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Trpký osud medzivojnovej parlamentnej demokracie

Jedným z nástupníckych štátov habsburskej monarchie sa stalo aj Rakúsko. 
Jeho vznik presadili mocnosti víťaznej Dohody, kým samotní Rakúšania si 
želali pričlenenie k Nemecku. Krehkú parlamentnú demokraciu v alpskej 
republike ohrozoval aj nezmieriteľný spor medzi pravicovou Kresťansko- 
sociálnou stranou a sociálnou demokraciou. Ich rozpory sa s pribúdajúcimi 
rokmi prehlbovali aj vinou zhoršujúcej sa hospodárskej situácie.

N
a konci prvej svetovej vojny začali 
vznikať v strednej Európe nové 
štáty. Uprostred búrlivých sociál
nych pohybov v Rakúsku, ktoré bolo v tom 

období známe i pod názvom zvyškový štát 
(Reststaat) habsburskej ríše, sa do čela re
volučného prúdu postavili sociálni demo
krati. Poslanci Ríšskej rady politicky sa an
gažujúci v nemecky hovoriacom prostredí 
sa 21. októbra 1918 stretli vo Viedni a vytvo
rili Provizórne národné zhromaždenie, kto
ré sa stalo zákonodarným orgánom. Posla
necké mandáty sa rozdelili podľa volieb do 
Ríšskej rady v roku 1911. Vznikla októbro
vá ústava, ktorá pozostávala z uznesenia 
skoncipovaného 30. októbra 1918 sociálnym 
demokratom Karlom Rennerom, týkajúce
ho sa základného spoločenského zriadenia, 
a zo zákona o prevzatí štátnej moci v kraji
ne. Provizórne národné zhromaždenie od
hlasovalo 12. novembra 1918 vznik nového

štátu s demokratickou orientáciou a schvá
lilo Štátnu radu, zvolenú z členov tohto zhro
maždenia.
Keďže poslanci nepredpokladali, že po roz
pade habsburskej ríše sa im zložitú politickú 
situáciu podarí skonsolidovať vlastnými si
lami, a nevedeli si celkom predstaviť ani 
samostatnosť takéhoto štátu, podporili ideu 
vytvoriť Nemecké Rakúsko (Deutschöster
reich), ktoré sa malo stať súčasťou Nemec
kej republiky. Tlak víťazných mocností (naj
mä Francúzska a Talianska) však Rakúšanov 
prinútil akceptovať ich rozhodnutia a začal 
sa používať názov Republika Rakúsko (Re
publik Österreich). Nový štát musel 10. sep
tembra 1919 podpísať Saintgermainskú mie
rovú zmluvu, ktorá mu nanútila zaťažujúce 
finančné a hospodárske záväzky. S Rakús
kom sa zaobchádzalo ako s právnym nástup
com bývalej monarchie a bolo zbavené mož
nosti stať sa súčasťou Nemecka. Územie no

vého štátu vymedzili zmluvy medzi nástup
níckymi štátmi a mocnosťami Dohody.
Z parlamentných volieb do Ústavodarného 
národného zhromaždenia (Konstituierende 
Nat ionalversa mini u ngl konaných 16. febru
ára 1919 vyšli víťazne sociálni demokrati. 
Získali 72 mandátov a vládnu koalíciu vy
tvorili s druhou najúspešnejšou Kresťansko- 
sociálnou stranou (69 mandátov). Domi
nantný politický vplyv však držali pevne vo 
svojich rukách a obsadili najdôležitejšie 
vládne rezorty. Krátko po voľbách vyšlo na
riadenie súvisiace so zmenami v oblasti zá
konodarstva, ako aj administratívy, ktoré 
tvorilo marcovú ústavu.

Koaličné rozpory
Zákony z novembra 1918 a marca 1919 
o štátnom území, štátnej forme a zriadení 
vládnej moci boli len núdzovými riešenia
mi. Štátny kancelár K. Renner už v máji 
1919 vyzval viedenského profesora Hansa 
Kelsena, aby sa podujal vypracovať osnovu 
ústavy. Na rozdiel od Nemecka, kde začala 
weimarská ústava platiť 14. augusta 1919, 
trvalo v Rakúsku prijatie novej ústavy omno
ho dlhšie. Kelsen vypracoval spolu šesť kon
cepcií, iniciatívy sa chopili i krajinskí poli
tici a vlastnými návrhmi sa prezentovali aj 
politické strany.
Po prijatí Saintgermainskej mierovej zmlu
vy, ktorá bola v Rakúsku vnímaná ako dik
tát, sa začali medzi koaličnými stranami 
otvárať rôzne problémové témy. Radosťou 
z existujúcej vlády neoplývali ani sociálni 
demokrati, ani kresťanskí sociáli. Zatiaľ čo 
sociálni demokrati pôvodne vôbec nesúhla
sili s vytvorením úradu prezidenta, kresťan
skí sociáli sa snažili zabezpečiť funkciu širo
kými kompetenciami. Názorové spory vlád
nych strán spôsobovali ich odlišné ideolo
gické východiská. Sociálni demokrati pre
sadzovali obmedzenie vplyvu katolíckej cir
kvi a právnej ochrany vlastníctva. Kresťan
skí sociáli sa usilovali o garanciu práv cirkvi 
a existujúceho hospodárskeho zriadenia. 
Dvojitá stratégia sociálnych demokratov - 
pragmatická vládna politika a mýtus o revo
lúcii - ponúkla nemarxistickým politickým 
stranám zámienku na spoluprácu. Tak v so
ciálnodemokratickej, ako aj kresťanskoso- 
ciálnej strane získavali čoraz väčšiu preva
hu politici, ktorí si z pokračovania koalície 
nesľubovali žiadnu výhodu. Riešenie naras
tajúcej krízy sa však predsa len podarilo 
nájsť. Každá strana mala do vlády zvoliť svo
jich zástupcov a vládna politika sa obmedzi
la na uskutočnenie nových parlamentných 
volieb a nevyhnutné úlohy, ku ktorým pat
rilo najmä vytvorenie ústavy.
Rokovania o ústave sa začali až po rozpade 
vládnej koalície v júli 1920 a po vytvorení 
proporčného kabinetu, do ktorého každá 
strana volila svojho zástupcu a za ďalších 
členov vlády neniesla žiadnu zodpovednosť. 
Text uplatňoval suverenitu občanov vo for-
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