
Kap tala 15

Teorie přechodů

V sedmdesátých letech se tematicky rozšířil politologický výzkum o stu-
dium změny politických režimů. Do odborného i obecného povědomí toto

téma vstoupilo pod souhrnným označením teorie přechodů, resp. tranzitologie
(termín používají ve své práci o přechodech V. Dvořáková a J. Kunc).

Prvopočátky těchto teoretických úvah podložených empirickými poznatky
z nejnovějšího politického vývoje latinskoamerických zemí postihovaly proces
rozpadu demokratických politických režimů a nastolení autoritářských reži-
mů či různých typů diktatur. Teprve později se zájem politologů obrátil na ty
procesy, které vedou, resp. by měly vést, k vytvoření demokracie, tedy proce-
sy. jejichž proklamovaným cílem je ukončení nedemokratické vlády a nastole-
ní funkční demokracie. Obecně je přechodem myšlen

interval mezi jedním a druhým politickým režimem. Pro přechod je charakte-
ristické, že v jeho průběhu nejsou trvale definovaná a všeobecně přijímaná pra-
vidla hry. Aktéři bojují nejen za uspokojení svých bezprostředních zájmů (a zá-
jmů těch, koho se domnívají reprezentovat), ale také o určení pravidel
a procedur, jejichž konfigurace rozhodne o vítězích a poražených v budoucnu.
(Dvořáková, Kunc, 1994, s. 77)

Jako zdroj optimistických úvah o reálných šancích na dokončení přechodu
k demokracii - tedy vznik demokratického politického systému - slouží ty
procesy, které lze v časovém odstupu dvou tří desetiletí označit za úspěšné
(Španělsko). Největší skutečnou laboratoří pro teoretické úvahy i empirická
studia jsou však v současnosti transformační procesy, jimiž procházejí země
střední a východní Evropy.
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15.1 Procesy ukončení
nedemokratických režimů

v sedmdesátých letech převažovala v politologických studiích snaha zmapo-
vat empirické případy snah o ukončení nedemokracie a změn, které tuto sna-
hu provázejí. V osmdesátých letech se zájem začal postupně stále více přesu-
novat do obecnějších rovin a provázela ho snaha získané empirické poznatky
utřídit a sestavit přehledy možných transformačních cest i s jejich případný-
mi výsledky. Proto vybíráme pouze ty nejoriginálnější či nejčastěji připomí-
nané klasifikace, jež mohou poskytnout základní představu o cestách, jimiž se
politologové zabývající se problematikou transformace politických režimů
ubírají.

Jednu z prvních a nejobsáhlejších klasifikací zahrnujících odlišné procesy
ukončující nedemokratické režimy navrhl A. Stepan.

15.1.1 Klasifikace A. Stepana
Počátkem druhé poloviny osmdesátých let vydala Johns Hopkins University
rozsáhlé kompendium Přechody od autoritářské vlády: šance pro demokracii
CTransitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy), věnované
problematice přechodů od autoritářských režimů. Jedním z osvědčených
autorů, kteří se na zpracování tématu podíleli, byl i Alfred Stepan, který se již
v dřívější době pokusil vymezit obecnější typologii těchto procesů. Ve svém
příspěvku pro kompendium předložil odborné veřejnosti výčet základních al-
ternativ abstraktních konců nedemokratických režimů. Jejich empirickou
hodnotu pak prověřoval pomocí konkrétních historických událostí, které
k jednotlivým logickým typům přičlenil. Vznikl tak úctyhodný soupis osmi zá-
kladních typů ukončení nedemokratických režimů:
1. vnitřní restaurace po dobytí zvnějšku;
2. vnitřní přeformulování;
3. zvnějšku monitorované nastolení;
4. redemokratizace zahájená zevnitř autoritářských režimů;
5. ukončení režimu tlakem společnosti;
6. pakt mezi politickými stranami;
7. organizovaná násilná revolta koordinovaná reformistickými stranami;
8. revoluční válka vedená marxisty.

První tři typy spojuje Stepan s historickou minulostí. Jsou to formy ukon-
čení nedemokratických režimů, které jsou velmi výrazně spojené s ukončením
válečných konfliktů či dobytím určitého území (1-3). K první variantě, tj.
k vnitřní restauraci, řadí případy Belgie, Norska, Dánska či Nizozemska po
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druhé světové válce, poválečné Řecko a Francie zapadají do druhé kategorie,
tj. vnitřního přeformulování režimu. Třetí kategorii - zvnějšku monitorova-
nému nastolení - odpovídají případy poválečných změn v Německu a Japon-
sku, avšak je možné sem zařadit i Itálii. Tyto kategorie se od sebe liší vnitř-
ními podmínkami a podílem místního obyvatelstva na předchozím
nedemokratickém režimu: vnitřní restaurace demokratického režimu vysti-
huje případ, kdy spolupráce s diktaturou byla minimální, naopak vnitřní pře-
formulování je stavem, v němž je nutné se postupně vypořádat s kolaborací
a těmi skupinami obyvatelstva, které se podílely na pádu demokracie a při-
spěly k přijetí diktatury. Obyvatelstvo je tak mnohem více vnitřně rozpolcené
a systém je při své změně náchylnější ke konfliktům. Třetím případem je pro-
sazování demokracie pod přímou kontrolou a silným tlakem vítězných demo-
kratických sil. Problémy takového procesu jsou úzce spojeny s jeho výhodou:
přímý tlak může demokratický proces nasměrovat i uspíšit, může však zpo-
chybnit jeho legitimitu v očích obyvatelstva.

Následující kategorie (4-8) zachycují novější historické situace, s nimiž se
setkáváme v posledních dvou třech desetiletích. Liší se od předchozích tím, že
jsou iniciovány a probíhají pod vlivem sociálněpolitických faktorů. Vnitřně je
lze rozdělit do dvou podskupin, a to na typy, v nichž při ukončení autoritář-
ských či jiných nedemokratických režimů:
• hrají rozhodující roli sami nositelé předchozího režimu (4),
• dochází k transformaci pod vlivem opozičních sil (5-8).

Redemokratizaci (4) Stepan ještě dále člení a vytváří další logické typy
přechodů podle toho, jaké mocenské síly bývalého autoritářského režimu se
stávají hybnými silami transformace (politické vedení či jeho část, resp. ar-
máda či ozbrojené složky bývalého režimu). Ukončení procesu nastolením de-
mokracie je u těchto forem změny nejisté, resp. značně problematické. Závisí
na schopnosti iniciátorů změn navázat a posilovat kontakty se společností
a jejími představiteli (opozičními skupinami či politickými stranami) a do-
končit proces předávání moci nově vytvořeným reprezentantům (je zvláště
problematické v případě rozhodujícího vlivu ozbrojených skupin na nastarto-
vání celého procesu).

Změna režimu pod tlakem společnosti je procesem, jehož slabou stránkou
je často neschopnost nespokojených opozičních skupin vytvořit jednotnou
platformu boje proti předchozímu režimu. Pokud nejsou akce koordinované, je
výsledkem snahy po změně pouze změna vlády, nikoli změna režimu.

Stepanova klasifikace je sice hodnocena jako nejobsáhlejší, avšak vyvolá-
vá .mnoho kritických námitek. Tou nejpodstatnější, na kterou poukázali v za-
tím jediné české souhrnné práci o přechodech V. Dvořáková aJ Kunc, je, že je
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konstruována především jako "logická řada, v níž se při konfrontaci s kon-
krétním historickým materiálem daří jen stěží udržet typologickou čistotu
a většinu přechodů je zapotřebí studovat jako jednodušší či komplexnější
směs Stepanových logických typů". (Kunc, Dvořáková, 1994, s. 58)

15.2 Typologie ukončení režimů: přehled
klasifikačních kritérií

Všechny tyto klasifikace mají jedno společné - jejich autoři se snaží co nejvý-
stižněji postihnout vnitřní dynamiku procesů, které provázejí otevření poli-
tického prostoru a lze je spojit s nastartováním změn (nezáleží přitom na vý-
sledku, k němuž tento proces dospěje).

15.2.1 Aktéři a strategie
Jiný přístup ke klasifikaci procesů změny režimů nabídli ve své studii z po-
čátku devadesátých let Terry L. Karlová a Phillippe Schmitter (1991). Vychá-
zejí z názoru, že rozhodující pro průběh i výsledky přechodu jsou především
konkrétní hybatele, tedy aktéři, a strategie, které volí. Kombinace těchto dvou
faktorů se jim stala základem opět spíše logického vymezení čtyř odlišných
kategorií: pakt, vnucení, reforma a revoluce (obrázek Č. 1).

Obrázek 15.1 Typy přechodů (Dvořáková, Kunc, 1994, s. 64)

STRATEGIE

multilaterální jednostranná

ELITY PAKT
I I

VNUCENí

REFORMA I I REVOLUCE

AKTÉŘI

MASY

Pakt představuje variantu přechodu, v němž jsou iniciátorem změny elity,
které se shodnou na kompromisech vyhovujících všem zúčastněným silám
(historickými případy jsou Venezuela 1958 či Kolumbie 1957; nejnověji Špa-
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nělsko po roce 1975; z transformačních procesů ve střední Evropě je tomuto
typu nejblíže cesta zvolená v Maďarsku). Empirické případy dokládají, že se
jedná o nejúspěšnější způsob, jak dosáhnout demokratizace politického systému.

Vnucení v sobě zahrnuje rozhodnutí elit využít k prosazení zamýšlených
změn síly. Objektem tohoto silového tlaku jsou představitelé dosavadní mo-
censké sféry (klasickými případy jsou Turecko či Brazílie). Tyto typy přecho-
dů mají podobu přechodů shora a vyznačují se i vysokou mírou úspěšnosti.

Reforma je spojena s cestou, v níž sice iniciativa přichází od mas, tedy zdo-
la, avšak vyvolává u vládnoucích skupin ochotu ke kompromisům. Násilné ře-
šení konfliktu je tím odsunuto. Byť se takový postup může jevit jako ideální,
vedl tento způsob transformace jen málokdy k nastolení funkční demokracie.

Revoluce představuje násilný zásah nespokojených mas proti moci a jejím
představitelům; režim je poražen vojensky. V současnosti tento typ nepatří
k běžně užívaným postupům (nejnověji se mu blíží jen Rumunsko, ze starších
případů je to Nikaragua 1979). Navíc se podle Karlové a Schmittera jedná
o případ, který prakticky nikdy nedospěje k demokracii; tento závěr protiřečí
klasické tezi, jejímž zastáncem je např. S. P. Huntington, podle níž právě tato
cesta k demokracii je cestou nejjistější, resp. jedinou možnou.

Takto vymezená základní typologie nabízí především ideální typy přecho-
dů. Empirické případy dokládají různou míru přítomnosti a vlivu autory zvo-
lených ukazatelů na proces změny autoritářského režimu na demokratický.
Snadno se proto setkáváme s případy, kdy kombinace kritérií charakteru ak-
térů (elity a masy) a jimi zvolených strategií (kompromis a síla) vede k nut-
nosti zařadit je do prostoru mezi těmito ideály. V mnoha konkrétních přípa-
dech je nutné navíc počítat s tím, že se nejedná o ukončené procesy. Jejich
hodnocení a začlenění do grafu je tedy pouze provizorní, což si uvědomují ne-
jen oba autoři, ale poukazují na to i kritikové. Přesto je návrh Karlové
a Schmittera všeobecně hodnocen mnohem lépe než logická Stepanova klasi-
fikace. Umožňuje totiž začlenit do přechodové teorie i ty nejnovější transfor-
mační procesy, k nimž dochází ve střední a východní Evropě (tyto případy jsou
nejčastěji hodnoceny jako přechody, ve kterých se uplatňuje posun od vnuce-
ní po reformu režimu).

15.2.2 Aktéři a tempo prováděných změn
Některé typologie pokládají za podstatná dvě kritéria:
• podíl části autoritářské elity na změnách (tj. výhody a nevýhody spojené
s postupným otevíráním se části autoritářské elity změnám);
• rychlost, s níž jsou změny režimu prováděny.
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Například D. Share (1987) vytvořil čtyři základní typy přechodů k demo-
kracii, a to na základě kombinace dvou ukazatelů: (a) kdo stojí v čele procesu
a (b) jak rychle jsou změny zaváděny (tabulka Č. 1).

Tempo
demokratizace

Demokratizace vedená
představiteli autoritářského
režimu

Demokratizace vedená
proti režimu

Tabulka 15.1 Typologie přechodů (Share, 1987, cit. podle Mainwaringa, 1992, s. 320)

postupně posílení demokratizace přechod revolučním bojem

přechod zlomemrychle přechod transakcí

Pokud se přechodu účastní někteří představitelé a vůdci původního autori-
tářského režimu, resp. pokud s touto formou otevření souhlasí a podporují ji,
pak má přechod konsenzuální charakter (jedná se o přechod posilující demo-
kratizaci či přechod transakcí). Pokud probíhá proti vůli a bez přispění auto-
ritářské elity, pak jde o přechod nekonsenzuální. U takových forem změn se
setkáváme s větším důrazem na ozbrojené akce proti režimu (revoluční od-
por), které, jsou-li uskutečněny rychle, znamenají absolutní zlom vývoje.

Zatímco přechody posilující demokratizaci se v dějinách vyskytovaly, ale
dnes jsou podle Shara již historickou minulostí, typ přechodu prostřednictvím
postupně prováděných revolučních změn je pouze ideálním případem, pro nějž
nelze nalézt konkrétní historický příklad. Rozlišení tempa prováděných změn
zachycuje dlouhodobější formu zavádění změn (generace politiků, která stála
u jejich zavádění, nemůže těžit z jejich prosazení) a rychle provedené změny,
které se prakticky dotýkají jedné jediné generace politiků.

Dnešní možnosti přechodů naplňují pouze dva typy, a to přechod transak-
cí (tvůrcem tohoto termínu je G. Di Palma), na němž se podílí část příslušní-
ků předchozí vládnoucí moci, a absolutním rozchodem s předchozím režimem.
Tím se Share přibližuje k názoru O'Donnella (1989), který typologicky rozli-
šuje přechod transakcí a přechod kolapsem režimu. Obdobnou klasifikaci na-
lezneme i v pracích J. Linze (1981), jenž rozlišuje okamžitou změnu, tedy ja-
kýsi "zlom naráz" (ruptura by golpe), a sjednanou reformu (reforma pactada),
či Martinse (1986) a jeho kontinuální a diskontinuální přechody.

15.2.3 Rozšíření typologie: přechod oddělováním
Někteří politologové se však domnívají, že vytvoření dvou základních typů
přechodů dostatečně nevystihuje variabilitu reálných procesů zvláště v ze-
mích Latinské Ameriky. Například Scott Mainwaring (1992) dává přednost
klasifikaci, která je schopna podle jeho soudu mnohem přesněji zvýraznit sku-

246



TEORIE PŘECHODŮ

tečný vliv autoritářského režimu a jeho představitelů na proces změn a od-
stupňovat ho. Navrhuje proto začlenit do základní klasifikace určitý střední
článek, typ, který tvoří jistou logickou spojnici mezi krajními formami účasti
autoritářské moci na přechodu. Je jím tzv. přechod oddělováním (transition
throught extrication). Mainwaringova typologie tak má následující podobu:

I. Přechod transakcí:
Autoritářský režim volí cestu pokračujícího otevření politického systému,
neboť:
A. Náklady spojené se setrváním u moci se zvyšují a/nebo se náklady spojené

s liberalizací snižují:
1. Náklady setrvání u moci se zvyšují, protože:

a) trvají krize,
b) snižuje se soudržnost armády,
c) snižuje se legitimita.

2. Náklady na demokratizaci se snižují, protože:
a) je eliminován pocit ohrožení,
b) se dosáhlo stabilizace v sociální a ekonomické sféře.

B. Přetrvává původní představa omožnosti intervenovat v situaci, kdy se pro-
jeví krize, a po období krátkého přerušení obnovit opět demokracii.

II. Přechod oddělováním
Autoritářský režim je oslaben, ale zůstává dostatečně silný na to, aby dikto-
val postup přechodu.

III. Přechod v důsledku porážky režimu
Autoritářský režim končí kolapsem.

15.2.4 Tři typy změn nedemokratických režimů
Shrneme-li do obecné klasifikace nejnovější poznatky o vnitřní dynamice pře-
chodů a šancích jednotlivých cest na úspěch, můžeme rozlišit tři základní
typy:
• sjednaný přechod,
• přechod kolapsem,
• přechod sebevyloučením.

Sjednaný přechod
Termín je spojen se jmény čtyř předních současných politologů, kteří se dlou-
hodobě problematice transformačních procesů moderních politických systémů
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věnují, a to G. Di Palmy, S. Mainwaringa, E. Violy a D. Shara. Charakteris-
tickým znakem tohoto procesu je, že přinejmenším část předchozí vládnoucí
autoritářské elity si uchovává jistotu, že ji připravované změny neodsunou na
okraj, že se na nich bude moci aktivně podílet. V důsledku toho se cítí svázá-
na s demokratizačním procesem, aje ho proto ochotna i podporovat, resp. pro-
ti němu nevystupovat a nesnažit se ho zastavit či zvrátit. Díky tomu se pů-
vodní vládnoucí blok vnitřně štěpí, což dává šance opozici, aby navázala se
vstřícně vystupujícími složkami autoritářské moci kontakty a dohodla kroky
nutné pro zásadnější změnu (nejčastěji svobodné volby) i jejich načasování.

Jedná se o variantu, kterou většina autorů pokládá za nejvhodnější a ve
svém důsledku i nejúspěšnější. Je však rovněž tou nejobtížnější, neboť zahr-
nuje četná rizika. Jedním z nich je, že v rámci těchto procesů není porušena
kontinuita elity a část předchozích nositelů moci si uchovává mocenské ambi-
ce a je schopna je naplnit, aniž by jim v tom nově se tvořící politické síly do-
kázaly (a mohly) účinně zabránit.

Přechod kolapsem, resp. zhroucením autoritářského režimu
Jedná se o typ, k němuž lze přiřadit nejvíce konkrétních případů. Jeho cha-
rakteristickým znakem je, že autoritářská moc není schopna tento proces
změny kontrolovat. Průvodním jevem je výrazná změna všech struktur, odsu-
nutí všech předních představitelů autoritářského režimu na okraj dění. Nově
budovaný režim většinou postrádá výraznější kontinuitu a většinu svých
struktur musí znovu vybudovat a ustavit. Zařazují se k němu změny režimů
v Německu, Itálii a Japonsku po druhé světové válce, transformace režimů
v Řecku či Portugalsku v první polovině sedmdesátých let či argentinský pří-
pad z let 1982-1983.

Přechod sebevyloučením
Někdy bývá rovněž označován jako přechod "stáhnutím se" (viz Mainwarin-
gem uváděný přechod oddělením). Většinou je spojován se silnou erozí autori-
tářského režimu, která je doprovázena neschopností vládnoucích skupin
uchovat si moc a dále vládnout. Vnitřní destrukce moci nedává jejím předsta-
vitelům možnost "uhájit" pro sebe část politického prostoru pro budoucnost,
musí se prakticky všech takových ambicí vzdát. Poslední zbytek kontroly nad
předáváním moci ztrácejí v prvních svobodných volbách (Dvořáková, Kunc,
1994, s. 63). Typickými příklady těchto absolutních selhání a vyčerpání auto-
ritářské moci jsou případy latinskoamerických režimů v Bolívii (1979-1980)
či v Peru (po roce 1980).
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15.3 Procesy nastolování demokracie
V politologických rozborech se jedná o problematiku, která je v současnosti
pokládána za zvláště aktuální. Logicky doplňuje předchozí úvahy o možných
cestách změny nedemokracie v demokracii. Hlavní pozornost se věnuje těm
aspektům a problémům, které mohou vývoj k demokracii uspíšit, či mu za-
mezit. Obecným problémem takto definované tematiky výzkumu je, že
a priori předpokládá, že výsledkem procesu změn bude demokracie. Mnozí
tranzitologové však zdůrazňují, že výsledek není nikdy dán, že demokracie je
pouze jednou - a mnohdy spíše okrajovou - možností transformačních proce-
sů. Proto zdůrazňují spíše cestu, způsob provádění změn. Tedy zda a v jaké
míře dodržuje a rozšiřuje demokratické postupy řešení konfliktů ve společ-
nosti, či nikoli.

Hlavním tématem přechodů k demokracii je snaha stanovit etapy, v nichž
se celý proces odehrává. Určité nosné myšlenky k tomuto problému nalezne-
me již v pracích z let šedesátých (D. Rustow), ale nejvíce studií na toto téma
pochází až z osmdesátých a devadesátých let.

15.3.1 První pokusy o vymezení hlavních etap přechodu
(D. Rustow)

Ačkoli se problematikou procesů vedoucích k prosazení demokratického poli-
tického systému začali zabývat politologové až v posledních letech, lze zájem
o tento problém odhalit i v rozborech věnovaných problematice demokracie
z přelomu let šedesátých a sedmdesátých. V dnešní době je nejvíce ceněnou
prací studie Dankwarda Rustowa Přechody k demokracii: na cestě k dynamic-
kému modelu (Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model), publi-
kovaná roku 1970. Jedná se o poměrně stručný, avšak myšlenkově velmi pří-
nosný text. Rustow staví celou svou úvahu na myšlence, že demokracie je
většinou vedlejším produktem jiných bojů a konfliktů a že je ve skutečnosti
"málokdy chtěným cílem". Je především výsledkem zjištění, že "konflikt nelze
řešit zničením protivníka". (Dvořáková, Kunc, 1994, s. 20)

Na rozdíl od autorů, kteří zdůrazňovali význam ekonomických, sociálních
a vzdělanostních kritérií jakožto podstatných podmínek úspěšného budování
demokracie, pokládá Rustow za jedinou podmínku úspěšného přechodu, bez
níž jsou veškeré úvahy o perspektivách prosazení demokracie liché, bezpod-
mínečnou shodu rozhodujících aktérů transformace na zachování stávající po-
litické komunity. Nedomnívá se rovněž, že by podstatnou podmínkou úspěchu
demokratizace byla počáteční ochota vytvořit demokratický politický systém.
Aby se tento projekt uskutečnil, je nutná ochota ke kompromisům, podmíně-
ná neschopností kteréhokoli z aktérů dosáhnout v rámci transformačních
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etap rozhodující převahy nad ostatními. Domnívá se rovněž, že veškeré tako-
vé kroky by proces postupné demokratizace zastavily. Důvody spatřuje v tom,
že pocit dočasné převahy může u momentálního vítěze posílit neochotu jednat
s dalšími aktéry. Svá rozhodnutí začne prosazovat jako jednoznačný a nezpo-
chybnitelný vítěz, začne se prosazovat většinová logika řešení konfliktů, kdy
vítěz bere vše a poražený ztrácí možnost na obranu. Poražený se dostává do
nevýhodného postavení, v němž zažívá pocit absolutní ztráty a obavu, že mu
v budoucnu dnešní vítěz již neposkytne příležitost stávající poměr sil změnit.
Proto vidí největší šance pro prosazení demokracie v tom, že se v průběhu pro-
cesu postupné demokratizace neobjeví žádná dostatečně silná skupina, která
by mohla ve snaze zajistit si trvalé vítězství procesy transformace zvrátit.
Skutečnost, že by takový vítěz proklamoval krátce po svém vítězství demo-
kracii jako svůj trvalý cíl, nemá vliv na následné, jím uskutečňované nede-
mokratizační kroky.

Pro zdůraznění vymezil D. Rustow tři fáze, v jejichž průběhu se odehráva-
jí rozhodující transformační změny:
• fáze přípravná,
• fáze rozhodující,
• fáze uvykací.

V přípravné fázi se objevuje skupina aktérů, kteří jsou ochotni vystoupit
proti stávajícímu nedemokratickému režimu a jsou navíc schopni provádět
koordinované akce. Tyto aktivní elity nemusí v žádném případě sdílet společ-
nou touhu po budování demokracie, ba nemusí mít vůbec žádnou ochotu spo-
lečně se podílet na budování jakéhokoli systému. Jediné, co mít musí, je
nespokojenost se stávajícím režimem, díky níž budou ochotny přehlížet vzá-
jemné rozdíly a potlačit antagonismus (typickým příkladem takových vnitřně
nejednotných skupin jsou např. různé typy národních front bojujících proti ko-
loniálním vládám či české Občanské fórum). Důležité rovněž je, aby se v této
fázi vývoje neobjevil žádný subjekt, který by byl schopen proces samostatně
ovládnout. Fáze končí rozhodnutím alespoň části aktivních bojovníků proti
nedemokratickému režimu institucionalizovat některé již demokratické
procedury řešení konfliktů (např. volební právo, svobodné volby, postavení
opozice).

Pro rozhodující fázi je typické, že se demokratické postupy řešení konflik-
tů rozšiřují na stále větší množství otázek, je postupně vypracován celých me-
chanismus řešení potenciálních i skutečných konfliktů, aniž by však došlo
k likvidaci podstatných aktérů demokratizace. Neznamená to ovšem, že se
v této fázi již jednoznačně prosadily pouze ty skupiny a jednotlivci, kteří vě-
domě budují a prosazují demokracii. Stále přetrvávají spory a odlišné názory
na cíle transformace a cesty k jejich dosažení. Převažuje však tzv. uvážlivý
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konsenzus, tedy ochota k jednání a hledání shod a kompromisních řešení, kte-
ré alespoň částečně uspokojí všechny zúčastněné.

Skuteční demokraté, tj. jednotlivci, kteří cítí a jednají jako demokraté
a kteří svůj život spojují s prosazením demokracie jakožto ideálu, se objevují
až v třetí, závěrečné fázi přechodu. Teprve v uvykací fázi jsou pragmatici na-
hrazeni "přesvědčenými demokraty". Podstatné je, jak rychle se v tomto ob-
dobí rozšíří demokratické mechanismy řešení konfliktů ze sféry politické do
sféry občanské. Čím více lidí je do tohoto politického a kulturního rámce za-
členěno, čím více se jich podílí na uchovávání a prosazování konsenzuálních
forem řešení konfliktů, tím stabilnější demokracie je.

Podstatné na Rustowově rozboru fází demokratizace je snaha VYmezitteo-
reticky proces, jenž by prosazení demokracie činil úspěšným. Celý proces po-
stihl jako dynamický, který nutně nemusí k demokracii vést. Podařilo se mu
poměrně jasně ukázat, jaké nástrahy na cestě k demokracii politické aktéry
i společnost čekají, o jak složitý a komplikovaný proces se ve skutečnosti jed-
ná. Jeho dalším, nikoli zanedbatelným poznatkem je, že výsledná demokrati-
zace není nijak významně spojena s demokratickými hodnotami, které aktéři
transformačního procesu zastávají. Skuteční přesvědčení demokraté nejsou
motorem procesu, ale jeho výsledkem.

15.3.2 Etapy a vnitřní dynamika přechodů k demokracii
Jedním z předních "tranzitologů", který se problematice vnitřní dynamiky
přechodů věnuje od sklonku osmdesátých let, je Adam Przeworski. Ion se při-
klání k názoru, že demokracie je pouze jedním z možných důsledků přechodu
(Przeworski, 1992). Ve své práci Demokracie a trh (Democracy and the Mar-
ket) z počátku devadesátých let rozlišil přechod k demokracii na dvě základ-
ní fáze - liberalizaci a demokratizaci - a předložil odborné veřejnosti návrh
jejich velmi podrobné vnitřní strukturace s cílem poukázat na množství pře-
kážek, které mohou bránit úspěšnému dokončení přechodu, tedy vytvoření de-
mokratického politického systému.

Liberalizace
Jedná se o počáteční fázi přechodu. Je to termín, kterým jsou souhrnně po-
jmenovány různé procesy v běžné politické praxi označované jako "otevření",
"přeformulování" či "přestavba" (abertura, distensao, odnowa, perestrojka), jež
však mají jeden společný rys: otevírají prostor ovládaný autoritářskou mocí
reformám. Liberalizace začíná v okamžiku, "kdy se z jakýchkoli důvodů dosa-
vadní autoritářská pravidla hry počínají modifikovat ve směru rozšiřování
a prohlubování práv pro další jednotlivce a skupiny, které byly z dosavadních
autoritářských pravidel vyloučeny". (Dvořáková, Kunc, 1994, s. 82)
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Snaha alespoň části autoritářské elity navázat účinnou spolupráci s opozi-
cí je odůvodňována potřebou nalézt spojence proti zastáncům tzv. tvrdé linie
mezi příslušníky vládnoucích mocenských sil. Toto určité otevření stávajícího
režimu může být motivováno jak zevnitř, tj. zájmy některých členů vládnoucí
elity (nejčastější varianta), tak může být reakcí na tlak zdola (méně časté).
Obecně lze shrnout, že se jedná o výsledek vzájemných vztahů části vládnou-
cích elit a části "autonomní občanské společnosti". Liberalizace je proto úzce
spojena s otevřením mocenské sféry, s jejím vnitřním rozštěpením.

Průvodním jevem této etapy přechodu je nestabilita, neboť v okamžiku, kdy
dojde k byť jen minimálnímu otevření autoritářského režimu, začínají vznikat
autonomní nezávislé organizace, skupiny, jejichž další existence je závislá na
mnoha faktorech, které se teprve v procesu liberalizace objevují. Nelze proto
přesněji určit, jakými cestami se bude systém ubírat; ani jaký bude výsledek
liberalizace. V žádném případě však nelze od liberalizace očekávat, že jednou
otevřená cesta i projevená ochota proměnit režim bude mít za následek sku-
tečnou změnu režimu, že liberalizace přeroste do fáze demokratizace. Jak slo-
žitý je takový vývoj a kolik nástrah různým skupinám aktérů klade, ukazuje
podrobně a logicky propracovaný model A. Przeworského (obrázek Č. 2).

Obrázek 15.2 Proces liberalizace (Przeworski, 1992, s. 112)

neoddělí se
od tvrdé linie

LlBERALlZÁTOŘI

/ ~ření

OBtANSKÁSPOLEtNOST

kOOPlať ~ organjZova~j .

RDIK LlBERALlZATORI

~ "represe spojení s reformátory

t

SDIK

Vysvětlivky:
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ZDIK- zúžená diktatura
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Model může sloužit jako vhodná ukázka aplikace principů teorie her na úva-
hyo přechodech k demokracii. Jedná se o logickou strukturu variant, které lze
vytvořit VYmezením alternativ buď-anebo (racionalizace obsažená v tomto
modelu patří k těm prvkům, které bývají na modelu nejčastěji kritizovány)
(Dvořáková, Kunc, 1994, s. 89). Przeworskému však tento postup umožnil
předložit dosti bohatý výčet variant, z něhož lze snadno získat ten nejpod-
statnější a nejdůležitější údaj: Úspěšnost přechodu z fáze liberalizace do dal-
šího přechodového stadia - demokratizace - je velmi omezena. Mnohem prav-
děpodobnějšími variantami dalšího vývoje tohoto stadia je uchování
počátečního stavu (SDIK) nebo jeho přechod do jiné varianty stejné kategorie
(RDIK či ZDIK). V reálném politickém životě se těchto slepých uliček vývoje
vyskytuje příliš mnoho. Vyloučena však není ani radikalizace procesu, tj. va-
rianta povstání.

Charakteristickým rysem liberalizace je tedy trvalá možnost restaurovat
autoritářský režim, zvýrazněná přítomností institucí a struktur starého reži-
mu, ,jejichž funkce pouze postupně slábne, přičemž však není vyloučeno jejich
oživení". (Dvořáková, Kunc, 1994, s. 90)

Demokratizace
Demokratizace je obecně procesem, který navazuje na úspěšnou liberalizaci,
avšak logika obou procesů je odlišná. Předně, z odpůrců autoritářského reži-
mu se v této fázi stávají aktivní účastníci procesu, mění se na autonomní, sa-
mostatné subjekty. Jejich vliv na proces změny se zvyšuje. Jedná se rovněž
o etapu, v níž dochází k budování demokratických institucí, k prosazení de-
mokratických a všemi akceptovaných pravidel hry. Postupně se tak posiluje
jistota všech aktérů, že vynaložené investice a námaha budou zohledněny,
alespoň v historické perspektivě. Systém se stává stabilizovanějším a posky-
tuje větší záruky.

Začátek demokratizace je VYmezenokamžikem, kdy začínají vznikat na zá-
kladě vzájemných jednání mezi částí autoritářské elity a skupinami, které
k tomuto mocenskému prostředí nepatří, dohody o nových pravidlech hry.
V tomto "dialogu o pravidlech" pak Przeworski rozlišuje další dvě podetapy,
v nichž se jako základní řeší následující problémy:
• jak se vyvázat z předchozího autoritářského režimu,
• jak budovat instituce odpovídající demokratickému režimu.

Pro první podetapu je typické jednak spojení obou umírněných křídel a je-
jich společný postup proti radikálům všeho zaměření a stejně tak i vytváření
společných front a vnitřně nepříliš diferencovaných hnutí.

V druhé podetapě naopak dochází k postupné diferenciaci, jejímž nejdůle-
žitějším projevem je vznik značného počtu politických stran a různě definova-
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ných skupin nabízejících specifické politické programy. Vnitřní diferenciace
politického prostoru je zjevným dokladem prosazení nových pravidel volební
soutěže a lze ji spojovat s ustavením pluralitního systému odpovídajícího
svým charakterem demokracii.

Podle Przeworského je opodstatněné i v této demokratizační fázi přechodu
rozdělovat politické aktéry do čtyř základních skupin: představitele starého
režimu dělí na (a) reformátory (mohou, ale nemusí být ovlivněni liberalizací)
a (b) zastánce tvrdé linie, nově se rodící aktéry dělí na (c) umírněné a (d) ra-
dikály. K zastáncům tvrdé linie nejčastěji patří příslušníci policie, byrokracie,
někteří žurnalisté. Naopak reformátoři většinou pocházejí z řad politiků před-
chozího režimu a částečně i skupin mimo státní sektor (např. část buržoazie
v kapitalismu či ředitelé podniků v socialismu). Umírnění a radikálové větši-
nou nemají příliš odlišné zájmy, liší se však v názorech na způsob jejich pro-
sazení; preferují tedy odlišné taktické kroky. Uvolnění může nastat pouze teh-
dy, pokud dojde ke spojení a strategické spolupráci mezi reformátory z řad
předchozího autoritářského režimu a umírněnými na straně nových opozič-
ních sil. Przeworski v této klasifikaci navazuje na starší práce, jakými jsou
např. O'Donnellova studie z roku 1979 či v druhé polovině osmdesátých let vy-
daná publikace Nejisté demokracie: prozatímní závěry (Tentative Conclusions
About Uncertain Democracies) autorů G. O'Donnella a P. C. Schmittera.

Obrázek 15.3 Varianty režimů odpovídající různým vztahům reformátorů a umírněných
(Przeworski, 1992, s. 119)

UMÍRNĚNÍ
spolupracují s

RADIKÁLY REFORMÁTORY

UMÍRNĚNÝMI

Autoritářský režim Autoritářský režim
přežívá ve své se uchovává díky
staré formě provádění určitých

ústupků (uvolnění)

Demokracie Demokracie
bez záruk se zárukami

REFORMÁTOŘI
spolupracují s

PŘEDSTAVITELI
TVRDÉ LINIE

Strategie navazování vztahů mezi těmito čtyřmi skupinami mu slouží opět
jako podklad logicky vystavěné typologie čtyř variant, k nimž lze v průběhu
demokratizace dospět (Przeworski, 1992) (viz obrázek č. 3):
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a) Přežívá starý autoritářský režim - jako důsledek neschopnosti navázat
účinnou spolupráci mezi umírněnými a reformátory. Každá z těchto sku-
pin je stále silně vázána na své "stranické" partnery, tedy umírnění na ra-
dikály a reformátoři na zastánce tvrdé linie. Výsledkem je existence dvou
od sebe dosti výrazně oddělených bloků (Dvořáková a Kunc, 1994, navíc
dodávají, že dosti běžným vyústěním takové situace je občanská válka).

b) Přežívá autoritářský režim s určitým uvolněním - spolupráce umírněných
s reformátory, kteří i nadále udržují spojenectví s představiteli tvrdé linie.
V tom lepším případě je výsledkem přetrvání liberalizace.

c) Vzniká demokracie bez záruk - takový model je výsledkem dohody umír-
něných s reformátory, která však umírněné nezbavuje vazeb na radikály.

d) Vzniká demokracie se zárukami - znamená dohodu mezi umírněnými a re-
formátory o institucionální podobě budoucího režimu a časový harmono-
gram předávání moci. Typickým rysem tohoto modelu přechodu jsou tzv.
kulaté stoly.

Shrnutí
• S úvahami o možných důsledcích demokratizace se setkáváme již v šede-
sátých letech. Jedním z průkopníků tohoto tematického studia se stal D. Rus-
tow, který navrhl rozdělení procesu na tři od sebe se svou vnitřní logikou liší-
cí etapy .
• Jeho následovníci pak tyto teze rozpracovali a v mnoha variacích se poku-
sili co nejvíce přiblížit k realitě probíhajících demokratizačních procesů. Zů-
stali však "věrni" základní Rustowově myšlence, že se nejedná o jednolitý
a vnitřně nediferencovaný proces změny.
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