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KOMPARÁCIA STRANÍCKYCH SYSTÉMOV POBALTSKÝCH 

KRAJÍN PO ROKU 1989 

 

Juraj MALEK 

 

 Pobaltské štáty sú často chápané ako jednoliaty celok trojice štátov s podobným 

historickým, politickým a kultúrnym vývojom. Ako to však už pri takýchto paušalizujúcich 

pohľadoch býva zvykom, skutočnosť je v zásade odlišná. Ak si aj odmyslíme rôznorodú 

etnogenézu jednotlivých národov v Pobaltsku, stále máme pred sebou skôr mozaiku, ako 

ucelený spolok troch štátov. Rovnako, ako bol odlišný dejinný vývoj Estónska, Litvy 

a Lotyšska v minulosti, je rozdielny aj ich vývoj po rozpade Sovietskeho zväzu, ktorého boli 

nedobrovoľnou súčasťou. 

 V predloženom príspevku sa venujem analýze a komparácii vývoja strán a straníckych 

systémov Estónska, Litvy a Lotyšska po rozpade monostraníckeho systému a po ich prechode 

k liberálnodemokratickému spoločenskému systému, ktorý sa okrem iného vyznačuje aj 

multistraníckou súťažou politických strán. 

 Mojím hlavným cieľom bolo poukázať na rozdielnosť vo vývoji straníckych systémov 

daných štátov a najmä som sa pokúsil objasniť príčiny odlišnosti mnou skúmaných 

straníckych sústav, pričom som využil niekoľko teoreticky – metodologických modelov. 

Pri skúmaní pobaltských straníckych systémov som tak predovšetkým vychádzal z teórie 

cleavages autorov S. Rokkana a M. Lipseta, a z typológie a klasifikácie straníckych sústav G. 

Sartoriho. 

 Je zrejmé, že teoretický model cleavages v podobe v akej ho jeho autori aplikovali na štáty 

západnej Európy, nie je schopný zachytiť búrlivý vývoj straníckych systémov v Pobaltsku 

v období tranzície. A to aj napriek tomu, že v niektorých prípadoch v daných štátoch 

nachádzame rezíduá z obdobia medzivojnových samostatných republík, najmä v podobe 

obnovy vtedajších politických strán, či v snahe o ústavnú kontinuitu s daným obdobím. 

Rovnako tak je pravdou, že v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, sa 

politické strany formovali a vyvíjali na podobných základoch ako v západnej Európe, i keď 

s určitým oneskorením voči nej. Na strane druhej mal vývoj strán a straníckeho systému 

v deväťdesiatych rokoch, po desaťročiach komunistického systému s jednou stranou, úplne 

inú logiku fungovania ako v minulosti. Obdobie prechodu z totalitného režimu smerom 

k demokratickej spoločnosti tak prinieslo odlišné interakcie medzi spoločnosťou a politickými 
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stranami. Na zachytenie tohto vývoja som preto vo svojej práci využil teoreticky – 

metodologický model konfliktných línii vychádzajúci z teórie cleavages. Práve na základe 

modelu konfliktných línii je možné presnejšie určiť, prečo v tom ktorom štáte došlo k vývoju 

straníckeho systému do tej podoby v akej sa v súčasnosti nachádza. Ak totiž dokážeme určiť, 

ktorá konfliktná línia má dominantné postavenie v rámci daného straníckeho systému, tak 

vieme zároveň presvedčivo dokázať, prečo sa ten-ktorý systém vyvíja tak ako sa vyvíja, a nie 

inak, a zároveň môžeme presnejšie odhadnúť jeho ďalší vývoj. 

 Pomocou Sartoriho klasifikácie a typológie straníckych systémov som previedol 

komparáciu jednotlivých straníckych sústav a snažil som sa o určenie typu a triedy straníckej 

súťaže v danom štáte. 

 

Konfliktné línie v postkomunistických štátoch 

 Ako som už naznačil, pri analýze straníckych systémov pobaltských štátov budeme 

vychádzať z modelu cleavages. Je však otázne do akej miery je tento model, vypracovaný pre 

pochopenie príčin vzniku a vývoja politických strán v krajinách západnej Európy, 

uplatniteľný aj v tzv. „postkomunistických“ štátoch. Práve z dôvodu, že nezriedka dochádza 

len k mechanickému preberaniu modelu cleavages a následnej aplikácii na štáty strednej 

a východnej Európy, som v predchádzajúcich kapitolách popísal Rokkanov a Lipsetov model 

o niečo podrobnejšie. Už z tohto náčrtu modelu cleavages je zrejmé, že nie je možné 

aplikovať daný model na nami skúmané štáty bez určitých modifikácii.1  

 V politologickej teórii zaoberajúcej sa danou problematikou sa stretneme s rôznymi názormi 

na možnosti použitia cleavages v ich pôvodnej podobe. Názor, že nie je možné aplikovať 

tento model na štáty strednej a východnej Európy zastáva napr. Michael G. Roskin. Podľa 

Roskina sa tranzícia odohráva tak rýchlo, že nie je možné, aby sa vytvorili dostatočne pevné 

väzby medzi politickými stranami a voličmi. Dôsledkom je, že strany nemajú dostatočné 

sociálne zázemie a voličom chýba pevnejšia stranícka identifikácia.  

 Dá sa povedať, že do istej miery opačný názor prezentujú napr. D.-L. Seiler a M. Novák. 

Podľa nich, v niektorých štátoch strednej a východnej Európy došlo, aj keď s určitým 

oneskorením, k podobnému vývoju ako v štátoch západnej Európy. Komunistický režim 

                                                 
1 To však neznamená, že najmä v období na prelome 19. a 20. storočia a koncom Druhej svetovej vojny 

nepôsobili na vznik a vývoj politických strán v stredovýchodnej Európe podobné mechanizmy ako v Európe 

západnej. Z tohto dôvodu sa preto zameriame aj na klasické cleaveges, resp. na to do akej miery a či vôbec sa 

opäť prejavili v nami skúmaných štátoch aj po páde komunistického režimu.  
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vlastne len „zmrazil“ vývoj cleavages, ktoré sa po jeho páde v menšej, či väčšej miere 

obnovia.  

 Niekde medzi tieto dva prístupy sa dá zaradiť názor R. Herbuta, podľa ktorého sú 

„postkomunistické“ spoločnosti síce: „segmentovanými, ale nie pluralistickými 

spoločnosťami.“(Hloušek,4/2000,377) To znamená, že tu síce existuje množstvo deliacich 

línií, ale proces homogenizácie komunistického režimu a krátkosť obdobia plurality 

spôsobujú, že sa tieto deliace línie nemohli dostatočne rozvinúť, resp. inštitucionalizovať 

v podobe politických strán. Tento proces inštitucionalizácie síce prebehne, ale podľa Herbuta 

bude dlhodobý. 

 Ako som už skôr naznačil, mechanická aplikácia klasického modelu cleavages pri skúmaní 

stredovýchodnej Európy nie je dostačujúca a v podstate ani použiteľná. Rokkan s Lipsetom 

totiž postavili svoj výskum na relatívne pevných a stabilných vývojových prvkoch 

západoeurópskych štátov. Napriek zlomovým udalostiam, ako boli revolúcie, či rôzne 

náboženské reformačné hnutia, nedošlo v nimi skúmaných štátoch k výraznejším 

diskontinuitným prvkom. To sa nedá povedať o „postkomunistickom“ areály. Preto aj napriek 

pomerne optimistickému pohľadu Seilera a Nováka na možnosť obnovy, či kontinuity 

klasických cleavages v týchto štátoch sa ako racionálnejší javí prístup R. Herbuta. Odmietnuť 

možnosť výskytu stabilnejších konfliktných línii ako to robí G. Roskin je popretím 

skutočného stavu vecí.2  

 Iný podstatný rozdiel medzi Rokkanovým a Lipsetovým pojatím modelu konfliktných línii 

a medzi prístupom, ktorý uplatníme v našej štúdii, pomenoval Andrea Römmele. Podľa neho 

môžeme rozoznať dva základné prístupy ku problematike konfliktných línii. Jedným je 

                                                 
2 Roskin má v určitom smere samozrejme pravdu. Aplikovať model cleavages na štáty strednej a východnej 

Európy si v podstate žiada vytvorenie úplne nového modelu, ktorý by nám pomohol nájsť také premenné, ktoré 

pôsobili diferencujúco na vývoj v danom regióne.(viď Hloušek,2002) Je len samozrejmé, že tieto by sa v istých 

bodoch odkláňali od Rokkanovho modelu. Pre našu štúdiu je dôležité uvedomenie si rozdielu pri vzniku strán v  

západnej  Európe a v štátoch prechádzajúcich procesom tranzície. Všeobecne možno povedať, že zatiaľ čo 

v prvom prípade sa jednalo  o proces „zdola hore“, tak v druhom to bolo obrátene. Konfliktné línie v  

„postkomunistických“ štátoch v podstate vznikali medzi elitami inštitucionalizovanými v politických stranách 

a až následne pôsobili na identifikačnú štruktúru spoločnosti. Zatiaľ čo: „rokkariánska perspektíva predpokladá, 

že tieto konfliktné línie „zapúšťali korene“ v spoločnosti dlhodobo a kontinuálne a až potom, čo sa okolo nich 

sformovali dostatočné stabilné skupiny populácie s dostatočne vyprofilovanou skupinovou identitou a 

(seba)identifikáciou, sa premietli do vzniku príslušných politických reprezentantov – politických strán, v 

„postkomunistických“ krajinách bola takáto kontinuita pretrhnutá komunistickým režimom, ktorý úplne 

zásadným spôsobom preformoval tradičné spoločenské skupiny.“ (Hloušek,4/2000,373)       



 533 

prístup sociálny (sociologický), druhým je prístup skôr politický (politologický). 

V sociologickom prístupe je: „najskôr potrebné identifikovať v danej spoločnosti jej sociálne 

rozvrstvenie a rozštiepenie, indikovať pole konfliktu medzi jednotlivými sektormi danej 

spoločnosti..“ (Hloušek,2002,2) a následne je možné skúmať ako sa tieto konflikty prejavujú 

v: „štruktúre straníckeho spektra a v štruktúre záujmových organizácii.“ (Hloušek,2002,2) 

Naopak, v politologickom prístupe identifikujeme jednotlivé póly straníckeho spektra 

a snažíme sa o skúmanie istých stabilných vzorcov polarizácie daného systému v rámci 

ktorej: „určité časti spoločnosti podporujú určité politické strany.“ (Hloušek,2002,2) Hlavným 

predmetom výskumu sa tak stáva skúmanie rozvrstvenia politických postojov obyvateľstva, 

ktoré sa dá zistiť zo štruktúry straníckeho spektra.  

 Aj keď bližšie ku pôvodnému modelu cleavages vypracovanému pre západoeurópske štáty 

Rokkanom a Lipsetom je prístup sociologický v našej štúdii budeme vychádzať z prístupu 

politického (politologického). Napriek tomu, že výpovedná hodnota týchto výskumov je 

relatívne malá, pretože nemusia nič vypovedať o štruktúre voličskej obce, respektíve 

spoločnosti, je to v súčasnosti stále najrozšírenejší prístup ku skúmaniu konfliktných línii v 

„postkomunistických“ štátoch. Ako totiž vo svojom návrhu konceptu konfliktných línii 

v krajinách strednej a východnej Európy uvádza V. Hloušek, vypracovanie kompletnej teórie 

pre danú skupinu štátov na základe sociologického prístupu si vyžaduje dlhodobý 

interdisciplinárny výskum, ktorý by bol schopný priniesť výsledky v podobe všeobecného 

typologického rámca pre tento areál, tak ako Rokkanov a Lipsetov model pre areál západnej 

Európy. Vypracovanie takéhoto modelu však ďaleko presahuje rámec tejto práce. 

 Pri skúmaní nami vybraného areálu budeme teda vychádzať z politologického prístupu, čo 

znamená, že najskôr sa pokúsime identifikovať hlavné konfliktné témy, problémy v tom 

ktorom štáte, ktoré dlhodobejšie ovplyvňujú politickú diskusiu a majú potenciál stať sa 

konfliktnými líniami, resp. majú silu vytvárať v rámci daného straníckeho systému 

dlhodobejšie opozície. Druhým krokom bude snaha: „vysledovať väzby medzi týmito 

konfliktnými líniami transformácie a voličskou obcou.“ (Hloušek,2002,3) Tento druhý krok 

má svoje opodstatnenie v tom, že: „ak by existovali dlhodobé trendy opätovnej segmentácie 

spoločnosti, nemožno vylúčiť vývoj, v ktorom by sa prepojovali konfliktné línie 

transformácie, segmenty spoločnosti a politické strany.“ (Hloušek,2002,3) 
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 Po určitom zovšeobecnení záverov ku ktorým dospeli viacerí politológovia3 v snahe 

o určenie najdôležitejších konfliktných línii4 v transformujúcich sa štátoch, je možné určiť za 

hlavné tieto:   

- konfliktná línia o podobu režimu 

- nacionalistická konfliktná línia 

- socioekonomická konfliktná línia 

 

 Konfliktná línia o podobu režimu 

 Konfliktná línia o podobu režimu sa javí ako základná, fundamentálne pôsobiaca na 

celkovú podobu nového režimu. Tento rozpor sa objavil prakticky v každom štáte strednej 

a východnej Európy a zároveň v sebe niesol už potenciálne ďalšie konfliktné línie.5 Časovo 

však bol obmedzený v podstate na obdobie trvajúce do prvých slobodných volieb. Podľa V. 

Hloušeka však tam: „kde nedôjde k dostatočnej „sociáldemokratizácii“ niekdajšej 

„štátostrany“ a kde si táto formácia zachová dostatočnú voličskú základňu, však môže táto 

konfliktná línia pretrvávať dosť dlho.“ (Hloušek, 4/2000,378) 

 Po odznení tejto prvej konfliktnej línie sa ako kľúčové pre vývoj politického a straníckeho 

systému v danom regióne javia dve už spomenuté konfliktné línie - socioekonomická 

a nacionalistická.  

Socioekonomická konfliktná línia 

  Socioekonomická konfliktná línia v nás evokuje určitú podobnosť s klasickou 

rokkanovskou cleavage zamestnávatelia – robotníci. Napriek tomu, že postupnou 

konsolidáciou straníckeho, spoločenského a politického systému, sa s veľkou dávkou 

pravdepodobnosti bude táto konfliktná línia približovať ku klasickému cleavage, najmä 

v počiatočnom období tranzície,6 by bola redukcia týmto smerom prílišným zjednodušením 

skutočného stavu. Komunistický režim totiž na dlhý čas znejasnil vlastnícke vzťahy a: 

„sociálny a ekonomický status jedinca nebol určený v pravom zmysle slova triedne.“ 

(Hloušek,Kopeček,2005,4) Zdrojom tejto konfliktnej línie sa tak stáva viacero opozícii. Za tú 

podstatnú môžeme považovať zaradenie sa členov spoločnosti medzi winners alebo medzi 

losers ekonomickej a spoločenskej transformácie. S tým úzko súvisia aj postoje takto 

                                                 
3 Jedná sa napr. o A. Ágha, K. von Beymeho, M. Cotta, G. Márkusa... 
4 Na odlíšenie nových rozporov, vznikajúcich v „postkomunistických“ štátoch, od klasických cleavages budeme 

pre tieto používať pojem konfliktné línie.   
5 A to nielen transformačné, ale i klasické. 
6 A v niektorých špecifických prípadoch aj v neskoršom období. 
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„zaradených“ jedincov ku ďalším opozíciám, ktoré zároveň posilňujú a zostrujú primárnu 

opozíciu socioekonomickej konfliktnej línie. Jedná sa o spory v otázke privatizácie (či vôbec, 

a ak, tak ako rýchlo a v akom rozsahu prevádzať prevod štátneho majetku do súkromného 

vlastníctva), liberalizácie ekonomiky, rozsahu sociálnej siete... Je prirodzené, že postupom 

času sa jednotlivci a záujmové skupiny na oboch stranách konfliktnej línie prikláňajú k 

pravicovej, alebo ľavicovej časti politického spektra. Zatiaľ čo na pravici stoja strany 

konzervatívne a liberálne, podporujúce reformy urýchľujúce prechod k tržnej ekonomike, na 

opačnej strane sa profilujú strany sociálnodemokratické, či socialistické, snažiace sa tieto 

reformy ak nie priamo zastaviť, tak aspoň zmäkčovať ich dopady. Podľa V. Hloušeka 

pokračujúcou ekonomickou, politickou a spoločenskou  transformáciou, resp. jej úspešným 

„zavŕšením“ sa bude táto konfliktná línia čoraz viac približovať cleavage zamestnávatelia – 

robotníci v podobe, aká je typická pre západoeurópske štáty v súčasnosti, keďže aj tu došlo 

v danom cleavage k výrazným zmenám oproti minulosti.  

Nacionalistická konfliktná 

Nacionalistická konfliktná línia môže mať svoje korene: 

a) v prítomnosti minoritného etnika či špecifického regiónu, ktorý sa snaží o presadenie 

svojich záujmov a menšinových práv rôznymi, nezriedka aj demonštratívnymi akciami 

a prostriedkami, čo vyvoláva odpor väčšinového etnika 

b) v prítomnosti susedného štátu či národa, ktorý je tradične vnímaný ako potencionálny 

nepriateľ či „hrozba národa.“ V takomto prípade: „nie je príliš zložité pre určité politické 

strany zaujať nacionalistický postoj vychádzajúci predovšetkým z obrazu vonkajšieho 

nepriateľa a naviazať na túto rétoriku časť elektorátu.“ (Hloušek,4/2000,379) 

c)  v prítomnosti fundamentálneho sporu o podobu štátu. Tu proti sebe vystupujú obhajcovia 

tzv. občianskej spoločnosti, identifikujúci sa so štátom najmä na občianskej platforme, zatiaľ 

čo na opačnom konci stoja sily, ktoré svoju identifikáciu so štátnym celkom primárne viažu 

na etnický charakter národného štátu. Pre tieto sily je štátotvorný národ chápaný ako: „zdroj 

legitimujúci existenciu daného štátu a politickú moc samotnú.“ (Hloušek,4/2000,379)7 

 Rovnako, ako socioekonomická konfliktná línia aj nacionalistická konfliktná línia v sebe 

obsahuje klasickú rokkanovskú cleavage a to centrum – periféria. V západnej Európe sa však 

postupom času tento rozpor presunul skôr do pozície sociálne a ekonomicky chápaného 

konfliktu, zatiaľ čo v „postkomunistických“ krajinách sa prejavuje najmä ako etnicko – 

                                                 
7 Je možné konštatovať, že až na výnimku Litvy sa v Pobaltských štátoch skombinovali všetky tri príčiny vzniku 

nacionalistickej konfliktnej línie.  
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národnostný a regionálny konflikt. V nami skúmanom areály tak: „nacionalistická konfliktná 

línia nie je založená na socioekonomickej štruktúre a len v obmedzenej miere závisí na 

ideologickom vymedzení strán a voličov. Jedná sa o konfliktnú líniu vznikajúcu na báze 

identity, ktorá sa buduje okolo národov či etnických skupín, náboženských vyznaní či 

jazykových odlišností.“ (Hloušek,Kopeček,2005,5) Najmä v postsovietskom priestore, kam 

patria aj nami skúmané štáty, sú historické resentimenty týkajúce sa etnického, náboženského 

alebo jazykového útlaku silným zdrojom napätia tak medzi jednotlivými novovzniknutými (či 

skôr obnovenými) štátmi, ako aj v rámci týchto štátov samotných.    

 V každej krajine sa tieto konfliktné línie samozrejme prejavili rôznorodým spôsobom 

a rôznou intenzitou. V prípade nami skúmaných štátov sa budeme snažiť určiť, ktorá z týchto 

dvoch konfliktných línii sa ukázala ako prevažujúca v danom štáte a na základe takéhoto 

určenia sa pokúsime o analýzu vplyvu danej konfliktnej línie na vývoj straníckeho systému. 

Podľa V. Hloušeka totiž: „Stranícke systémy, v ktorých prevažuje socioekonomická 

konfliktná línia transformácie, majú viac spoločných charakteristík so straníckymi systémami 

západnej Európy, ako je tomu v prípade systémov, v ktorých dominuje nacionalistická 

konfliktná línia.“ (Hloušek,Kopeček,2005,7) V prípade štátov, kde prevažuje nacionalistická 

konfliktná línia, sa nezriedka stretávame s veľmi „neštandardnými“ straníckymi subjektmi, 

ktoré sú nielen výrazne etnicky, alebo nacionalisticky profilované, ale základom ich úspechu 

zvyčajne býva charizmatický vodca, ktorý určuje smerovanie strany. Takéto strany je veľmi 

ťažké definovať na pravo – ľavej osi politického spektra. Stranícky systém v týchto štátoch je 

zvyčajne menej konsolidovaný, pričom je ešte možné očakávať výraznejšie zmeny v straníckej 

konfigurácii. Na druhej strane sa krajiny s dominantnou socioekonomickou konfliktnou líniou 

vyznačujú vyspelejšou formou straníckych organizácii, a celkovo stabilizovanejšou 

a konsolidovanejšou straníckou súťažou podobnej tej akú vídame v západnej Európe.  

 Zhrnutie 

  Na niekoľkých predošlých stranách sme si popísali obdobie vzniku a ďalšieho vývoja 

Pobaltských straníckych systémov v období tranzície, ako aj posttranzitívnom období. 

Zároveň sme si ukázali, ktoré konfliktné línie transformácie zohrávajú v daných štátoch 

dominantnú úlohu, a čo to pre vývoj strán a straníckych systémov v tom ktorom štáte 

znamená.  

 Zatiaľ čo, Estónsky a Lotyšský stranícky systém sú poznačené prítomnosťou silnej 

a polarizovanej ruskojazyčnej menšiny, tak Litva sa vďaka svojej ústretovej menšinovej 

politike obdobným problémom vyhla. Samozrejme, že menšinový problém na Litve nebol 

dominantným, aj vďaka relatívne nízkemu počtu príslušníkov ruskej a poľskej menšiny.  
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 Napriek tomu, že tak v Estónsku, ako aj v Lotyšsku dochádza k prekrývaniu sa konfliktnej 

línie nacionalistickej a socioekonomickej, ich súčasné stranícke systémy vykazujú rozdielne 

znaky. Schopnosť integrovať príslušníkov ruskej menšiny, viedla v prípade Estónska 

k postupnému odstráneniu polarizácie na základe etnického vymedzenia sa. Tým zároveň 

došlo k posilneniu vplyvu socioekonomickej KL na vývoj straníckeho systému, čo zároveň 

znamená vymedzenie sa straníckych subjektov predovšetkým na pravo – ľavej osi politického 

súperenia. Postupnú stabilizáciu potvrdzuje aj poľavenie polarizácie a zníženie fragmentácie 

v systéme. Estónsko sa tak skutočne približuje svojmu fínskemu „vzoru“, aj keď skôr formou, 

ako logikou fungovania straníckej súťaže umierneného pluralizmu. 

 Prítomnosť relatívne silných proruských strán v lotyšskom straníckom systéme prináša aj 

zvýšenú mieru polarizácie a fragmentácie v porovnaní so susedmi. Ako som už niekoľkokrát 

naznačil, fungovanie lotyšského straníckeho systému je vlastne založené na dvojdimenziálnej 

zložke. Táto dvojdimenziálnosť je zapríčinená prelínaním sa nacionalistickej 

a socioekonomicekej KL, pričom niektoré strany sa ešte stále vymedzujú aj na iniciačnej KL. 

V jednej dimenzii tak medzi sebou súperia stredové a pravicové, etnicky lotyšské strany, 

ktoré tvoria takmer všetky vládne koalície, a druhú dimenziu predstavujú strany ruskej 

menšiny, ktoré sú však a priori vylúčené z účasti na vládnych koalíciách. Namiesto pravo – 

ľavého striedania vlád, sú stredo-pravé strany vo vláde nahradené nie ľavicou, ale skôr 

novovzniknutými stredovými, či pravicovými stranami, ktoré pravidelne dokážu získavať 

pomerne vysoké volebné zisky. Preto ani v súčasnosti nie je možné presnejšie odhadnúť ďalší 

vývoj v tejto pobaltskej krajine, ktorá sa z hľadiska vývoja systému vybrala zreteľne iným 

smerom ako jej susedia. Má najbližšie k polarizovanému straníckemu systému. 

 Prakticky od počiatkov formovania sa straníckeho systému Litvy, bola dominantnou 

socioekonomická KL. V deväťdesiatych rokoch, keď dochádzalo k pravidelnej pravo – ľavej 

alternácii vlád, bol jej vývoj považovaný za stabilizovaný. Ako sa však ukázalo neskôr, pod 

vplyvom zhoršujúcej sa ekonomickej a sociálnej situácie, aj Litvu postihla predovšetkým 

zvýšená fragmentácia strán a volatilita voličov, čo sa prejavilo zvýšenou destabilizáciou 

a zníženou predvídateľnosťou straníckeho spektra. Ďalším dôvodom tejto skutočnosti bola aj 

zvýšená personalizácia politiky. Tá nezriedka viedla k úspech dovtedy bezvýznamných 

subjektov, ktoré tak nahrádzali predošlé strany, pričom viac či menej zaujímali aj ich 

postavenie na pravo – ľavej škále. Takéto konanie voličov býva charakterizované aj ako 

retrospektívna motivácia voľby, kde nespokojní voliči „trestajú“ dovtedajšie vládne strany za 
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ich zlú sociálnu a ekonomickú situáciu. Napriek tomu pravo – ľavá logika fungovania 

systému zostáva zachovaná.8   

 Oproti dvom zvyšným pobaltským štátom, zohráva v politickom, a tým aj v straníckom 

systéme Litvy, dôležitú úlohu prezident. Litva sa totiž radí medzi štáty s poloprezidentskou 

formou vlády, kde nezriedka postavenie prezidenta, a tým aj mieru jeho vplyvu, určuje 

samotná osoba zastávajúca tento úrad. Tak sa môže stať, že A. Brazauskas sa javí ako slabý 

prezident aj v období súhlasných vlád, zatiaľ čo obdobie kohabitácie neznamenalo pre 

Adamkusa  výraznejšie obmedzenie v jeho plánoch ovplyvňovať politický a stranícky vývoj 

krajiny. 

 Nárast populistických a pragmaticky orientovaných strán, a rovnako aj promoskovsky 

orientovaných straníckych subjektov, môže do budúcna ohroziť relatívne stabilný litovský 

stranícky systém, majúci najbližšie k umiernenému pluralizmu 

Estónsko 

  V Estónsku sa prvotná polarizácia, formujúca sa na prelome osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokov, vyhranila najmä pozdĺž etnickej osi Estónci vs. ruská menšina. 

Zároveň bola táto „iniciačná“ polarizácia posilňovaná konfliktom, ktorý zároveň kopíroval 

etnickú os polarizácie, a to demokratizácia vs. sovietsky režim. S tým úzko súvisí aj konflikt 

ohľadom zástancov nezávislosti (Estónci, prodemokraticki orientovaní) a zástancami 

zotrvania v ZSSR, resp. SNŠ (Rusi, prokomunistickí prívrženci). 

 Jednotlivé póly tak boli na jednej strane prezentované nacionálne orientovaným 

blokom menších estónskych pravicových strán, voči ktorým na strane druhej stál 

proruský Interfront. Pozíciu stredového pólu využíval Ľudový front. 

 V polovici deväťdesiatych rokov sa do istej miery polarizácia straníckeho systému znížila,9 

pričom etnicky motivované rozdelenie hlavných pólov bolo nahradené socioekonomickou 

osou pravo – ľavého súperenia. Na tejto osi súperili pravicové strany I a ER s predstaviteľom 

ľavicového pólu K, ktorej sekundovali EME a menšie ľavicové subjekty. V prípade EME 

môžeme hovoriť skôr o samostatnom vedľajšom póle, aj napriek pomerne úzkej spolupráci 

s K, keďže má svoje ideové, agrárne, ako aj jasné voličské zázemie.   

 Medzi týmito dvoma pólmi sa nachádzala Koaličná strana, ktorá predstavovala centrálne 

umiestnený vedľajší pól. Ruské strany vďaka svoje roztrieštenosti nedokázali hrať úlohu 

                                                 
8 Podľa samozaradenia v roku 1999, sa voliči identifikovali na rozmedzí ľavica – pravica (0 – 9) nasledovne: 

„LDDP (3,07), NS (4,27), LSDP (4,47), LCS (5,01), LLS (4,99), LKDP (6,62), TS-LK (7,16) 

(Strmiska,2005,569) 
9 Príčinou bolo najmä vylúčenie veľkej časti ruskojazyčného obyvateľstva z účasti na voľbách. 
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plnohodnotného vedľajšieho pólu, keďže ich voliči nepredstavovali dostatočne veľkú voličskú 

banku hlasov. 

 Na konci deväťdesiatych rokov by sme tak estónsky stranícky systém z hľadiska pólov 

mohli charakterizovať ako štvorpólový, polarizujúci sa predovšetkým na socioekonomickej 

osi transformácie. 

 Pokles popularity Koaličnej strany a jej pozvoľný rozklad zároveň znamenal zánik jedného 

pólu straníckej súťaže. Naproti tomu sa v roku 2003 dokázal presadiť nový subjekt Res 

Publica, ktorý v ekonomickej oblasti zastával konzervatívne liberálne postoje, a vyznačoval 

sa aj umierneným prístupom k požiadavkám ruskej menšiny. Napriek vzniku novej strany 

nedošlo k výraznejšej modifikácii rozloženia pólov. Na ľavici dominuje Strana stredu 

s vedľajším ľavicovým pólom, ktorý predstavujú Sociálni demokrati.10 Na pravici sa ako 

dominantný hlavný pól presadzuje najmä Reformná strana ktorú dopĺňajú menšie pravicové 

strany v podobe vedľajších pólov, Pro patria& Res publica a Ľudová únia. Strana zelených je 

zatiaľ príliš novým subjektom na to , aby sa dala definovať ako vedľajší pól. Otázne je najmä 

to, či sa jej podarí vytvoriť si stabilnú banku svojho jasne vymedzeného voličstva. 

 V súčasnosti tak estónsky stranícky systém predstavuje päťpólový systém straníckej 

súťaže, kde úlohu hlavných pólov zohrávajú K a RE, a vedľajšími pólmi sú Sociálni 

demokrati, Ľudová únia a Pro patria & Res publica. 

Lotyšsko 

  Podobne ako v prípade Estónska, aj v Lotyšsku sa prvotná polarizácia prejavila 

prekrývaním sa viacerých konfliktných línii. Zároveň bola posilňovaná etnickou osou 

súperenia, ktorá bola, vzhľadom k väčšiemu zastúpeniu ruskej menšiny, ešte ostrejšia ako 

v Estónsku. 

 Rovnako aj v Lotyšsku stáli proti sebe na jednej strane lotyšskí nacionalisti z LNNK 

požadujúci demokratizáciu a nezávislosť, a na strane druhej ruskí nacionalisti zotrvávajúci na 

konzervatívnych prokomunistických a prosovietských postojoch. Stredový pól bol 

prezentovaný Ľudovým frontom, ktorý mal umiernenejší postoj k ruskej menšine ako LNNK. 

 V polovici deväťdesiatych rokov došlo k výmene subjektov reprezentujúcich jednotlivé 

póly. Rozpad Ľudového frontu umožnil prevziať jeho „dedičstvo“ liberálne centristickej LC 

a zároveň sa na pravej časti spektra dokázala presadiť, ako nová strana, TB vstávajúca na 

konzervatívnych pozíciách a etnicky lotyšskom nacionalizme. 

                                                 
10 Predtým vystupovali pod názvom Umiernení. 
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 Vysoká volatilita voličov prinášala so sebou efekt v podobe strán, ktoré dokázali v jedných 

voľbách získať významné parlamentné zastúpenie, ale už v nasledujúcich sa spravidla 

nedostali ani do parlamentu. Tento trend bol najvýraznejší v roku 1995, keď uspeli TKL 

a Seimnieks. 

 Po voľbách došlo k určitému vyjasneniu pozícii jednotlivých strán, keď sa vytvorili bloky 

združujúce relatívne blízke stranícke subjekty. Národnú alternatívu predstavoval blok LZS, 

LNNK a TB, voči ktorému stál ľavicovo orientovaný blok strán DPS, LVP a TSP. LC 

predstavovala samostatný hlavný centristický pól, prijateľný na spoluprácu pre oba bloky. 

 Po voľbách v roku 1998 opäť pribudol nový subjekt, ašpirujúci na postavenie hlavného pólu 

v pravicovej časti straníckeho spektra. Na opačnej strane sa, vďaka postupnému zbližovaniu 

sociálnodemokratických strán, výraznejšie presadila LSDA.  

Na konci deväťdesiatych rokov tak v Lotyšsku nebolo možné jednoznačne určiť hlavné 

a vedľajšie póly straníckej súťaže. Dôvodom bola nielen vysoká fragmentácia, ale najmä 

značná nestálosť straníckych subjektov. Súťaž tak prebiehala skôr medzi jednotlivými blokmi, 

ako medzi stranami samotnými. Na pravej časti pôsobil blok stredopravých strán TB/LNNK, 

LC, JP a TP, pričom o JP sa hovorilo skôr ako o odnoži LC než o samostatnom vedľajšom 

póle. Na ľavici by sme za hlavný pól mohli považovať LSDA a za jej vedľajší pól TSP. Obe 

strany pritom spolupracovali aj s marxistickou ľavicou prezentovanou LSP.  

 Oproti Estónsku sa v Lotyšsku dokázali presadiť aj strany zastupujúce ruskú menšinu. To 

viedlo k zvýšenej polarizácii v porovnaní so severným susedom, kde etnicky estónske strany 

dokázali svojím umiernenejším postojom osloviť aj ruskojazyčnú menšinu. 

 Ani na začiatku nového tisícročia nedošlo v Lotyšsku k výraznejšej stabilizácii straníckeho 

systému, práve naopak, aj naďalej vznikali nové subjekty. Akýmsi krokom smerom ku 

stabilnejšiemu systému bola najmä integrácia strán do koaličných zoskupení, pričom niektoré 

sa neskôr zjednotili do jedného politického subjektu. 

Súčasný lotyšský stranícky systém sa vyznačuje istým špecifikom. Ašpirantom na hlavný pól 

v pravej časti spektra je najmä TP, pričom zreteľnými vedľajšími pólmi sú tu ZZS 

a TB/LNNK. O niečo nejednoznačnejšie je zaradenie strán JL, LPP a LC. JL je možné 

považovať za vedľajší centrálne umiestnený pól, ktorý vlastne prebral pozíciu LC. Tá sa do 

parlamentu dostala len vďaka koalícii s LPP, ktorá by pri zachovaní si dlhodobejšej 

parlamentnej existencie, mohla byť vedľajším pólom prezentujúci kresťanskodemokratickú 

opciu.  

 Špecifikum lotyšského straníckeho systému spočíva v postavení ľavice. Etnicky lotyšské 

ľavicové strany prakticky stratili svoju relevantnosť a tak ľavicovú alternatívu predstavujú 
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najmä ruské ľavicové subjekty pôsobiace v širokých koalíciách SC a PCTVL. Napriek 

výraznému zisku SC v posledných voľbách, je jej definovanie ako hlavného pólu ľavicového 

spektra problematické. Jej vládny koaličný potenciál je totiž takmer nulový, čím výrazne 

stráca na svojej relevantnosti. Lotyšské pravicové strany už vopred odmietajú prizvať do 

vládnych koalícii aj strany, ktoré reprezentujúce ruskú menšinu. Stranícka súťaž v Lotyšsku 

tak stále prebieha akoby v dvoch dimenziách, pričom každá má svoje hlavné a vedľajšie póly. 

V etnicky lotyšskej strane spektra dominuje TP s vedľajšími pólmi ZZS, JL, TB/LNNK 

a koalícia LPP/LC. V etnicky ruskej dimenzii dominuje SC nasledovaná PCTVL, avšak je 

otázne či PCTVL vôbec spĺňa nároky, ktoré umožňujú obsadiť pozíciu vedľajšieho pólu. Jej 

voličská ako aj ideová základňa je príliš blízka základni SC, resp. sa prelínajú. 

 Litva 

  Rýchle oslabenie teritoriálne – emancipačného konfliktu, a úspešná transformácia LKP 

na stranu sociálnodemokratického typu, viedol na Litve k rýchlemu presadeniu sa 

socioekonomickej konfliktnej línie. To umožnilo rýchlu profiláciu pravo – ľavého 

súťaženia, pričom v deväťdesiatych rokoch predstavovala hlavný ľavicový pól LDDP 

a hlavný pravicový pól reprezentovala TS-LK. Po roku 1996 sa ako vedľajšie póly 

vyprofilovali na ľavici LSDP, na pravici LKDP a pozíciu centrálneho vedľajšieho pólu 

zaujala LCS. Tento päťpólový model sa po voľbách v roku 2000 zmenil na štvorpólový, kde 

hlavnou ľavicovou silou zostala LDDP, neskôr zlúčená s LSDP do spoločného subjektu 

LSDP, avšak vedúcu úlohu na pravej strane spektra obsadila LLS. Silnú pozíciu stredo-

ľavého vedľajšieho pólu zaujala NS, zatiaľ čo TS-LK stratila svoje postavenie a zaujala 

pozíciu vedľajšieho konzervatívne - pravicového pólu. Napriek nízkemu počtu mandátov je 

možné za vedľajší pól považovať aj LVP s jej agrárnym, prevažne teritoriálne vymedzeným 

voličstvom. 

 Nárast popularity populistických strán v novej dekáde, znamenal narušenie dovtedajšieho 

rozloženia jednotlivých pólov v rámci straníckeho systému. Najsilnejšou stranou sa stala 

strana práce, ktorej zaradenie je pomerne problematické, tak na ľavo – pravej škále ako aj 

z hľadiska určenia pólov. Na ľavej časti došlo k postupnému zbližovaniu LSDP s NS 

a v pravej strane spektra svoje stratené pozície znovu získavala TS-LK. Vedľajšími 

pravicovými pólmi boli LVP a Ľudová únia združené v koalícii R. Paksasa. Pozíciu 

vedľajšieho centrálne umiestneného pólu si aj naďalej udržiavala LCS, a aj agrárnici s LVP, 

v koalícii s NDP, si udržali svoju pozíciu. 

 V súčasnosti sa TS-LK stala najsilnejšou stranou v Seimas a jednoznačne zaujala pozíciu 

hlavného pravicového pólu. Hlavnou ľavicovou silou aj naďalej zostáva LSDP, ale jej 



 542 

postavenie je výrazne oslabené, keď ju dokázali poraziť okrem TS-LK, aj ďalšie stredo-pravé 

subjekty. Jedným z nich, druhým je Paksasova koalícia, je aj novozaložená strana TPP, ktorej 

zaradenie spôsobuje rovnaký problém ako tomu bolo pri DP. Tá stratila svoje pozície 

a naďalej sa nedokáže dostatočne jasne ideologicky vymedziť.  

 TS-LK tak v súčasnosti predstavuje hlavný pól straníckej súťaže, voči ktorému síce ideovo 

alternuje LSDP, ale jej nízky počet poslancov do istej miery oslabuje jej ašpiráciu na hlavný 

pól. Ďalšie strany, ktoré by sme mohli, či už na pravici, alebo na ľavici, považovať za 

plnohodnotné vedľajšie póly sú Paksasova TT, zoskupenie menších liberálnych strán LRLS, 

liberálne konzervatívna, centristická LCS a agrárna LVLS.  

ZÁVER 

  Mojím cieľom v tomto nebolo len poukázanie na rozdielnosť vo vývoji pobaltských 

straníckych systémov po roku 1989, ale aj, a najmä, odhalenie príčin tohto nerovnakého 

vývoja u štátov, nachádzajúcich sa v jednom geopolitickom areály. 

 V Estónsku sa postupne stala dominantnou socioekonomická konflitná línia transformácie, 

pričom práve jej dominantnosť umožnila pozvoľné zmierňovanie etnických konfliktov medzi 

estónskou väčšinou a ruskojazyčnou menšinou. To zároveň znamenalo oslabenie polarizácie 

a prechod smerom k typu straníckeho systému fungujúceho na princípoch umierneného 

pluralizmu. V súčasnosti sa ako pravdepodobný, javí vývoj súťaže dvoch hlavných pólov, 

ktoré majú k „dispozícii“ menšie subjekty s pomerne vysokým koaličným potenciálom.  

Podobne ako Estónsko aj Litva sa logikou fungovania svojho systému najviac približuje 

umiernenému pluralizmu, pričom dominantnou konfliktnou líniou je tu prakticky od prvých 

demokratických a slobodných volieb socioekonomická KL. Na rozdiel od ostatných dvoch 

pobaltských susedov, má totiž Litva istú výhodu v neprítomnosti tak početnej menšiny aká je 

v Estónsku a v Lotyšsku. To umožnilo skorú sociáldemokratizáciu LKP a zároveň premenu 

Sajudisu na konzervatívne orientovaný subjekt, čím boli položené základy pre rozvoj ľavo – 

pravej súťaže politických strán. Napriek fragmentácii straníckych subjektov a zvýšenej 

volatilite voličov od začiatku dvadsiateho prvého storočia, zostala, zatiaľ, logika pravo-ľavej 

alternácie strán zachovaná.  

Lotyšsko sa, oproti svojim dvom vyššie spomínaným susedom, vydalo odlišnou cestou vývoja 

straníckeho systému. Príliš početná menšina ruskojazyčného obyvateľstva spôsobovala 

zvýšenú mieru polarizácie prakticky od počiatku transformácie. Stranícka súťaž tu neprebieha 

na pravo – ľavej osi, ale v podstate je permanentne vo vládnych koalíciách zastúpená len 

pravica. Tá je reprezentantkou predovšetkým etnicky lotyšského obyvateľstva, zatiaľ čo 

ľavica zastupuje predovšetkým záujmy ruskej menšiny. Vzdialenosť pólov v takto 
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nastavenom systéme, prakticky vylučuje ich spoluprácu na vládnej úrovni, čo spôsobuje len 

ďalšie prehlbovanie polarizácie tam, kde sa v podstate vytvoril dvojdimenziálny systém 

straníckej súťaže. Lotyšsko má tak najbližšie ku typu polarizovaného pluralizmu. Perspektíva 

ďalšieho vývoja závisí od schopnosti Lotyšska začleniť ruskú menšinu do spoločnosti, ako 

plnohodnotného partnera schopného podieľať sa na vedení krajiny a zo strany ruskej menšiny 

je potrebné presvedčiť o svojej lojalite ku štátu v ktorom žije.  

V súčasnosti sa tak ako najstabilnejší javí estónsky stranícky systém, pričom na opačnej 

strane je dnes stranícky systém Lotyšska. Medzi nimi sa v podstate nachádza litovský 

stranícky systém. Dôvodom zvýšenej fragmentácie strán a nestability voličského správania sa, 

je najmä prekrývanie sa jednotlivých KL transformácie, pričom nezriedka svoju úlohu stále 

zohrávajú aj klasické cleavages, najmä cleavage mesto-vidiek.    
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