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1. Úvod
Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko se během druhé světové války přiklonily na stranu
hitlerovské Osy, tudíž bylo s těmito zeměmi po válce nakládáno jako s poraženými. Tzv.
procentová dohoda mezi Churchillem a Stalinem z října 1944 předznamenala poválečný
vývoj v oblasti střední a jihovýchodní Evropy a následné obsazení regionu Rudou armádou
ještě více upevnilo velmocenské postavení Sovětského svazu a z něho plynoucí vliv na vnitřní
i zahraniční politiku okupovaných zemí. Na vnitropolitickém vývoji Rumunska, Bulharska a
Maďarska se velkou mírou podílela okupační sovětská vojska a Spojenecké kontrolní komise,
které však prakticky ovládali sovětští představitelé. Ve své práci se budu snažit obhájit tezi, že
velmocenská politika, přítomnost Rudé armády a Spojenecké kontrolní komise, tvořící
dohromady vnější faktor, měly na poválečný vývoj regionu v letech 1944-1947 a jeho
pozdější sovětizaci klíčový vliv. Promítáním zmíněných složek vnějšího faktoru do
vnitropolitické situace tří poražených zemí jihovýchodní Evropy a jejich reflexí se pokusím
předložit přesvědčivé množství argumentů.
Práce je rozčleněna do sedmi oddílů. Kapitolu následující po úvodu, rozdělenou do
dvou podkapitol, jsem koncipoval jako stručnou historickou exkurzi shrnující zahraniční
politiku Rumunska, Maďarska a Bulharska během druhé světové války a velmocenskou
diplomacii do období Jaltské konference. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola, se v pěti
podkapitolách věnuje vnitropolitické situaci tří zkoumaných zemí od státních převratů a
sovětské okupace, přes zužování politických alternativ opozice a postupného nárůstu moci
místních komunistických stran, až k samotné likvidaci opozičních předáků a všech
nekomunistických stran. Definitivnímu odstranění politických odpůrců komunistů se však
vzhledem k vytyčenému časovému rozsahu práce budu zabývat pouze okrajově. Čtvrtá
kapitola o velmocenských vztazích po Jaltě navazuje na druhou část druhé kapitoly a popisuje
rozpory mezi Velkou Trojkou před mírovou konferencí v Paříži a rozdílná pojetí britské a
americké zahraniční politiky. Pátá kapitola pojednává o Pařížské mírové konferenci roku
1946, smlouvách s poraženými zeměmi a jejich politických důsledcích. V závěru zrekapituluji
hlavní argumenty podporující úvodní tezi. Po resumé v anglickém jazyce následují teze
bakalářské práce. Práci zakončuje seznam pramenů a literatury.
Jako nejvhodnější metodologie se mi z důvodů určité podobnosti historického vývoje a
teritoriální spjatosti (satelity Osy; předválečné revizionistické tendence Maďarska a
Bulharska, respektive zájem na statu quo Rumunska), stejně tak jako poválečné reality
(poražené státy, okupace sovětskou armádou, vznik kontrolních komisí), jeví metoda
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komparace. Analýza a následné porovnání vlivu vnějšího faktoru na vnitřní politiku
zmíněných zemí by měla odhalit podobnosti a rozdíly v tomto vývoji a potvrdit, nebo vyvrátit
moji tezi. Teritoriální vymezení je limitováno, jak napovídá již název práce, územím států
Rumunska, Bulharska a Maďarska (respektive jejich podobou po Pařížské mírové
konferenci). Časově se práce pohybuje v letech 1944-1947, od okupace regionu Rudou
armádou do podepsání mírových smluv, s výjimkou úvodního exkurzu do období druhé
světové války.
Použitá bibliografie je rozdělena do tří oddílů: prameny, časopisecké studie a
monografie a sborníkové studie. Ve své práci jsem částečně čerpal z oficiálních dobových
dokumentů publikovaných v anglosaských specializovaných periodikách International
Organization a The American Journal of International Law (problematika Spojeneckých
kontrolních komisí a mírových smluv uzavřených na Pařížské mírové konferenci v roce 1946)
a v americkém digitálním archivu Foreign Relations of the United States spravovaném
University of Wisconsin. K výkladu vnitropolitického vývoje Rumunska, Maďarska a
Bulharska mi posloužily monografie věnující se dílčím zemím (Pražák, Rychlík, Treptow),
vědecké studie publikované v českých i zahraničních periodikách zaměřených na historii a
politiku (Békés, Gibianskij, Kertesz, Seton-Watson, Tejchman, Van Dyke) a monografie
pojednávající o sovětizaci jednotlivých zemí (Hlihor, Max, Tismǎneanu). Ke stručné
interpretaci velmocenské politiky jsem použil především sborníky (Dreisziger, Romsics),
časopisecké studie (De Santis, Garson, Gibianskij, Litera) a příslušné kapitoly ze zmíněných
monografií.
Snažil jsem se vyvážit poměr tuzemských a zahraničních autorů a vycházet výhradně
z objektivní, ideologicky nezatížené literatury, převážně uveřejněné po pádu „východního
bloku“ a využívající padesátiletého odstupu, s výjimkou kvalitních analytických studií
z přelomu 40. a 50. let (Kertesz, Seton-Watson, Van Dyke). Faktografickou oporou při mé
práci mi byly tři rozsáhlé německé sborníky Rumänien, Bulgarien a Ungarn (Grothusen)
zabývající se historickým, politickým, hospodářským, společenským a kulturním vývojem
jmenovaných států od ustavování komunistických režimů až po jejich pád, syntéza českých
autorů o vzniku, vývoji a rozpadu sovětského bloku (Litera, Tejchman, Vykoukal) a
publikace Akademie Věd ČR o sovětizaci střední a jihovýchodní Evropy (Tejchman).
Poválečný vnitropolitický vývoj Rumunska, Maďarska a Bulharska, následná sovětizace
a velmocenská politika jsou témata, která jsou tuzemskou i zahraniční literaturou dostatečně
probádána a popsána. Nicméně problematika působení a vlivu Rudé armády a Spojeneckých
kontrolních komisí v okupovaných státech jihovýchodní Evropy zatím příliš zpracována není.
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Ve své bakalářské práci jsem se pokusil alespoň o částečné popsání tohoto zajímavého
problému.

2. Druhá světová válka a její důsledky
2.1. Zahraniční politika Rumunska, Bulharska a Maďarska
Oblast jihovýchodní Evropy byla od Versailleského míru rozdělena na státy teritoriálně
saturované, které usilovaly o udržení poválečného statu quo (Rumunsko), a státy usilující o
jeho revizi (Maďarsko, Bulharsko). Dva posledně jmenované státy vstoupily do války na
straně fašistické Osy s vidinou územních zisků. Díky diplomatické podpoře nacistického
Německa získalo v září 1940 Bulharsko jižní Dobrudžu a Maďarsko téměř polovinu
Sedmihradska, obojí na úkor sousedního Rumunska. Dva měsíce předtím Sovětský svaz
anektoval Besarábii a severní Bukovinu na základě tajného dodatku paktu RibbentropMolotov z 23. srpna 1939, ve kterém si Stalin nárokoval tato rumunská území jako sovětskou
sféru vlivu. Národní katastrofa ve formě teritoriálních ztrát donutila rumunského krále Carola
II. ke změně dosavadního prozápadní kurzu zahraniční politiky a posléze došlo i ke státnímu
převratu, kdy byl Carol nahrazen svým synem Michalem. V listopadu 1940, již za regentské
vlády proněmeckého generála Iona Antoneska, Rumunsko přistoupilo k táboru mocností Osy.
Podle něj mělo spojenectví s Německem po vyhrané válce Rumunsku zaručit navrácení
ztracených území.
V létě roku 1941 se Rumunsko a Maďarsko připojily k Německu ve válečném tažení
proti Sovětskému svazu (plán Barbarossa) především z důvodu soutěže o získání si Hitlerovy
přízně a potažmo vyřešení „Sedmihradské otázky“ ve vlastní prospěch. Hitler navíc slíbil
generálu Antoneskovi v připravovaném tažení proti bolševismu teritoriální zisky na území
sovětské Ukrajiny. Válku proti SSSR prezentovala rumunská vláda jako spravedlivý boj za
znovuzískání území (Besarábie, severní Bukovina), která před rokem anektoval obávaný
východní soused. Válku všeobecně podporovala i naprostá většina rumunské společnosti.1
Naopak Bulharsko, v čele s carem Borisem III., svou armádu nevyslalo. Car odmítl Hitlerův
požadavek s odvoláním na tradiční bulharské rusofilství a mínění generality, která tvrdila, že
bulharská armáda by na východní frontě s největší pravděpodobností stejně přeběhla na stranu
Sovětského svazu.

1

TEJCHMAN, M. Rumunská okupace Transnistrie (1941-1944). Slovanský přehled, 1997, roč. 83, č. 3, s. 297.
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Zahraniční politika Bulharska slavila do roku 1941 úspěchy (zisk jižní Dobrudži,
okupace Makedonie, jižního Srbska a západní Thrákie – odtud označení populárního Borise
III. jako „Cara-Sjednotitele“), aniž by se přímo účastnila bojů po boku Německa. Výhodná
geopolitická poloha umožňovala caru Borisovi určité politické lavírování (např. odmítnutí
„konečného řešení židovské otázky“), díky kterému se Bulharsko těšilo pravděpodobně
největší nezávislosti na Německu ze satelitů Osy (pokud lze ovšem vůbec mluvit v takovém
případě o nezávislosti). Maďarsko trpící komplexem po nemilosrdné smlouvě z Trianonu,
uzavřené v roce 1920, do roku 1941 v podstatě zdvojnásobilo svou rozlohu. Postupně
připojilo jižní a východní Slovensko, Podkarpatskou Rus, velkou část Sedmihradska a oblast
jugoslávské Bačky. Koncem roku 1941 všechny tři země na Hitlerův popud vyhlásily válku
Spojeným státům a Velké Británii.
Bitva u Stalingradu se stala přelomovou událostí nejen ve vývoji druhé světové války,
ale i ve vztahu satelitů k Hitlerovu Německu. Na sovětské frontě padlo na 300 000
rumunských a 150 000 maďarských vojáků.2 Rudoarmějci začali postupovat západním
směrem a již koncem roku 1943 se rumunské obyvatelstvo vystěhovávalo z nedávno
obsazených území Transnistrie3, Besarábie a severní Bukoviny. Vlády v Budapešti a
Bukurešti postupně ztrácely víru v německé vítězství a v letech 1943 a 1944 se pokoušely o
vyjednávání se Spojenci. Maďarsko, ačkoliv stále ve válce se Západem, se stalo prakticky
neutrální zemí a nebylo jako jediné bombardováno spojeneckým letectvem. Rumunsko
s Bulharskem však takové štěstí neměly. Sofii kromě devastujícího spojeneckého
bombardování zastihla nečekaná tragédie v podobě smrti cara Borise, po němž nastoupil na
trůn jeho syn Simeon II. Z důvodu Simeonovy nezletilosti se vlády chopila Regentská rada,
která jmenovala kabinet loajální k Německu.
Ani maďarská „neutralita“ však neměla dlouhého trvání. Hitler byl informován o
jednáních mezi maďarským premiérem Miklósem von Kállayem a britskými diplomaty a od
listopadu 1943 plánoval vojenskou okupaci Maďarska. A co víc, ke zklamání satelitů
Německa Spojenci rozhodli o otevření druhé fronty nikoliv na Balkáně, ale ve Francii. Tím se
veškeré šance na vyjednávání o příměří se západními Spojenci staly beznadějnými. V dubnu
roku 1944 již Rudá armáda překračovala východní hranice Rumunska. V srpnu pokračovala
jižním směrem do sousedního Bulharska a v září 1944 sovětské jednotky vstoupily do
2

VYKOUKAL, J.; LITERA, B.; TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad Sovětského bloku 1944-1989.
1. Vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2000. s. 45-49.
3
Transnistrie – území o rozloze 40 000km2 rozkládající se mezi řekami Dněstrem a Dněprem s centrem v Oděse.
Obsazeno Rumuny při útoku proti SSSR v létě 1941. Viz TEJCHMAN, M. Rumunská okupace Transnistrie…,
s. 299.
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východní části Maďarska. Jelikož všechny tři zmíněné země bojovaly během druhé světové
války na straně Osy, vstupovala na jejich území Rudá armáda nikoliv jako vojsko
osvobozenecké, nýbrž jako vojsko okupační.

2.2. Sovětský svaz a Západ: diplomatický zápas o Balkán
Již ruští carové upínali svůj zrak na území Balkánu se značným zájmem. Pomineme-li
tradiční ruský (a později i sovětský) expansionismus, sledovalo zde Rusko především
možnost ovládnutí úžin Bospor a Dardanely a zajištění přístupu ke Středozemnímu moři.
Trvalý zájem o oblast jihovýchodní Evropy potvrzuje i tajný dodatek paktu RibbentropMolotov podepsaný v srpnu roku 1939, který rozděloval východní Evropu do zájmových sfér
vlivu mezi Německo a Sovětský svaz. Podle Vojtěcha Mastného nepředstavoval pro Stalina
okamžitou dohodu zažehnávající akutní bezpečnostní problém, ale základ pro říši, která měla
SSSR zajistit trvalou bezpečnost a tím odlehčit Stalinovi od neustálého pocitu ohrožení
hraničícího až s paranoiou. Paradoxně se však během nadcházející studené války stala sféra
vlivu ve východní Evropě hlavním zdrojem permanentního pocitu nejistoty a napětí v otázce
sovětské bezpečnosti.4
Nicméně je nutné dodat, že Moskva se v letech 1941 a 1942 teritoriální expanzí příliš
nezabývala. Doslova existenciální otázku na pořadu každého dne představovala obrana proti
útoku hitlerovského Německa a jeho satelitů. Stalin však požadoval po západních mocnostech
potvrzení územních zisků z let 1939 a 1940. Navzdory faktickému porušení Atlantické charty
(zákaz uznání územních změn, ke kterým došlo během války) se Sovětskému svazu podařilo
získat určité záruky do budoucna (především díky lidem z blízkého okolí prezidenta
Roosevelta) ve formě vytvoření přátelských vlád ve státech nacházejících se podél sovětských
západních hranic.5
Po bitvě u Stalingradu a neuvěřitelném vypětí sil ve „Velké vlastenecké válce“
vzrostla popularita Sovětského svazu v očích mnoha lidí na Západě a ve Spojených státech se
Stalin dokonce těšil familiérní přezdívce „Uncle Joe“. Ze Sovětského svazu se po přelomové
bitvě pomalu, ale jistě stávala velmoc i v diplomatickém slova smyslu, což ostatně příznačně
demonstrují následující vrcholné schůzky „Velké trojky“ v Teheránu, Jaltě a Postupimi.
Mnoho západních politiků (Roosevelt, Beneš) se domnívalo, že se Sovětský svaz zřekl role
4

MASTNÝ, V. Studená válka a sovětský pocit nejistoty: 1947-1953, Stalinova léta. 1. Vyd. Praha: Aurora,
2001. s. 9-39.
5
TEJCHMAN, M. Geopolitika a revoluce. In: TEJCHMAN, M. a kol. Sovětizace východní Evropy: Země
střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. 1. Vyd. Praha: Historický ústav, 1995. s. 263.

9

šiřitele socialistické revoluce ve světě a že tamější režim prochází určitou demokratickou
evolucí. Ostatně rozpuštění Kominterny v červnu 1943 tomu zdánlivě nasvědčovalo. Podle
Leonida Gibianského však Sověti rozpustili Kominternu jen naoko a tak orgán určený k šíření
komunistické ideologie za hranice Sovětského svazu pokračoval dále ve své činnosti pod
změněným jménem Oddělení mezinárodních informací ÚV VKS(b). Orgán náležel pod
přímou správu sovětského stranického aparátu a až do odchodu Georgi Dimitrova z čelní
funkce na podzim roku 1945 pokračoval v řízení komunistického hnutí a v určování
zásadních směrů politik místních komunistických stran ve východní Evropě.6
Vnější faktor Sovětského svazu začal v diplomatické podobě naplno působit již v době
války. Vnitropolitické sovětizaci poražených států jihovýchodní Evropy tedy časově
předcházela rovina zahraničně-politická, počínaje spojeneckým uznáním sovětského nároku
na zabezpečení si vlastních hranic a vytvoření jakéhosi „cordon sanitaire naruby“.7 Rostoucí
moc Sovětského svazu v oblasti fakticky potvrzená okupací zmíněných států a existence
významného komunistického odboje především v Jugoslávii a Řecku vyděsila britskou vládu
natolik, že od května 1944 začala vyjednávat s Moskvou o „sférách vlivu“ na Balkáně. Velká
Británie dočasně slíbila Stalinovi „volnou ruku“ v Rumunsku za výměnu převažujícího
britského vlivu v Řecku. Tuto dohodu můžeme považovat za předstupeň notoricky známé a
mnohdy z pohledu sovětizace oblasti přeceňované procentové dohody z října roku 1944.
Sféry vlivu navržené Churchillem (britský vliv v Řecku, sovětský v ostatních zemích
jihovýchodní Evropy s výjimkou Maďarska a Jugoslávie, kde měl být zachován vyrovnaný
poměr vlivu) a akceptované Stalinem chápali oba státníci spíše jako bezpečnostní zóny, než
jako rozdělení Balkánu.
Procentová dohoda bývá velmi často ze strany poražených států interpretována jako
souhlas Západu se sovětizací jihovýchodní Evropy. „Jaltský mýtus“ (údajné rozdělení světa
mezi vítězné velmoci na konferenci v Jaltě na Krymu v únoru 1945) tuto hypotézu v očích
bývalých satelitů fašistické Osy ještě více podpořil.8 V letech 1944 a 1945 válkou vyčerpaný
Sovětský svaz sice vehementně usiloval o zajištění si „plodů vítězství“, ale o úmyslu Stalina
sovětizovat jihovýchodní Evropu můžeme mluvit až v letech 1946 a 1947, kdy Moskvou
řízené zásahy do vnitropolitické situace okupovaných zemí velkou mírou přispěly
k rozpoutání studené války. Ačkoliv je nutné připustit, že velmocemi respektovaná

6

GIBIANSKIJ, L. Moskva a východní Evropa: Některé aspekty vzniku sovětského bloku. Soudobé dějiny, 1997,
roč. 4, č. 1, s. 26-33.
7
TEJCHMAN, M. Geopolitika a revoluce…, s. 261.
8
VYKOUKAL, J.; LITERA, B.; TEJCHMAN, M. Východ…, s. 55-60.
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procentová dohoda9 a vágní formulace Deklarace o osvobozené Evropě10 z konference Velké
Trojky v Jaltě předznamenala určitou tendenci vývoje v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku,
definitivně rozhodl o osudu této oblasti nevelký zájem Západu, fyzická přítomnost Rudé
armády a působení Spojeneckých kontrolní komisí bezpečně ovládaných Sověty.

3. Garantovaný vývoj vnitropolitické situace
3.1. Převraty a okupace
V dubnu 1944 Rudá armáda osvobodila Oděsu, v několika málo dnech překročila řeku
Dněstr a po třech letech opět obsadila rumunskou Besarábii. K severním hranicím Rumunska
se rudoarmějci dostali dokonce již v březnu roku 1943. V obnovené Moldavské SSR Sověti
pozatýkali „nepřátele socialismu“, znovupotvrdili znárodňovací dekrety z roku 1940, oživili
bývalé kolchozy a obnovili sovětský školský systém.11 Místní obyvatelstvo (pokud lze ovšem
po tolika dekádách dobrovolného i násilného vystěhování populace tento pojem použít) prošlo
třetí vlnou rusifikace během posledních 130 let. Po obsazení Besarábie prohlásil ministr
zahraničí SSSR Vjačeslav Molotov, že sovětská vláda neusiluje o změnu stávající
společenské struktury Rumunska.12 Později se však ukázalo, že odtržené rumunské území
velmi násilnou cestou v krátkém časovém období zakusilo to, co postihlo země jihovýchodní
Evropy v sovětské sféře vlivu na přelomu 40. a 50. let.
Vzhledem ke katastrofální situaci v Besarábii a severní Bukovině se Ion Antonescu
dohodnul s opozičními předáky (Iuliu Maniu, Constantin BrăŃianu) na podepsání příměří se
Spojenci. Dne 23. srpna 1944 však na popud krále a vysoké generality došlo ke státnímu
převratu a svržení generála Antoneska. Sestavení nové vlády svěřil král Michal generálu
Constantinu Sănăteskovi. Rumunsko se tedy nevyvázalo ze spojení s Osou a neukončilo boj
proti Sovětskému svazu díky zamýšlenému příměří (podmínky předloženy Moskvou již 12.
9

O respektování procentové dohody svědčí mlčení Moskvy ohledně potlačení povstání v Řecku britskými
jednotkami a na druhé straně pouze opatrné protesty Spojených států a Velké Británie při nevybíravém zásahu
SSSR do vnitropolitické situace v Rumunsku (vynucení změny vlády na králi Michalovi I.) a Bulharsku
(odstranění vlivného předáka opoziční Bulharské zemědělské lidové strany G. Dimitrova-Gemeta).
10
Prohlášení neobsahovalo žádný kontrolní mechanismus, kterým by vágně formulované principy o sebeurčení a
svrchovanosti měly být uvedeny do praxe. Roosevelt potřeboval SSSR jako spojence ve válce proti Japonsku a
chtěl si zajistit sovětskou spolupráci v OSN v poválečném období. Limitováno americkými přáními a
Rooseveltovým nezájmem o osud střední a jihovýchodní Evropy zůstalo prohlášení nenaplněno. Viz LITERA,
B. Od Jalty k začátkům studené války. Slovanský přehled, 1995, roč. 81, č. 2, s. 125-138.
11
TEJCHMAN, M. Sovětizace Besarábie 1940/1941, 1944/1951. Slovanský přehled, 1999, roč. 85, č. 1, s. 5961.
12
VAN DYKE, V. Communism in Eastern and Southeastern Europe. The Journal of Politics, 1947, Vol. 9, No.
3, s. 356.
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dubna), ale formou státního převratu.13 Podstatně přísnější příměří bylo nakonec vyhlášeno
12. září 1944. Rumunsko v této době bojovalo proti německým a maďarským jednotkám na
straně Rudé armády a bylo nuceno podřídit se Spojenecké kontrolní komisi zřízené na základě
dohody z poloviny září. Srpnový převrat otevřel Rudé armádě cestu do sousedních zemí (na
jih do Bulharska a Jugoslávie, na západ přes Sedmihradsko do Maďarska) a po vstupu
Rumunska do války na straně Spojenců umožnil změnu poměru sil mezi Wehrmachtem a
spojeneckými armádami v jihovýchodní Evropě ve prospěch antihitlerovské koalice a
v konečném důsledku uspíšil vojenský kolaps Německa. Na druhou stranu k převratu došlo až
za přítomnosti Sovětů na rumunském území (ale hlavně po Churchillových květnových
zárukách Stalinovi) a nemohlo to tak vylepšit vyjednávací pozici Rumunska a potažmo
zabránit, či alespoň znesnadnit budoucí proces sovětizace. Jakkoliv považoval Západ a
Sovětský svaz převrat za důležitou událost ve vývoji druhé světové války, nelze mu upřít ani
velkou míru alibismu zapojených generálů i krále, kteří se tímto činem pokusili distancovat
od bývalého režimu.
Převrat ovlivnil taktéž vnitropolitickou situaci v Maďarsku, které bylo od března 1944
okupováno hitlerovským Německem. Regent a představitel vládnoucí konzervativní nové
pravice, Miklós Horthy, se po kapitulaci Rumunska pokusil o další vyjednávání s Moskvou.
Na podzim, kdy již sovětské jednotky překračovaly východní hranice Maďarska, byla
nakonec smlouva o příměří uzavřena. Berlín bleskově zareagoval a s pomocí jednotek SS
zinscenoval v říjnu 1944 státní převrat. Nacistické Německo sledovalo převratem především
jeden cíl: oddálit vstup Rudé armády na rakouské území.14 K moci dosazená fašistická Strana
šípových křížů, v čele s Ferencem Szálasim, odstranila dosavadní regentskou vládu a začala
terorizovat své protivníky. Podle Szálasiho plánů měla být celá populace Maďarska
vystěhována do Německa a po zničení blížící se Rudé armády tajnou německou zbraní na jaře
1945 přestěhována zpět do vlasti. Prakticky neuskutečnitelný záměr ryze propagandistického
charakteru nicméně uspíšil evakuaci velké části maďarské armády a téměř veškerého
důstojnictva, které se připojilo k německé ustupující armádě.15 Před Sověty uprchlo do
Rakouska a Německa přibližně na 500 000 Maďarů, především zkompromitovaní členové

13

HLIHOR, C. a SCURTU, I. The Red Army in Romania. Oxford: The Center for Romanian Studies, 2000. s.
28-29.
14
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D. (ed.). Ungarn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. s. 64.
15
KERTESZ, S. D. The Methods of Communist Conquest: Hungary 1944-1947. World Politics, 1950, Vol. 3,
No. 1, s. 23-24.
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vlády, byrokracie a majitelé, či vedoucí továren.16 Maďarsko se na přelomu let 1944 a 1945
ocitlo po dobu několika krušných měsíců v nezáviděníhodné pozici státu okupovaného dvěma
znesvářenými zeměmi – Německem na západě a Sovětským svazem na východě.
Psychologické trauma společnosti umocňované probíhající válkou a holocaustem vyústilo
v devastaci nejen státu, ale celé společnosti a především elit. Na přelomu let 1944 a 1945
Sověti dobyli Budapešť a v lednu 1945 podepsali s Maďarskem definitivní příměří. Stejně
jako Rumunsko a Bulharsko bylo i Maďarsko dohodou povinováno okamžitým vyhlášením
války Německu, poskytnutím svých vojsk SSSR a zřízením Spojenecké kontrolní komise se
sídlem v Budapešti. Od 4. dubna měla Rudá armáda pod kontrolou území celého Maďarska.
Na rozdíl od Rumunska a Maďarska se bulharští komunisté (BSP/k/, Bulharská strana
práce/komunistů/) v době války těšili ve společnosti velké oblibě. Stáli totiž od počátku
konfliktu v čele národně-osvobozeneckého boje, který vedli nejen proti týlu německých
jednotek, ale i proti vlastní profašistické vládě. V rámci antifašistické Vlastenecké fronty,
ustavené v červnu 1942 a úspěšně usilující o inkorporaci ostatních opozičních stran, byla na
jaře 1943 vytvořena jednotná Národně osvobozenecká povstalecká armáda (NOVA). Za jeden
rok se počet bojovníků NOVY rozrostl na 30 000 a partyzánská organizace představovala
takovou sílu, že vláda proti ní byla nucena nasadit stotisícovou armádu, 15 000 četníků,
rozvědku v počtu 8 000 osob a 30 000 tajných a uniformovaných důstojníků. Zadržené
partyzány armáda popravovala bez jakéhokoliv soudu a jejich uříznuté hlavy pro výstrahu
napichovala na veřejných prostranstvích na kůly. Represe se však minuly účinkem a
s postupem sovětských vojsk k bulharským hranicím partyzánské hnutí naopak den ode dne
sílilo.17
Vlastenecká fronta od ledna 1944 připravovala celonárodní povstání. Sovětský svaz se
rozhodnul již nadále netolerovat vágní prohlášení „přísné neutrality“ rychle se střídajících
bulharských vlád a 5. září 1944 vyhlásil Bulharsku válku.18 Vlastenecká fronta vycítila svou
šanci a chopila se moci obsazením strategických postů. V noci z 8. na 9. září propuklo v Sofii
povstání podpořené do nitra země postupujícími sovětskými jednotkami, které se mezitím
vylodily na černomořském pobřeží. Díky precizní koordinaci Vlastenecké fronty v čele
s BSP(k) a Rudé armády proběhl státní převrat hladce. Bulharská armáda se ihned přidala na
16

GÖLLNER, A. B. Foundations of Soviet Domination in Post-War Hungary. In: DREISZIGER, N. (ed.).
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17
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1995. s. 198.
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stranu Sovětů a sporadické projevy počátečního odporu byly po pár dnech potlačeny.19 Ve
srovnání bulharských událostí s vývojem situace v Rumunsku a Maďarsku musíme zdůraznit
minimálně dva podstatné rozdíly: zaprvé popularitu a mnohem větší členskou základnu místní
komunistické strany, zadruhé její vedoucí roli v partyzánském hnutí, respektive v národněosvobozeneckém boji (v Rumunsku a Maďarsku byl navíc partyzánský element naprosto
marginální). Součtem těchto dvou faktorů, připočtením tradiční bulharské rusofilie a slabých
vlád, a následným odečtením stahujících se německých jednotek dostaneme výsledek
rovnající se mnohem větší vnitřní „připravenosti“ Bulharska na posilování sovětského vlivu,
než tomu bylo v případě Rumunska a Maďarska.

3.2. Spojenecké kontrolní komise
Po obsazení rumunského území Rudou armádou byla na základě článku 18 smlouvy o
příměří zřízena Spojenecká kontrolní komise (dále jen komise, SKK) se sídlem v Bukurešti.
Komisi, ustavené podle dohody mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Sovětským svazem
na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, zpočátku předsedal maršál R. J. Malinovskij,
kterého však zanedlouho nahradil generál Vladislav Vinogradov.20 Oficiálně měla komise za
úkol dohlížet na plnění závazků vyplývajících pro Rumunsko ze smlouvy o příměří z 12. září
1944 na základě principu tripartitní dělby moci mezi Spojenci. V praxi ji však ovládali
sovětští zástupci, kteří spojenecký exekutivní orgán přetvořili podle obrazu svého na
mechanismus téměř neomezeného diktátu vůle Moskvy. Hlavní funkce komise spočívaly: 1) v
kontrole pravidelné platby reparací požadovaných Spojenci a v pravomoci využívat
průmyslových a dopravních podniků, stejně tak jako ropy, jídla, elektráren a dalších materiálů
„v případě potřeby“, 2) v dozoru nad rumunskou civilní administrativou s oprávněním
vydávat instrukce a rozkazy „v zájmu opětovného zajištění míru a bezpečnosti“.21 Na základě
dodatku F smlouvy o příměří zřídila komise v dalších 26 rumunských městech určité
subkomise, které měly dohlížet na dodržování instrukcí na úrovni místní správy. Dle znění
dohody bylo Rumunsko povinno poskytnout spojeneckým vojskům šestnáct divizí, které se
v následujících měsících podílely po boku Rudé armády na bojích v Maďarsku,
Československu a Rakousku, přičemž ztratily celkem 170 000 mužů.22
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Dohoda o příměří mezi Bulharskem a státy antihitlerovské koalice byla ve srovnání
s Rumunskem uzavřena poměrně dlouho po zářijovém převratu. Smlouvou z 28. října 1944
Bulhaři souhlasili se zřízením SKK, jejímž předsedou se stal maršál Fjodor I. Tolbuchin.
Komise zahájila svou činnost 29. listopadu. Dohlížela na demobilizaci bulharských
ozbrojených sil a stanovila datum, do kdy musela bulharská vláda vrátit majetek zabavený při
okupaci spojeneckých států (Řecko, Jugoslávie). Bulharská armáda stejně jako rumunská
přispěla Rudé armádě svou vojenskou pomocí. Osm divizí (340 000 vojáků) sehrálo
významnou roli při osvobozeneckém boji v Srbsku, Maďarsku a Rakousku, přičemž ztráty
dosáhly počtu 30 000 padlých vojáků.23
SKK v Maďarsku podléhala od uzavření příměří (20. leden 1945) do ukončení
válečného stavu s Německem Spojeneckému vrchnímu velitelství. Smlouva opravňovala
budapešťskou komisi (předsedou maršál Klement J. Vorošilov, jeho zástupcem byl generál V.
P. Svidorov) ke zřizování speciálních orgánů pověřených výkonnou mocí. Smluvně určené
povinnosti SKK zahrnovaly: 1) dozor nad demobilizací a návratem majetku zabaveného
v zemích spojenecké koalice, 2) oprávnění exportu vyvlastněného majetku Německa a
německé národnostní menšiny v Maďarsku (včetně valut), 3) dohled a regulace průmyslových
a dopravních podniků, 4) dozor nad maďarskou civilní správou v zájmu bezpečnosti.24
Maďarská ekonomika se od listopadu 1944 do srpna 1945 ocitla pod sovětskou vojenskou
správou, během které se „ztratily“ tisíce cenných strojů a zařízení, rozličné zásoby ze skladů a
která umožnila využívání tří čtvrtin celkového objemu průmyslové výroby pro potřeby Rudé
armády.25 Mezi podmínkami smlouvy byla i aktivní účast Maďarska na boji proti Německu.
Spojenecké kontrolní komise fakticky ovládané Sověty legalizovaly nevybíravé chování
sovětských velitelů. Americký Pentagon však pro jistotu svému zástupci v SKK (brigádní
generál C.V.R. Schuyler) zdůraznil, že „sovětskému předsedovi komise má být ponechána
naprostá moc ve vedení této země“.26 S minimálním vlivem britských a amerických zástupců
pod ideologickou zástěrkou „boje proti fašismu“ komise cílevědomě oklestily civilní i
vojenskou administrativu Rumunska, Bulharska a Maďarska. Téměř všechny vojenské a
ozbrojené složky, které neangažovaly do tažení proti ustupujícímu německému nepříteli,
rozpustily. Rudá armáda mezitím drancovala obsazovaná území, utlačovala místní
obyvatelstvo a využívala benevolence komisí k ovládnutí klíčových podniků, jejich
23
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exploataci, či dokonce vyvlastnění, jako tomu bylo v případě rumunského ropného
průmyslu.27 Okupované státy musely dostát povinnosti vyživovat sovětská vojska ze svých
zdrojů, aniž by byly podniknuty kroky k alespoň minimální hospodářské obnově. Nedlouho
po svém založení začaly komise uplatňovat svůj takřka neomezený vliv v oblasti
vnitropolitické a pomalu, ale jistě dláždily cestu místním komunistickým stranám
k dominantnímu postavení na politické scéně.

3.3. Čistky a budování členské základny KS
Po obsazení jednotlivých oblastí Rudou armádou a jejich defašizaci dosazovali Sověti
místní komunisty, či jejich sympatizanty, do funkcí starostů, prefektů a dalších státních
činitelů. V osvobozených vesnicích, městech, okresech a krajích zřizovali Národní výbory,
kterým předsedali reprezentanti ilegálních podzemních stran a zástupci potlačovaných
odborů. Národní výbory kontrolované komunisty sabotovaly příkazy prozatímních vlád a za
podpory komise opakovaně bojkotovaly požadavky regionálních voleb vznesené opozičními
vládnoucími činiteli. V Rumunsku 2. ukrajinský front (v čele maršál R. J. Malinovskij)
pozatýkal více než 6 000 státních úředníků a 150 000 rumunských vojáků v oblasti moldavské
fronty, kteří byli posléze deportováni do vězení a koncentračních táborů v Băcau a na území
SSSR. Na protesty rumunského Generálního štábu odpovídal maršál popřením existence
zajatců.28 O podobné incidenty nebylo na území Rumunska v srpnu a září nouze. Čistky se
primárně zaměřily na fašisty a zdiskreditované administrativy režimů spojenců Osy, ale to
neznamená, že sekundárně nesloužily k odstranění nepohodlných osob. Nově dosazený
administrativní aparát komunisté opírali o pravomoci sovětských velitelů a bezbřehé
kompetence Spojenecké kontrolní komise. Sovětský svaz tím sledoval dva cíle: strategický a
politický.
Jako záminka pro faktické neobnovení rumunské administrativy v severním
Sedmihradsku, které bylo oficiálně zpět navráceno Rumunsku, posloužilo počínání
ozbrojených polofašistických skupin z tzv. Maniových gard, které se mstily Maďarům za
jejich zradu z roku 1940.29 Nejenže se komunistům v tomto případě dostalo nadvlády nad
správou poměrně velkého území, ale zároveň mohli skrze dosazený administrativní aparát
ovlivňovat smýšlení místních obyvatel, kteří se navíc po válce i bez vlivu propagandy
27
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radikalizovali na pomyslné politické přímce směrem doleva. Nejinak tomu bylo v Maďarsku a
Bulharsku. V udržení „pořádku“ komunistům pomáhaly nově zřizované Lidové milice
(Bulharsko), které nahrazovaly dosavadní policii a četnictvo, či různé ozbrojené oddíly
v rámci závodů apod. (Vlastenecké gardy v Rumunsku), které posléze komunisté odmítli
rozpustit, čímž si v podstatě vybudovali soukromou a velmi loajální armádu.
Vlády okupovaných států vydaly zákony o Lidových soudech, které veřejně vynášely
rozsudky bez možnosti odvolání. Díky zmíněnému mechanismu umožnil komunistům
vyvolaný poválečný zmatek popravy tisíců politických odpůrců. Pravděpodobně v žádném
jiném státě sovětské sféry nedosáhla „očista veřejného života“ tak brutálního charakteru jako
v Bulharsku. Podle hlavního žalobce Lidového soudu bylo z téměř 11 000 obviněných osob 2
618 odsouzeno k smrti (včetně bývalých carových rádců, ministerských předsedů, ministrů a
regentů) a 1 226 k doživotnímu vězení. Opoziční předák Nikola Petkov k tomu správně
podotkl: „…Je to krvavé vyřizování si účtů s bulharskou státností, a ne s hitlerovskými
agenty.“30
Pro bývalé sympatizanty sesazených fašistických režimů však existovala určitá možnost
záchrany. Komunistické strany totiž usilovaly o masovou členskou základnu a tak neváhaly u
„polepšených“ fašistů přimhouřit oko. Ideolog Maďarské komunistické strany (Magyar
Kommunista Párt - MKP), József Révai, dokonce přišel s ideou tzv. poblouzněných lidí a
vedl kampaň v jejich prospěch. Otevřené dveře zůstaly stejně jako ve fašistických režimech
různým politickým kariéristům a deklasovaným živlům. MKP, která čítala v listopadu 1944
kolem 3 000 členů, se za necelý rok rozrostla na téměř půl miliónu členů.31 Podobný vývoj
můžeme sledovat u sousedního státu, kde Rumunská komunistická strana (Partidul Comunist
Român – PCR) na konci války vykazovala pouze několik set, maximálně 1 000 členů (v
Bukurešti dokonce pouze 80).32 Komunističtí agitátoři přesvědčili ke vstupu do strany velké
množství obyvatelstva z chudých východních oblastí, ale především se do ní masivně hlásili
pragmatičtí kariéristé a fašisté, pro které se stala bezpečným útočištěm. V březnu 1945 již
vlastnilo stranickou knížku 75 000 členů.33
Maďarskou a rumunskou komunistickou stranu spojovala kromě předválečného trpění
výsměchu ohledně „sektářství“ (narážka na minimální členskou základnu) ještě jedna
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nepříjemnost. Obě strany byly vzhledem k původu svých nejvýznamnějších předáků34
považovány v lepším případě za cosi cizího a v horším případě za spiknutí „židokomuny“ ve
službách Moskvy. Nesmíme taktéž zapomenout na několikaměsíční hořkou zkušenost
Maďarska s komunistickým experimentem v podobě Maďarské republiky rad v čele s Bélou
Kunem v polovině roku 1919. Prudký vzestup členů zaznamenali i bulharští komunisté
BSP(k). Počet členů se zvýšil ze 14 000 (9. září 1944) na 250 000 během půl roku.35 Na
bezproblémový průběh přetváření nepočetných komunistických stran v masové politické
strany samozřejmě pozorně dohlížela Spojenecká kontrolní komise.
Komunistické strany Rumunska, Maďarska a Bulharska rapidně zvětšovaly své členské
základny. Většina nových úředníků státního aparátu byla na své funkce dosazena sovětskými
veliteli při obsazování území, nebo později komunisty za podpory Spojeneckých kontrolních
komisí. Komunisté se právem cítili silní a proto se rozhodli přejít do boje o politickou moc ve
státě.

3.4. Boj o politickou moc
V říjnu 1944 nahradili rumunští komunisté dosavadní Národní demokratický blok
vlastní levicovou koaliční variantou – Národní demokratickou frontou (Frontul NaŃional
Democrat – FND). Navzdory názoru jinak velmi radikálního V. Luky vyslovenému ve
stranických kruzích: „FND musí zaujmout smířlivý postoj a my musíme svými činy dokázat,
že máme v úmyslu respektovat krále a spolupracovat“36, se pro opozici fakticky zúžil prostor
k politickému manévrování. Nedlouho po svém vzniku si FND začala u komise stěžovat na
vládu C. Sănăteska, která podle komunistů sabotovala plnění dohody o příměří. Proti sílící
moci PCR protestovali předáci demokratických opozičních stran (caranisté, liberálové) a
zároveň požadovali uspořádání parlamentních voleb, „které by ukončily stávající dvojvládí,
charakterizované slabou státní mocí a sílící komunistickou svévolí“.37 K vyhlášení voleb
nedošlo z prostého důvodu: nepřál si je Sovětský svaz, ani místní komunisté, tudíž ani
(sovětská) Spojenecká kontrolní komise, která měla v exekutivě fakticky rozhodující slovo.
PCR se obávala výsledku voleb, které zaváněly svobodným průběhem (post ministra vnitra
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stále vykonával opoziční caranista Nicolae Penescu). Maďarské listopadové volby roku 1945,
které pro MKP skončily fiaskem, jejich předtuchu později potvrdily.
Rumunští komunisté nadále pokračovali ve své politice rozbíjení soudržnosti opozice
taktikou organizování protivládních „placených“ demonstrací a očistou státní administrativy,
policie a armády od „fašistů“.38 Po srážkách provokatérů s policií bylo usmrceno několik lidí,
z čehož byla obviněna vláda. I když bylo prokazatelně dokázáno, že rumunská armáda vůbec
nepoužívá zbraně jimiž byli nešťastníci usmrceni, byla vláda na nátlak SKK donucena
odstoupit.39 Následující události nabraly rychlý spád. Nicolae Râdescu, podstatně energičtější
následovník Sănăteska na postu premiéra, čelil střetu s levicí ohledně agrární reformy.
Povzbuzen britským zásahem v Řecku a výsledky Jaltské konference se pustil do otevřeného
boje s komunistickými předáky podporován vůdci tradičních stran I. Maniem (caranisté) a D.
C. BrăŃianem (liberálové). Moskva si však byla moc dobře vědoma své mocenské pozice a
jasně tlumočila své záměry rumunským komunistům Aně Paukerové a G. Gheorghiu-Dejovi
během jejich lednové návštěvy SSSR. Ačkoliv se Râdescu snažil dostát plnění závazků
vyplývajících ze smlouvy o příměří a instrukcí komise (zrušení protižidovských zákonů,
stíhání válečných zločinců, posílení účasti rumunských vojsk v tažení Rudé armády do střední
Evropy), obvinili jej komunisté z „fašistických zločinů“, jeho vládu označili za reakční a
ultimativně trvali na vytvoření vlády Národně demokratické fronty. Râdescu přijal rukavici
hozenou do ringu a v rozhlase obvinil komunisty z podněcování občanské války, přičemž
radikální křídlo PCR, Židovku Anu Paukerovou a Maďara V. Luku, nazval „hyenami bez
Boha a vlasti“.40
Když se komunisté začali vyzbrojovat, věděla vláda, že je zle. Armádu bojující na
frontě však zpátky povolat nemohla a její tristní zbytek v Bukurešti v podobě posádky nechali
Sověti odzbrojit. Koncem února roku 1945 vyjely do ulic Bukurešti sovětské tanky a
ozbrojené jednotky obsadily důležité vládní budovy, generální štáb a telefonní ústřednu.
Vážnost situace potvrdila přítomnost náměstka komisaře zahraničních věcí SSSR Andreje J.
Vyšinského, Stalinova pověřence ohledně rumunských záležitostí. Vyšinskij požadoval přímo
po králi Michalovi okamžité odvolání Râdeska a následné jmenování „jediného přijatelného
kandidáta“ P. Grozy. Král dostal na rozmyšlenou necelé tři hodiny a pokud nechtěl ohrozit
„existenci nezávislého rumunského státu“, měl se rozhodnout správně. Po předem prohraném
38
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pokusu politického manévrování potvrdil Michal 6 .března Grozovu novou vládu. Podle V.
Tismăneana rumunská kolektivní paměť považovala právě Vyšinského za toho, kdo
Rumunsko nelítostně přeměnil ve skutečnou sovětskou kolonii.41 Rumunští komunisté
zvítězili v rozhodujícím boji o politickou moc, kterou legitimizovali de iure v parlamentních
volbách v listopadu 1946.
Na rozdíl od březnového uchopení moci komunistů v Rumunsku, docházelo
v Maďarsku na jaře 1945 teprve k pomalé obnově veřejného života. V prosinci 1944 se
v Sověty obsazeném Debrecínu sice vytvořilo Prozatímní národní shromáždění a vláda, ale
její pole působnosti ve skutečnosti absolutně neumožňovalo řízení země. Oficiální vládní
program se kvůli naprosto zničené železnici, telegrafu a poštovní komunikaci ani nedostal za
hranice města.42 Na politickém kolbišti, omezeném středolevou asymetrií typickou pro celou
poválečnou Evropu, se v boji proti MKP postavila do čela Nezávislá strana malorolníků,
zemědělských dělníků a měšťanů (Független Kisgazda-, Fıldmunkás és Polgaári Part –
FKGP), jediná významnější strana spojená s konzervativní vrstvou velkostatkářů. Další dvě
významnější strany – Sociálně demokratická strana (SDP) a Národní selská strana (NPP) –
proti komunistům z určitých důvodů (dohoda o jednotném postupu mezi MKP a SDP z října
1944, ovládnutí obou stran levicovými frakcemi) otevřeně nevystupovaly. Politický vývoj
předznamenal spor o agrární reformu mezi MKP a FKGP, do kterého jako samozvaný „deus
ex machina“ vstoupil předseda komise maršál Vorošilov, když vládě předložil sovětský návrh
reformy odpovídající velmi radikální komunistické verzi. Agrární reforma, platná od května
1945, nevybíravým způsobem rozbila tradiční strukturu velkostatků a tím i hlavní voličskou
základnu FKGP.43 Agrární reforma taktéž sledovala určitou politiku populismu MKP vůči
rolníkům a potenciálně slibovala zisk jejich hlasů v nadcházejících volbách.
V říjnu 1945 se v Budapešti konaly komunální volby. První poválečné volby
v Maďarsku dopadly pro komunisty politickým fiaskem. Opoziční FKGP, strana střední
vrstvy ve městech, získala 50,5%, zatímco levicová koalice MKP a SDP dohromady 45,8%.44
Po pravděpodobně nejsvobodnějších volbách v maďarských dějinách propukly v hlavním
městě antikomunistické demonstrace a na venkově naopak komunisty pořádané protesty.
Moskevské rádio spojovalo úspěch malorolníků s hlasy fašistů, Spojenecká kontrolní komise
vyhlásila stanné právo a její předseda, maršál Vorošilov, navrhoval pro nadcházející volby do
41
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parlamentu společnou kandidátku.45 FKGP a nakonec i SDP (přisuzovala ztrátu hlasů
v komunálních volbách společné kandidátce s MKP) se proti nesoutěžnímu konceptu voleb
ohradily a za podpory kardinála Józsefa Mindszentyho, morální autority maďarského
protisovětského odporu, rozhodnutí komise zvrátily. Komunisté však neztráceli svůj
optimismus a nepochybovali o zamýšleném úspěchu v listopadových parlamentních volbách.
Podpora okupační velmoci, vlastnictví naprosté většiny novin, monopolní držba rozhlasu a
ovládání podniků dohromady slibovaly obrovský mocenský a propagandistický potenciál
v jejich rukou.46 Výsledky parlamentních voleb ukázaly, že se MKP opět přepočítala a se
ziskem 17,0% obsadila až třetí místo za triumfující FKGP (57,0%) a SDP (17,4%).47 Když
maršál Vorošilov krátce po volbách tlumočil malorolníkům, že „Sovětský svaz si přeje založit
své přátelství s Maďarskem na vztazích s FKGP“48, nemohli vítězové voleb uvěřit vlastním
uším. Povolební idylka neměla dlouhého trvání. Spojenecká kontrolní komise se ultimativně
vyslovila pro pokračování „koaličního“ stylu se zdůvodněním nemožnosti jednání s vládou
bez účasti komunistů. Ačkoliv malorolníci obsadili post premiéra (Z. Tildy) i předsedy
parlamentu (F. Nagy), boj o nejdůležitější funkci – ministra vnitra – prohráli. Po výstraze M.
Rákosiho (předsedy MKP) v podobě opuštění koalice (v rozporu s přáním všemocné SKK) a
„doporučení“ Vorošilova obsadil tento strategický post komunista Imre Nagy.
Svobodné podzimní volby v Maďarsku znamenaly pro Moskvu jakýsi test, který měl
odrážet skutečnou náladu obyvatel a jejich sympatie ke komunismu v Sověty okupovaných
poražených zemích. Fakticky se ale politická situace v zemi po volbách nezměnila. MKP
ovládala veškeré významné pozice a dále kontrolovala zamýšlený vývoj událostí pomocí
národních výborů, policie, odborů, závodních rad a páté kolony infiltrované v zatím poměrně
kompaktních opozičních stranách. Po opakovaném volebním neúspěchu se rozhodla MKP
změnit svou linii a přejít do tvrdšího protiútoku proti opozici.49 Klíčovým obsazením
ministerstva vnitra se situace v Maďarsku přiblížila vývoji v Rumunsku a Bulharsku. Dne 1.
února 1946 bylo státní zřízení změněno z království na republiku (prezident Z. Tildy), která
lépe korespondovala s komunistickou vizí „lidové demokracie“. Nová institucionální přeměna
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tak byla dovršena. Dne 6. března 1946, přesně rok od uznání prokomunistické vlády P. Grozy
v Rumunsku, iniciovala MKP vznik Levého bloku (MKP, SDP, NPP). Nově vzniklé politické
seskupení začalo praktikovat systematické rozbíjení opozice, pro které se později vžil
Rákosiho výraz „salámová politika“.
Bulharský zemědělský lidový svaz (BZLS), jehož členská základna na jaře 1945 čítala
úctyhodných 250 000 členů50, plnil v Bulharsku podobnou opoziční roli jako caranisté a
liberálové v Rumunsku a malorolníci v Maďarsku. Po 9. září Zemědělskému svazu v roli
opozice částečně sekundovala skupina důstojníků a intelektuálů Zveno a sociální demokraté.
Organizace Zveno se sice měsíc po převratu oficiálně transformovala v politickou stranu, ale
díky antidemokratické tradici, elitářství a spjatosti s militantními a konzervativními vrstvami
meziválečného režimu, směřovala její cesta postupně od izolace až k plné závislosti na
komunistech. Předsedou koaliční vlády Vlastenecké fronty byl jmenován jeden z čelních
představitelů Zvena, Kimon Georgijev, který svou mravní a politickou flexibilitou usnadnil
komunistům cestu k moci.51 Sociální demokraté se netěšili přílišné oblibě u voličstva,
postupně se kvůli infiltraci komunistů rozpadali na dílčí frakce s protichůdnými názory, které
se v roce 1948 buď s komunisty sloučily v Bulharskou dělnickou stranu (provládní křídlo),
nebo byly zakázány (Lulčevova frakce).
Vnitřní rozpolcenost Zemědělského svazu se snažil stmelit z exilu navrátivší se G. M.
Dimitrov (jmenovec G. Dimitrova; přezdívaný Gemeto), který se ujal funkce ústředního
tajemníka ve snaze transformovat stranu více konzervativním směrem a navázat tak na tradici
strany z 20. let, kdy v jejím čele stál uznávaný politik Alexandr Stambolijski. Od příjezdu do
Sofie, provázeného již od tureckých hranic četnými protikomunistickými demonstracemi, byl
Gemeto přesvědčen, že BDS(k) plánuje získat absolutní moc. Jeho domněnku potvrdil
stranický

kolega

Nikola

Petkov,
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s

komunistickou kontrolou policie a justice.52 Podle Seton-Watsona bulharští komunisté
považovali anglofilní Bulhary za subverzivní agenty západních velmocí (vliv občanské války
v Řecku a britské pomoci) a tak se Gemeto vzhledem ke svým stykům s Brity během
káhirského exilu a významné opoziční funkci ocitl na nejvyšší příčce černého seznamu.53
Komunisté využili první příležitosti k jeho odstranění. Po Gemetově požadavku návratu
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bulharských vojsk z fronty (znovuoživený slogan agrárníků z 20. let: „Chleba, mír a
demokracie“) jej zástupce předsedy komise generál Birjuzov nařkl z defétismu a hrozil
z pozice své autority rozpuštěním Zemědělského svazu. Gemetova kritika ekonomické a
politické agendy Vlastenecké fronty ovládané komunisty a požadavek stáhnutí bulharské
armády byla SKK interpretována jako porušení dohody o příměří. V zájmu zachování strany
rezignoval nemocný G. Dimitrov-Gemeto na svou funkci, kterou převzal Nikola Petkov.
Nový generální tajemník agrárníků překvapil komunisty silou svého odporu. Pamatovali si jej
jako nevýrazného politika s levicovými názory, který 28. října v Moskvě podepisoval
smlouvu o příměří, ale nyní před nimi stál iluzí zbavený protivník a následovník politiky
Gemeta. Bulharští komunisté použili osvědčenou metodu a pomocí intrik Petkova nejprve
vystrnadili z čelní funkce, poté z vedení BZLS, načež se sám rozhodl v létě 1945 přejít se
svými stoupenci do opozice.54
Nejbližším střetnutím opozice s komunisty se měly stát volby do bulharského
parlamentu v srpnu 1945. Podle jaltské Deklarace o osvobozené Evropě měly poválečné
svobodné volby vytvořit vlády odpovědné vůli lidu, které podle rozhodnutí Velké trojky
v Postupimi měly uzavřít s velmocemi mírové smlouvy. Bulharská opozice s podporou
Spojenců trvala na odložení voleb na listopad a odmítala sovětský požadavek uznání stávající
vlády. Ačkoliv vláda K. Georgijeva termín voleb stanovila na 18. listopad, Vlasteneckou
frontu zvýhodňující volební zákon znechutil většinu opozice, která se rozhodla volby
bojkotovat. Snahu o definitivní zásah do bulharské politiky potvrdil návrat G. Dimitrova do
Sofie po 22 letech exilu v Sovětském svazu. Vedoucí představitel rozpuštěné Kominterny při
první příležitosti veřejného proslovu nevybíravě zaútočil na opozici.
Vlastenecké frontě, svázané společnou kandidátkou, nakonec odevzdalo svůj hlas
88,18% z celkového počtu 3 853 097 voličů.55 Na vítězství BSP(k) se zajisté velkou mírou
podílel Anton Jugov, komunistický ministr spravedlnosti a vnitra, který se postaral o jejich
zmanipulovaný průběh. Téměř půl milionu demonstrativně prázdných hlasovacích lístků
příznačně svědčilo o „možnosti volby“ bulharského národa. Po počátečních protestech
(nedodržení demokratického ducha a prostředků během voleb) nakonec Velká Británie a
Spojené státy podmínily uznání bulharské vlády zvýšením její reprezentativnosti přijetím
dvou ministrů opozičních stran. Kandidáti opozice - N. Petkov a K. Lulčev - byli přizváni
k účasti na vládě. Jejich požadavky (rozpuštění národního shromáždění a v nově vytvořené
vládě křesla ministrů vnitra a spravedlnosti, právo opozice otevřeně kritizovat vládu) však
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byly BSP(k) smeteny ze stolu. A. Vyšinskij, zmocněnec Moskvy k jednání s opozičními
předáky, se na Petkova s Lulčevem obořil s tím, že oni rozhodně nejsou těmi, kdo by si mohli
klást podmínky.56 Posty ministrů bez portfeje, bezvýznamné funkce eventuálně legitimizující
vládu Vlastenecké fronty ovládanou komunisty, oba dva odmítli. V lednu 1946 BSP(k)
oficiálně přerušila jakákoliv jednání s opozicí. V březnu 1946, po jmenování nové vlády,
zvýšila komunistická strana počet svých ministrů na úkor partajních spojenců uvnitř
Vlastenecké fronty. Kimon Georgijev ve svém premiérském křesle setrval.
Pokud se snažíme porovnat poválečný vnitropolitický vývoj v Maďarsku, Bulharsku a
Rumunsku a snahu místních komunistických stran získat moc, logicky se více setkáme
s analogickými jevy než s výraznějšími odlišnostmi. Všechny tři země vycházely z války
s velmi podobnými podmínkami (poražené satelity Osy, zahrnuty v sovětské sféře, okupace
Rudou armádou, ustavení SKK na základě smluv o příměří), v rámci dosluhujících monarchií
a přechodných „lidových demokracií“ prošly analogickým vývojem vnitřní politiky (národní
fronty, prozatímní vlády, volby, koaliční vlády, likvidace opozice), opoziční strany řešily
obdobné problémy (narůstající vliv komunistů podporovaných SKK a okupační armádou,
postupné zužování politického prostoru, politická a fyzická likvidace opozice, marné naléhání
o pomoc Západu) a společně se taktéž upnuly s poslední špetkou naděje na pařížská mírová
jednání. Za jednu z důležitých odlišností můžeme označit již zmíněnou větší připravenost
Bulharska na rostoucí sovětský vliv (silná pozice komunistické strany za války, tradiční
rusofilie), která sehrála významnou roli v rozhodnutí o stažení sovětských vojsk
z bulharského území na konci roku 1947.
Národní demokratický blok, rumunskou formu národní fronty soustřeďující
Antoneskovy politické nepřátele a podílející se na převratu, nahradili komunisté v říjnu 1944
Národní demokratickou frontou, kde jejich vliv neúměrně převládal. Naopak bulharská
Vlastenecká fronta se vyprofilovala jako převážně komunistická již za války, což se
v důsledku projevilo podstatně dřívějším obsazením strategických postů (ministerstvo vnitra a
spravedlnosti). Maďarské fronty, stěhující se ze Segedínu přes Debrecín až do Budapešti,
souběžně s postupem a obsazováním území Rudou armádou, se taktéž nevyhnuly postupnému
levicovému posunu od počátečního středolevého bodu politického spektra. Stále levicovější
varianty národních front se za podpory SKK výrazně podílely na vytváření stále více
asymetrických prozatímních vlád (tato tendence dospěla nejdále v Rumunsku, kde byl již 6.
března 1945 král Michal donucen ke jmenování prokomunistické vlády P. Grozy).
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V prvních poválečných volbách sehrál klíčovou roli faktor ovládnutí strategicky
důležitých funkcí v exekutivě. V Rumunsku požadovala opozice na přelomu let 1944-1945
brzké vyhlášení voleb z důvodu ukončení chaotického dvojvládí a svévolného počínání
komunistů ve státních institucích. Spojenecká kontrolní komise na přání Moskvy a PCR
(nejistota ohledně možnosti zmanipulování voleb plynoucí z obsazení křesla ministra vnitra
caranisty) návrh opozice zamítla. Volby, odložené na listopad 1946 kvůli nezbytné likvidaci
opozice a zisku postů, se odehrály již zcela v režii komunistů a jimi dosazeného ministra
vnitra, Teohariho Georgeska. Bulharská opozice apelovala na Západ naopak kvůli odložení
voleb. Příslušná ministerstva obsadila BSP(k) ihned po převratu a opozice si tak mohla být
dopředu jista manipulací a nezvratným výsledkem voleb, což se ostatně v listopadu 1945
potvrdilo.
V Maďarsku se Moskva rozhodla experimentovat a ponechala volbám svobodný
průběh. Konaly se ve stejný měsíc jako volby bulharské a dopadly přesně naopak - totální
prohrou MKP. Vítězství antikomunistické opozice ale nevedlo k faktickému přerozdělení sil
v parlamentu a ve vládě. Navzdory volebním výsledkům dopomohla budapešťská Spojenecká
kontrolní komise komunistům k zisku ministerstva vnitra. Cílevědomým politickým
lavírováním mezi opozicí a vládní stranou tu získala komunistická strana výhodné postavení
nesystémové strany, tudíž mohla i nadále pokračovat v rozbíjení občansko-demokratické
platformy. Ačkoliv volby ve třech poražených zemích měly poněkud odlišný průběh,
poukázaly na stejnou tendenci v oblasti jihovýchodní Evropy okupované Rudou armádou.
Demokratický volební mechanismus se dříve, či později změnil ve frašku manifestující
neotřesitelnou moc místních komunistických stran podporovaných „spojeneckými“ komisemi,
Moskvou a zlověstnou okupací Rudé armády na území poražených států netrpělivě čekajících
na opětovné uznání suverenity na konferenci v Paříži.

3.5. Likvidace opozice
Místní komunistické strany si „odbyly“ splnění požadavku svobodných voleb z Jalty a
nekalými taktikami si v okupovaných státech zajistily politickou moc, která navíc získala po
spojeneckém uznání prokomunistických vlád punc legitimity. Komunisté mohli přejít
k definitivní likvidaci opozice a nezvratně transformovat omezený politický pluralismus ve
vlastní monopartijní diktát.
Představitelé rumunských tradičních stran koncem roku 1946 pochopili, že jejich
západní přátelé se jich potichu, o to však rozhodněji zřekli, a že svůj boj budou nadále muset
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vést sami. Komunisté se nespokojili s kontrolou politické moci, požadovali nadvládu nad
celou společností a v tradičních stranách spatřovali poslední překážku na cestě v dosáhnutí
vytčeného cíle. Jestliže Stalin doposud upřednostňoval umírněné křídlo PCR (GheorghiuDej), nyní dozrála doba pro radikální linii prezentovanou A. Paukerovou a V. Lukou.57
Dosavadní perzekuce nabyla formy otevřeného násilí zaštítěného státní autoritou. Desetitisíce
lidí, především opozičních politiků a rumunských důstojníků, byly pozatýkány a odvezeny do
vězení a koncentračních táborů v Rumunsku a Sovětském svazu. Rok 1947, kdy Rumunsko
podepsalo pařížskou mírovou smlouvu a bylo mezinárodním společenstvím uznáno jako
suverénní stát, se stal pro tradiční rumunské strany rokem likvidačním. Během posledních 5
měsíců roku 1947 se PCR s pomocí ministra spravedlnosti L. Pătrăşkana podařilo nejprve
pozatýkat celé vedení caranistů včetně Iulia Manii (odsouzen na doživotí) a vedoucí činitele
liberálů, načež byla první jmenovaná strana rozpuštěna a druhá se raději „dobrovolně“
rozešla.58 K politické katastrofě a komunisty páchaném násilí se připojila katastrofa živelná
v podobě tří let trvající neúrody, zanechávající za sebou desetitisíce lidí vyhladovělých
k smrti. Přitom muselo Rumunsko zásobovat a vyživovat početné sovětské vojsko, které
podle odhadů přesáhlo počet 500 000 a stálo stát kolem 40% částky celkových reparací
požadovaných Sověty na základě smlouvy o příměří.59 Důležitost Rudé armády, která
paradoxně vykrmována hladovějícími Rumuny napomohla PCR svou přítomností k zisku
moci, dokládá i citace Any Paukerové: „Kdyby v Rumunsku nepobývalo osvobozenecké
vojsko, mohla by naše dělnická třída zasadit rozhodující úder vykořisťovatelským třídám bez
toho, aniž by se stala obětí vojenského zásahu imperialistů?“60
Vnitropolitický vývoj v Bulharsku poznamenal návrat G. Dimitrova do vlasti.
V březnu 1946 BSP(k) zvýšila počet svých ministrů a přiblížila Vlasteneckou frontu
k mocenskému monopolu. K likvidaci opozice komunistům velmi dobře posloužilo Nařízení
o platnosti zákona na ochranu lidové moci, které se až příliš nápadně podobalo někdejšímu
„fašistickému“ zákonu na ochranu státu z roku 1924.61 Koncem dubna přijalo Národní
shromáždění na popud komunistů tiskový zákon, který v podstatě zavedl cenzuru a spolu
s odepřením přístupu k rozhlasu tak ještě více omezil opoziční působnost v médiích. Od léta
1946 přestaly v Sofii vlivem komunistického útlaku a díky ovládání tiskařských odborů
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vycházet všechny deníky opozice.62 Jako první zakusil zpřísnění perzekucí na jaře a v létě
1946 sociální demokrat Krstju Pastuchov, který byl nařčen z demoralizace armády (popudil
komunisty tvrzením, že přestala sloužit státu a místo toho se stala ozbrojenou silou jedné
strany) a odsouzen na pět let vězení. Ministr války Damjan Velčev, který svědčil ve prospěch
Pastuchova, byl v září ze svého vládního křesla sesazen a později na přímluvu Kimona
Georgijeva jmenován velvyslancem ve Švýcarsku. V polovině roku se konal soudní proces s
nepřítomným G. Dimitrovem – Gemetem, který po neuvěřitelných peripetiích unikl
doživotnímu trestu za vlastizradu do amerického exilu.
Po návratu komunistů Dimitrova, Kolarova a Kostova z konzultací v Moskvě
oznámilo politbyro BSP(k) termín referenda o budoucnosti monarchie a zároveň přípravu
mimořádných voleb do Národního shromáždění, jež mělo poté přijmout ústavu šitou na míru
novému státnímu zřízení. Žádná politická strana se proti návrhu referenda nevyslovila a tak
mohla být 8. září 1946, dva roky po převratu, monarchie zrušena (podle oficiálních výsledků
za podpory více než 90% zúčastněných).63 Královská rodina spolu s osmiletým carem
Simeonem II. opustila Bulharsko. Návrhy vojenských zástupců Velké Británie a USA
(generálové Oxley a Robertson), na uspořádání určitého zasedání SKK, na kterém by byla
přijata opatření zajišťující svobodný a demokratický průběh voleb, sovětský předseda komise
Birjuzov rozhodně odmítl s poukazem na přesažení kompetencí SKK odvozených ze smlouvy
o příměří.64 Avizované volby do Národní shromáždění se konaly 27. října 1946, tentokráte i
za účasti opět marně protestujících opozičních stran. Opozice (Petkovovi agrárníci, Lulčevovi
socialisté a skupina „nezávislých intelektuálů“) získala v pochybných volbách úctyhodných
28% celkových hlasů (přibližně 1 milion voličů).65 Nicméně BSP(k) si uzurpovala z dvaceti
ministerských křesel deset, včetně klíčového ministerstva vnitra, obrany a hospodářství.
Ministerským předsedou se stal Georgi Dimitrov. Vládu Vlastenecké fronty uznali Spojenci
nedlouho po podepsání mírové smlouvy s Bulharskem v Paříži.
Počátkem roku 1947 začala státní policie „odhalovat“ další tajné vojenské organizace
reakce, z jejichž členství byl předcházející rok obviněn i bývalý ministr války D. Velčev.
Uvězněním nepohodlných politiků sledovali komunisté především destabilizaci stále vlivného
Zemědělského svazu v čele s N. Petkovem. Gradující proces „loupání cibule“ (bulharská
obdoba maďarské „salámové politiky“) spěl do své finální fáze. Za vyvrcholení likvidačního
teroru BSP(k) proti opozici můžeme považovat popravu N. Petkova, obviněného z vedení a
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organizování všech konspirací a údajných tajných spolků reakce. Přes mezinárodní protesty
(Dimitrov obvinil západní diplomatické intervence z vměšování do vnitřních záležitostí
suverénního státu) byl trest smrti vykonán 23. září 1947. S výjimkou BSP(k) zanedlouho
zanikly všechny politické strany, které však prakticky poslední měsíce fungovaly spíše jako
přívěšky komunistické strany a kulisy funkčnosti demokratických principů ve státech
jihovýchodní Evropy okupovaných sovětskou armádou.
Počínaje lednem 1946 rozvinula MKP všestranný útok proti hlavnímu politickému
oponentovi – FKGP. Plánované „odkrojení prvního plátku salámu“ postihlo vůdce
pravicového křídla malorolníků D. Sulyoka a jedenadvacet poslanců FKGP, které komunisti
nařkli z podvratné reakce a s podporou Spojenecké komise usilovali o jejich vyloučení
z parlamentního klubu. Po nátlaku nově utvořeného Levého bloku stmelujícího levé spektrum
politické scény vedení malorolníků ustoupilo a skupinu pravicově orientovaných poslanců ze
strany vyloučilo. MKP mělo k dispozici ještě jeden významný nátlakový faktor: potenciální
sovětskou podporu Maďarska na blížící se mírové konferenci v Paříži. V den vyloučení
poslanců MKP opravdu požádala sovětskou vládu o přijetí maďarské delegace vedené
ministerským předsedou F. Nagyem.66 Podobně jako před rokem v Bulharsku prosadila
maďarská levice v březnu 1946 Zákon na ochranu republiky a veřejného pořádku, který
umožnil policejnímu aparátu zatýkání odpůrců komunistů v rámci oblíbeného obviňování
z fašismu, reakce a účasti v tajných teroristických organizacích. Ministr vnitra László Rajk,
dosazený na jaře komunisty, jej využil k rozpuštění více než 1500 spolků.
Další spiklenecká aféra byla namířena proti tajemníkovi malorolníků, Bélu Kovácsovi,
kterého nakonec sovětské vojenské orgány zatkly za diverzní protistátní činnost, ohrožující
zájmy SSSR v Rakousku. Na Pařížské mírové konferenci Sověti proces využili jako jeden
z argumentů pro setrvání části vojenských jednotek na území Maďarska. Systematická
perzekuce nekomunistických stran vedla k jejich vnitřnímu štěpení, které se nevyhnulo ani
sociálním demokratům (rozpad na levici vedenou Szakasitsem a pravicovou frakci v čele
s Peyerem). Rozmělnění soudržnosti malorolníků úspěšně dokonalo obvinění ze spiknutí
jejich předsedy a maďarského premiéra F. Nagye. Pod výhružkami ztráty čtyřletého syna a
zatčení po překročení maďarských hranic se rozhodl „vyměnit“ svého potomka za funkci a
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setrvat na dovolené ve Švýcarsku déle než původně zamýšlel. Po volbách v srpnu 1947,
atomizaci FKGP, slučovacím sjezdu SDP s MKP a odstranění poslední výspy odporu
zosobněné kardinálem Mindszentym, se maďarským komunistům podařilo získat absolutní
moc.

4. Velmocenská diplomacie po Jaltské konferenci
Paralelně s vnitropolitickým zápolením o moc ve státech jihovýchodní Evropy
obsazených rudoarmějci probíhalo diplomatické zápolení o Balkán mezi Velkou Británií a
Spojenými státy na jedné straně a Sovětským svazem na straně druhé. Vyznávání rozdílných
hodnot a snaha rozšiřovat svůj vliv v zájmu vlastní bezpečnostní politiky velmi ovlivnily
vztah mezi válečnými spojenci. Tendence velmocenských vztahů nezadržitelně spěla od
spolupráce na poválečném rozdělení světa ke vzájemné konfrontaci. Oblast jihovýchodní
Evropy se měla stát jedním z objektů měření sil velmocenské diplomacie.
Roosevelt na Jaltě neprojevil příliš markantní zájem o jihovýchodní Evropu. Ani
honosně znějící Deklarace o osvobozené Evropě svou vágností a absencí kontrolních
mechanismů poraženým státům k demokratizaci a stabilizaci politické situace příliš
nepomohla. Americká interpretace jaltské deklarace akcentovala právo národů na princip
sebeurčení, zatímco Stalin ji chápal jako mandát k vytvoření vlastní sféry vlivu. Základ reálné
politiky ale tvořily dohody o příměří, navazující na respektovanou „procentovou dohodu“
mezi Churchillem a Stalinem a vycházející z bezprostřední přítomnosti Rudé armády. Stalin
nereagoval na zhoršující se situaci komunistů bojujících proti britským jednotkám v Řecku a
tak když došlo k silou vynucenému uznání prokomunistické Grozovy vlády v Rumunsku,
zmohl se Západ pouze na nerozhodné diplomatické nóty. Příznačná je odpověď Churchilla na
Rooseveltovo naléhání: „Nemůžeme protestovat, protože pro to, abychom měli volné ruce
k záchraně Řecka, jsme já a Eden [britský ministr zahraničí – pozn. autora] v říjnu v Moskvě
přiznali Sovětům prioritní právo v Bulharsku a Rumunsku. Stalin to respektoval. V záležitosti
Rumunska nechci dělat nic.“67 Anglosasští spojenci měli jednoduše zájem na pokračování
poválečné spolupráce.
Mezi prvními, kdo začal upozorňovat na sovětské porušování principů spolupráce, byli
vyslanci USA v Rumunsku (Burton Berry, Roy Melbourne) a Bulharsku (Maynard Barnes).
Ovlivněni očitým svědectvím vývoje vnitropolitických událostí v letech 1944-1946 a názory
svých britských kolegů, neúnavně urgovali americké ministerstvo zahraničí k zaujetí
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radikálnějšího stanoviska vůči sovětské politice v jihovýchodní Evropě. Avšak americká
vláda se s výjimkou slovních a písemných protestů neústupně držela koncepce poválečné
spolupráce a stále prosazovala řešení politických krizí v regionu „politikou otevřených dveří,
která by byla přijatelná pro všechny tři spojenecké vlády“. Poradci, zabývající se Balkánem
ve Washingtonu a podílející se na poválečném plánování, shledávali až do roku 1946
doporučení vyslanců k větší politické asertivitě za „nepraktická a potenciálně nebezpečná“.68
Hlasy rumunských a bulharských vyslanců byly vyslyšeny až počátkem roku 1946, po roce a
půl marného naléhání.
Po nečekaném úmrtí amerického prezidenta v dubnu roku 1945, nahrazeném v úřadě
Harrym S. Trumanem, a stále narůstajících rozbrojích ve spolupráci Velké Trojky (otázka
polské vlády), dochází k postupnému přehodnocování kurzu dosavadní zahraniční politiky
Spojených států. Na Postupimské konferenci Stalin v podstatě přiznal, „že jakákoliv svobodně
zvolená vláda ve střední či východní Evropě by byla protisovětská a to že Sovětský svaz
nemůže dovolit.“69 V létě 1945 kritizuje Truman sovětskou politiku ve východní Evropě již
otevřeně, přičemž odmítá diplomaticky uznat prozatímní prosovětské vlády v Bulharsku a
Rumunsku. Ačkoliv západní spojenci neustále poukazovali na sovětské porušování jaltské
deklarace, proklamovali právo na sebeurčení, požadovali svobodné volby a snažili se uspíšit
uzavření mírových dohod, v praktické rovině se navzdory doporučením svých vyslanců příliš
nečinili.
Anglosaská aliance uplatňovala vůči SSSR stejnou strategii (snaha o potlačení
převažujícího sovětského vlivu ve východní Evropě), nicméně se rozcházela v taktickém
přístupu. Britové ovlivněni za prvé mocenským a hospodářským úpadkem, za druhé
geopolitickou polohou potenciálně snadno ohrozitelnou při sovětském postupu dále na západ,
zastávali v porovnání s Američany od konce roku 1945 spíše defenzivní zahraniční politiku.
Američané povzbuzeni nebývalou hospodářskou konjunkturou začali sebevědomě využívat
svého velmocenského postavení a díky bezpečné vzdálenosti od svého největšího
poválečného rivala prosazovali v letech 1946 a 1947 politiku agresivnější, i když stále pouze
jen v rovině rétorické a protestní.
Obě velmoci čelily Sovětům především kvůli geopolitickému významu Balkánu, ale
nemalou roli hrál i aspekt ideologický a ekonomický.70 Americká administrativa po dobu
druhé světové války vymýšlela různé varianty spolupráce mezi podunajskými zeměmi,
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vědoma si faktu, že bez určitého životního standartu a ekonomické konsolidace se oblast
nikdy nevymaní z neustále hrozícího konfliktu.71 Avšak Stalin, obávaje se ztráty „plodů
vítězství“,

zaujímal

v otázce

sovětské

sféry

vlivu

v jihovýchodní

Evropě

stále

nekompromisnější postoj. Po konsensu transatlantické aliance nepoužít vojenskou sílu a
nerozpoutat další světovou válku jí nakonec nezbylo nic jiného, než se spokojit s minimální
možností ovlivňování oblasti a s ustálením hranice mezi formujícím se „východním blokem“
a Západem. Po neúspěchu o zvrat na vnitropolitické scéně Rumunska, Bulharska a Maďarska,
využila americká administrativa příkladu nekalých metod místních komunistických stran
alespoň k posílení spolupráce mezi západoevropskými vládami a Spojenými státy.72
Zhoršující se atmosféru vzájemných vztahů potvrdil Stalin ve svém projevu v únoru
1946, kdy zdůraznil neslučitelnost kapitalistického a komunistického světa a nemožnost
pokojného soužití. Tzv. „dlouhý telegram“ amerického chargé d´affaires v Moskvě George
Kennana, upozorňující na údajný záměr SSSR ovládnutí světa a oslabení politické síly
Spojených států, zásadním způsobem ovlivnil americkou zahraniční politiku, která
zanedlouho vyvrcholila strategií containment (zadržování komunismu). V březnu 1946 ve
svém slavného projevu ve Fultonu Churchill poprvé hovořil o „železné oponě“ rozdělující
Evropu od Štětínu po Terst, čímž správně předpověděl rozdělení kontinentu na dva
„nesmiřitelné tábory“ po dobu delší než 40 let. Na jaře 1947, kdy byly v Paříži uzavřeny
mírové smlouvy, potvrzen dosavadní vývoj událostí v jihovýchodní Evropě a oficiálně
vyhlášena Trumanova doktrína, vypukla studená válka naplno.

5. Mírová konference v Paříži
Moskevská konference Rady ministrů zahraničních věcí SSSR, USA, Velké Británie a
Francie, konající se v prosinci 1945, rozhodla, že mírotvorný proces bude probíhat ve třech
fázích. V první fázi měla rada vypracovat návrhy mírových smluv a počátkem roku 1946 je
odevzdat poraženým zemím. Druhá fáze spočívala v samotném projednávání navrhovaných
smluv na konferenci v Paříži, která měla být oficiálně zahájena nejpozději do 1. května 1946 a
kromě poražených států se jí mělo účastnit 21 spojeneckých zemí. Ve třetí fázi by po
opětovné schůzce rada vypracovala definitivní znění smluv. Smlouvy by poté vešly v platnost
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po jejich ratifikaci Velkou Pětkou (5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN).73 Pařížská mírová
konference svou činnost oficiálně zahájila nakonec až 29. července 1946. Ačkoliv do diskuse
mohly zasahovat i tři poražené země, stala se konference především zápolením o budoucí
podobu střední a východní Evropy mezi velmocemi. Politická opozice a protikomunisticky
naladěná část společnosti v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku spatřovaly v konferenci a
uznání státní suverenity poslední naději, jak se vyvázat z dominantního sovětského vlivu.
Poražené země požadovaly především odchod sovětských vojsk, což se nakonec splnilo pouze
Bulharsku, kde již komunisté pravděpodobně nepředpokládali komplikace, které by mohly
zvrátit bezpečně nastoupenou cestu pro sovětizaci. Mírové smlouvy podepsané 10. února a
ratifikované 15. září 1947 paradoxně potvrdily prosovětské režimy a definitivní rozdělení
jihovýchodní Evropy.
Jednání Rumunska s vítěznými mocnostmi v Paříži probíhalo od srpna 1946. Ačkoliv
se Rumunsko podílelo na válce proti Německu čtvrtou největší armádou (po SSSR, Velké
Británii a USA), odmítly mu velmoci přiznat status cobelligerent, tj. válečného spojence.
Rumunsko se tak ocitlo na stejné úrovni jako Maďarsko, které sympatizovalo od roku 1927
s fašistickou Itálií a od 30. let s nacistickým Německem, po jehož boku setrvalo až do konce
války.74 Území rumunského státu se vrátilo k hranicím platným k 1. lednu 1941 s výjimkou
zisku celého Sedmihradska (na úkor Maďarska) po anulaci 2. Vídeňské arbitráže ze 30. srpna
1940. Rumunsko tedy ztratilo území severní Bukoviny a Besarábie (Sovětský svaz) a jižní
Dobrudži (Bulharsko). Rumunská vláda se ze všeho nejvíce připravovala na projednávání
článku 21, který v návrhu smlouvy přikazoval stažení všech spojeneckých jednotek
z rumunského území do 90 dnů po uzavření smlouvy. Sověti si však vyhradili právo na
ponechání nespecifikovaného počtu ozbrojených složek nutných k zajištění plynulé
komunikace Rudé armády se sovětskou okupační zónou v Rakousku. Podmínky přijaté
podepsáním mírové smlouvy 10. února 1947 se příliš nelišily od těch ve smlouvě o příměří.
Smlouva tak dva roky po válce legalizovala přítomnost sovětských vojsk a v podstatě i
okupaci suverénního státu de iure. Teoretická nezávislost státu znamenala v praxi jeho
satelizaci a podřízenost Moskvě jdoucí ruku v ruce s omezováním demokratických svobod a
politických práv opozice.75 Až do léta 1958 mohli místní komunisté ve spolupráci s Moskvou
využívat sovětské vojsko jako zastrašující element garantující neúspěšnost potenciálních
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povstání proti jejich sílící moci. Celkové reparace, které mělo Rumunsko během 8 let splatit
Sovětskému svazu v komoditách, byly stanoveny na 300 milionů dolarů.76 Iluzí zbavení
signatáři po zbytek roku sledovali naplňování tragického scénáře, který vyvrcholil vynucenou
abdikací krále Michala a vyhlášením Rumunské lidové republiky 30. prosince 1947.
Bulharská vláda zaslala ještě dva měsíce před oficiálním zahájením konference Radě
ministrů zahraničních věcí memorandum, ve kterém požadovala přístup k Egejskému moři
s odvoláním na historické nároky a účasti na válce proti Německu. I přes podporu sovětského
ministra zahraničí Vjačeslava Molotova a jugoslávské delegace Britové požadavek
bojkotovali.77 Hranice Bulharska stanovila smlouva stejně jako v rumunském případě podle
stavu z 1. ledna 1941, tudíž si Bulharsko mohlo ponechat zmíněnou jižní Dobrudžu získanou
na úkor Rumunska. Sovětská vojska se v prosinci 1947 po 40 měsících okupace opravdu
stáhla.78 Bulharsko mělo podle smlouvy vyplatit 70 milionů dolarů Jugoslávii a Řecku
(neúčastnilo se tažení proti SSSR).79 Bulharský spojenec v čele s maršálem Titem se svého 25
milionového podílu později zřekl. Krátce po zářijové ratifikaci uznaly vlády Velké Británie a
USA vládu bulharské Vlastenecké fronty de iure, čímž sice došlo k upevnění mezinárodního
postavení Bulharska, ale rozhodně ne k demokratizaci vnitropolitické situace. Osm dní na to
byl popraven Nikola Petkov.
Při návštěvě maďarské opozice v Moskvě v dubnu 1946 sice Stalin uznal právo
delegace na vznesení požadavků ohledně maďarsko-rumunských hranic na mírové
konferenci, zároveň však ve stejné době ujistil Grozovu vládu v Rumunsku, že sovětská vláda
bude trvat na hraničním statutu quo.80 Naopak Spojené státy spolu s Velkou Británií
podporovaly v územním sporu o Sedmihradsko Maďarsko. Západní velmoci nebyly přímo
zainteresovány samotným územím, nicméně ve sporu spatřovaly politické důsledky. Případný
zisk části Sedmihradska by zvýšil prestiž maďarské koaliční vlády a zabránil obvinění
malorolníků z neúspěchu na konferenci a destabilizaci jejich již tak chabé pozice.81 Západu se
nakonec nepodařilo vyjednat žádné teritoriální zisky a Maďarsko tak bylo obnoveno
v předválečných „trianonských“ hranicích.
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Dvojí hru sehrála Moskva i v otázce příslibu za občanská práva Maďarů
v Československu. Ve skutečnosti pevně podporovala myšlenku nuceného vysídlení 200
tisícové menšiny, což také potvrdil náměstek ministra zahraničních věcí A. J. Vyšinskij na
mírové konferenci v září 1946. Co se týče odsunu sovětských vojsk, doplatilo Maďarsko
stejně jako jeho východní soused na uznání požadavku sovětského komunikačního koridoru,
ostatní jednotky opustily Maďarsko 90 dní po ratifikaci smlouvy. Reparace se odvíjely jako
v případě Rumunska od maďarské účasti v bojích proti SSSR a dosáhly taktéž výše 300
milionů dolarů.82 Manipulací s kurzem měny nakonec Sověti obdrželi reparace ve výši dvou
až třínásobné.83
Pařížské mírové smlouvy vycházely ze smluv o příměří, které podepsaly všechny
poražené země, a proto si byly tak podobné. Přikazovaly Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku
mimo jiné zrušení diskriminačních zákonů, propuštění antifašistických politických vězňů,
rozpuštění fašistických spolků a organizací, omezení armády a naopak opravňovaly bývalé
Hitlerovy satelity k mezinárodní suverenitě po uznání vlád Spojenci. Mírové smlouvy však
znamenaly úspěch především pro Sovětský svaz. Moskva si po nezdaru západní diplomacie
ještě více upevnila své téměř monopolní postavení na trzích poražených zemí, které už
několik let zdárně exploatovala. Rozpuštění Spojeneckých kontrolních komisí po ratifikaci
smluv se sice mohlo jevit jako ztráta moskevského nátlakového mechanismu, nicméně
zároveň omezilo Západ v možnosti legálního práva zasahování do vnitropolitické situace
okupovaných zemí prostřednictvím stížností svých zástupců.84 V případě Rumunska a
Maďarska si Kreml vynutil právo na ponechání několika vojenských jednotek, jež měly
údajně zajišťovat bezproblémovou komunikaci se sovětskou okupační zónou v Rakousku.
Mírové smlouvy potvrdily poválečný status quo de iure a SSSR se díky exkluzivním pozicím
místních komunistických stran mohl i nadále těšit rozhodujícímu politickému vlivu v oblasti,
který během jednoho roku umožnil sovětizační proces.

6. Závěr
Výkladem vnitropolitických reálií Rumunska, Maďarska a Bulharska a stručným
zhodnocením velmocenské politiky v letech 1944-1947 jsem se ve své práci pokusil podložit
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svou tezi o klíčové roli vnějšího faktoru (přítomnost Rudé armády, působení Spojeneckých
kontrolních komisí, poválečná diplomacie Velké Trojky) na vývoj zkoumaného regionu
dostatečným množstvím argumentů. Na závěr zrekapituluji nejdůležitější funkce, tendence a
vliv jednotlivých aspektů vnějšího faktoru.
Okupační vojska Rudé armády se od konce léta 1944 velkou mírou podílela na
antifašistických státních převratech v Rumunsku (v podobě odstrašujícího vojenského
potenciálu překračujícího východní hranici) a Bulharsku (přímá účast) a naopak v Maďarsku
nepřímo dopomohla k moci fašistické Straně šípových křížů (vyprovokování německé reakce
okupací východní oblasti státu, kdy Berlín usiloval o zpomalení sovětského postupu do
střední Evropy). Po dobytí a obsazení území všech tří států asistovali rudoarmějci u
cílevědomé „očisty“ státní správy a aparátu od fašizujících, ale i zároveň i politicky
nepohodlných úředníků. Na uvolněná místa dosazovali vojenští velitelé povětšinou levicově
orientované sympatizanty. Sovětská okupační vojska plnila svou funkci zastrašujícího a
silového nátlakového nástroje koordinovaného Moskvou i po relativní poválečné konsolidaci
regionu. V únoru 1945 dodala na vážnosti Vyšinského ultimátu o potvrzení Grozova kabinetu,
když v Bukurešti obklíčila královský palác svými tanky a armádou. Sovětští vojáci se
v Rumunsku prokazatelně účastnili prokomunistických a protivládních demonstrací, což se
s velkou pravděpodobností dělo i v dalších dvou podunajských zemí. Svou roli sehrála Rudá
armáda také u rumunských parlamentních voleb v listopadu 1946, kdy se její vojáci stali
nedílnou součástí nejedné volební místnosti. Živelnému, ale zároveň taktickému působení
rudoarmějců na území Rumunska, Maďarska a Bulharska nejvíce přál konec druhé světové
války a období bezprostředně po jejím ukončení. Poté se funkce sovětských vojsk omezila na
spíše pasivní, nicméně zásadní roli prosté okupace stále nesuverénních států nedovolující
místní opozici a západním mocnostem uvažovat o úspěšném převratu, či povstání, respektive
vojenské intervenci.
Spojenecké kontrolní komise, zřízené v poražených státech na základě smluv o
příměří, se prostřednictvím sovětských maršálů a generálů

činily i mimo oblast svých

oficiálních kompetencí. Spolupracovaly s Rudou armádou na okleštění civilní a vojenské
administrativy, blokovaly a sabotovaly nařízení poválečných prozatímních vlád, aby je
později mohly nařknout z nedostatečné spolupráce a zvýhodnit levicové koalice ovládané
komunisty (Národní demokratická fronta v Rumunsku, Levý Blok v Maďarsku, Vlastenecká
fronta v Bulharsku). Cílevědomě na příkazy Kremlu podporovaly místní komunistické strany,
ať již rozpouštěním konkurenčních spolků, převzetím moci nad většinou sdělovacích
prostředků, či pomocí při obviňování hlavních politických, či ideologických oponentů
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vedoucích k jejich kariérní, či fyzické likvidaci (Maniu a BrăŃianu v Rumunsku, Sulyok, Nagy
a Mindszenty v Maďarsku, Dimitrov-Gemeto, Velčev a Petkov v Bulharsku). V Maďarsku a
Rumunsku vynutily přijetí radikálních koncepcí agrárních reforem a v prvních poválečných
volbách různými způsoby umožnily vítězství komunistických stran (Bulharsko, Rumunsko),
nebo alespoň zvrátily nevhodný volební výsledek v jejich prospěch (Maďarsko). Přehlížely
přitom západní diplomatické protesty i stížnosti na neregulérnost požadavků ze strany
britských a amerických zástupců, navrhujících vytvoření určitého zasedání v rámci komise
dohlížejícího na svobodný průběh mimořádných voleb do bulharského parlamentu v říjnu
1946. Asymetrie moci sovětských a západních představitelů SKK se bohužel odvozovala z
italského precedentu, kde měly v komisi poslední slovo naopak Spojené státy a Velká
Británie. Spolu s přítomností Rudé armády tvořily Spojenecké kontrolní komise
v jihovýchodní Evropě zase nástroj moskevské zahraniční politiky až do svého rozpuštění po
ratifikaci pařížských mírových smluv.
Třetím

podstatným

aspektem

vnějšího

faktoru

byla

velmocenská

politika.

Jihovýchodní Evropa se v letech 1944-1947 stala třecí plochou spojenecké diplomacie na poli
ideologickém, ekonomickém a zejména geopolitickém. Postupně rostoucímu vlivu komunistů
a politické i ekonomické satelizaci poražených zemí však Spojené státy a Velká Británie
čelily příliš nerozhodně, vědomy si slíbených záruk (procentová dohoda, Jalta, smlouvy o
příměří) zaručujících SSSR vytýčenou sféru vlivu a handicapu v nemožnosti použití vojenské
síly. Tři poražené země navíc nenáležely do primární bezpečnostní zóny Západu, ale spíše
tvořily jakési její předpolí před potenciálním postupem Rudé armády hlouběji do střední a
západní Evropy a do oblasti Středomoří. Průběžně se formující americká strategie
„zadržování komunismu“ se tak v praxi v podstatě spokojila s nevynutitelnými protestními
nótami. Tendence postupného ovládnutí politické moci místními komunistickými stranami
pod patronátem Kremlu se potvrdila i po zisku státní suverenity Rumunska, Maďarska a
Bulharska a poté již spěla k počátečnímu stádiu sovětizace. Západ ve velmocenském měření
sil v jihovýchodní Evropě sice prohrál, ale počátkem roku 1947 si dělal mnohem větší starosti
se začínajícím studenoválečným konfliktem.
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7. Resumé
The Influence of the USSR upon the Development of Domestic Politics in Romania,
Bulgaria and Hungary, 1944-1947

Romania, Bulgaria and Hungary fought in World War II on the side of the Axis Powers, thus
they were treated as defeated countries after its end. The so-called Churchill-Stalin Percentage
Agreement predetermined postwar political development in South-Eastern Europe, giving a
dominant sphere of influence to the USSR, that was later de facto confirmed by the
occupation of the Red Army. After the disposal of the proximate fascist´s peril, the Soviet
Army continued with the “purge of administration“ and appointed communist sympathizers to
government offices while economically exploiting the countries. Soviet Great Power status
and behaviour of the Allied Control Commissions, practically ruled by Soviet military
commissaries, enabled Stalin to affect the internal and external affairs of the three mentioned
Balkan countries. The author presents an analysis of the domestic politics and the role of the
external factor (Red Army, Allied Control Commissions and Soviet Great Power status) in
assisting local Communist Parties with gaining dominant political power in 1944-1947. The
author argues that all three components of the external factor helped Balkan communists to
narrow alternatives of postwar political pluralism, dissolve political opposition and obtain
decisive political power. Great Britain and the United States tried to overthrow Soviet
dominance in the region only by the policy of diplomatic notes and by rhetoric dissaproval of
the Soviet violation of the Yalta Treaty. The failure of the policy together with the
strengthening in power of local Communist Parties prepared breeding-ground for the
subsequent sovietization of Romania, Bulgaria and Hungary not long after the Paris Peace
Conference in 1946. Romania and Hungary, although signing the Peace Treaties in 1947 and
thus gaining lost independence and international recognition, did not succeed in the request
for the Red Army withdrawal. Western Allies could no longer legally intervene in the internal
affairs of the Balkan countries and could only watch the irreversible tendency of Soviet power
in the region and prepare themselves for the oncoming Cold War.
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