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Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce je  zamerať sa na vzostup slovenského nacionalizmu po roku 

1989. Práca analyzuje diskurzy slovenských politikov z rôznym politickým pozadím 

a predstavuje niekoľko konceptov slovenského nacionalizmu, ktoré ovplyvnili vývoj 

v Českej a Slovenskej Federatívnej republike v rokoch 1990 – 1992. Od komunistickej 

formy nacionalizmu, cez nacionalizmus, ktorý sa snažil rehabilitovať slovenský vojnový 

štát, až po menej radikálne nacionalistické koncepty. Práca sa tiež zameria proces 

reformulácie a reifikácie prvkov slovenského nacionalizmu v slovenskej spoločnosti. 

Nakoniec práca analyzuje vnímanie slovenského nacionalizmu v českej časti republiky 

a snaží sa dať odpoveď na otázku, prečo pro-Československé predstavy Slovenska 

nedokázali mobilizovať dostatočné množstvo slovenskej spoločnosti, ktorá by 

výraznejším spôsobom bojovala za Českú a Slovenskú Federáciu. 

Kľúčové slová 

nacionalismus, národ, Československo, federace, demokratizace, emancipace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to focus on the rise of Slovak nationalism after the1989.  

Paper analyse discourses of Slovak politicians of various political background from that 

time and introduces several concepts of the Slovak nationalism which affected 

development of Czech and Slovak Federative Republic 1990 – 1992. From communist 

variant of Slovak nationalism, nationalism that tried  to rehabilitate Slovak state from the 

WWII era, to less radical concepts of Slovak nationalism. Paper also  focuses on the 

process of reformulation  and reification of different images of the nation in the Slovak 

society. At the end paper analyses perception of these concepts in the Czech part of the 

republic and tries to answer the question why pro-Czechoslovak images of the Slovak 

nation weren´t convincing enough to mobilise  substantial part of Slovak society that 

would fight for concept of Czech and Slovak federation. 
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nationalism, nation, Czechoslovakia, federation, democratisation, emancipation 
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1 Úvod 
 

Práca je zameraná na vzostup slovenského nacionalizmu v Československu 

v rokoch 1990-1992 a skúmanie jeho rôznych podôb. Po novembrových udalostiach roku 

1989 sa v Československu, popri otázkach týkajúcich sa nového politického 

usporiadania, začala postupne objavovať aj debata o vzájomných vzťahoch českej 

a slovenskej republiky a ich budúceho usporiadania v rámci federácie. Isté napätie medzi 

západnou a východnou časťou Československa nebolo ničím nezvyčajným, avšak 

v tomto období ešte relatívne málo ľudí čakalo, že už zanedlho otázka postavenia 

Slovenska v Československu vážne ohrozí existenciu štátu a nakoniec dôjde až k jeho 

rozpadu. 

Známy československý disident Milan Šimečka, v súvislosti s udalosťami roku 

1989 v Bratislave, hovoril o najčeskoslovenskejšom momente, ktorý za 35 rokov života 

na Slovensku zažil.1 A hoc sa protikomunistické sily v oboch republikách koncentrovali 

v rozličných táboroch, v Česku v OF a na Slovensku vo VPN, ich požiadavky, ktorými 

mobilizovali spoločnosť sa týkali takmer výlučne občianskych slobôd alebo 

ekonomických otázok. V nezanedbateľnej časti slovenskej verejnosti síce existovala istá 

tendencia vymedzovania sa voči Prahe, no nie len subjektívne pozorovania, ale aj  

sociologické prieskumy naznačovali, že postavenie Slovenska by nemalo byť 

najzásadnejšou otázkou v politických a verejných diskusiách po roku 1989.2 Zároveň tu 

však vyvstávala istá nejednoznačnosť slovenského národného príbehu. Slovenská 

spoločnosť častokrát nevedela, čo si má myslieť o niektorých kľúčových momentoch 

vlastnej histórie a absencia zásadnejšej kritickej debaty o slovenských dejinách počas 

normalizácie sa pravdepodobne taktiež podieľala na tvorbe živnej pôdy pre 

nacionalistické vášne.3 Na druhej strane  už existuje celkom jednoznačný pocit 

jednoznačnej odlišnosti Slovenska od Česka, vyplývajúci okrem iného aj z istej formy 

paralelného kultúrneho vývoja, ktorý síce prebiehal v jednom štáte, no hlavne po 

udalostiach Pražskej jari výrazne odlišne.  

                                                           
1 Rychlík, J.: Cěsǐ a Slováci ve 20. stoleti.́ Vyšehrad, Praha 2015, s.570  
2 Bútorová, Z.: Premyslené “áno” zániku ČSFR? Image  strán a rozpad Česko-Slovenska očami občanov 
Slovenska. In : Sociologický Časopis. 29, 1993, č. 1, s. 90 
3 Bútorová Z. - Bútora, M.: Neznesiteľná ľahkosť rozchodu. In: Vodička K.: Dělení Československa. Deset 
let poté. Volvox Globator, Praha, 2003, s. 91 
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Zanedlho sa na slovenskej politickej scéne objavili rôzne osoby, či už 

z akademického, disidentského ale aj bývalého komunistického prostredia, oživujúce 

rozličné obrazy a predstavy slovenského nacionalizmu. Niektorí z nich sa ideovo 

inšpirujú v medzivojnovom a vojnovom období. Veľká časť nadväzuje na úvahy 

o slovenskej identite z čias normalizácie. Hlasy vymedzujúce proti centralizmu, 

čechoslovakizmu a podobne bolo postupne počuť čoraz častejšie. Pojem 

Čechoslovakizmus sa v jednotlivých debatách používal na všeobecné označenie 

všetkého, čo malo byť údajne protislovenské4 a nacionalisticky ladená politika postupne 

čoraz úspešnejšia na poli mobilizácie voličov a podieľa sa na vyostrovaní názorov na 

slovenskú samostatnosť. 

Hlavným cieľom tejto práce bude preskúmať práve rôzne podoby slovenského 

nacionalizmu a predstavy slovenského politické spoločenstva, ktoré jednotliví politickí 

aktéri vnášali do celospoločenského diskurzu.  Predstavím proces, kedy sa zo spoločnosti, 

kde nacionálna otázka nehrá zásadnú úlohu stane v priebehu niekoľkých mesiacov 

kľúčová otázka existencie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Budem sa snažiť 

odpovedať na otázku, prečo a čím tieto jednotlivé predstavy slovenského národného 

spoločenstva v istom momente nabrali výrazne na dôležitosti a získali si emocionálnu 

legitimitu u nezanedbateľnej časti slovenskej verejnosti. Do istej miery sa jednalo 

o rekonštrukciu slovenského nacionalizmu, či akúsi reformuláciu slovenského národného 

príbehu s odkazom na historické vymedzovanie sa slovenských nacionalistov voči 

Československej koncepcii, hlavne v medzivojnovom a vojnovom období. 

Podstatným zdrojom budú pre mňa stenografické záznamy z Federálneho 

zhromaždenia, rovnako tak zo Slovenskej národnej rady. V skúmanom období zároveň 

na Slovensku vzniklo celkom široké spektrum rôznych nacionalisticky ladených novín, 

ako napríklad Nový Slovák, Slovenské národné noviny a  podobne, ktoré vznikali okolo 

jednotlivých politických skupín ale aj iných denníkov zoskupujúcich sa okolo rôznych 

politických skupín. V neposlednom rade to budú aj publikované spomienky niektorých 

politikov tejto doby ako napríklad Videné od Dunaja Jána Čarnogurského. Dôležitým 

faktografickým zdrojom z tohto obdobia sú knihy Jana Rychlíka Češi a Slováci ve 20. 

století a najmä Rozdělení Československa 1989 - 1992. 

                                                           
4 Kmeť, R.: Problém čechoslovakizmu na Slovensku po Novembri 1989. In: Hudek A. – Kopeček, M – 
Mervart, J. (eds):  Čechoslovakizmus. NLN, Praha 2019, s. 377 
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Metodologicky sa budem odrážať od konštruktivistických teórií nacionalizmu 

popisujúcich spôsob tvorby predstáv o národných spoločenstvách, ako je napríklad 

Benedict Anderson, ktorý vo svojej knihe Imagined comunities hľadá odpoveď na to, čím 

sú predstavy nejakého spoločenstva také príťažlivé a vďaka čomu získavajú u ľudí 

emocionálnu legitimitu. Paul Brubaker zase vo svojej teoretickej koncepcii pracoval s 

nacionalizmom ako s praktickou kategóriou a nacionalistický pohyb v spoločnosti skúma 

ako proces zhmotňovania určitých predstáv v spoločnosti.5 Slovenský historik Lászlo 

Voros zároveň poukazuje na stále pretrvávajúci trend v slovenskej historiografii, kedy sa 

o národe hovorí ako o nejakej zvecnenej entite či kolektívnej osobe, práve odvolávajúc 

sa na Rogersa Brubakera. Konštrutivistické teórie ponúkajú nástroje pomocou ktorých je 

možné detailnejšie nahliadnuť na jednotlivé predstavy o podobe národného spoločenstva 

a národnej identite. Následne je možné vidieť rôzne ideové trecie plochy ale aj spoločné 

body, ktoré dávali dynamiku vtedajšiemu politickému procesu a ktoré vyústili až 

v rozdelenie Československa. 

V Prvej kapitole krátko zrekapitulujem teoretické východiská bakalárskej práce 

a zároveň krátko zrekapitulujem výskum nacionalizmu českom a slovenskom prostredí 

ktorý bol inšpiratívny aj pre túto prácu, autorov ktorý pracujú konštruktivistickou 

metodológiou. Následne načrtnem dva základné prístupy nacionalistov, ktoré sa dali pri 

pohľade na politické dianie na Slovensku identifikovať. Jeden sa opieral o interpretáciu 

Slovenského národného povstania ako národnooslobodzovacieho boja, ten opačný sa 

zase s úctou díval na slovenský štát z rokov 1939 – 1945, a snažil sa ho rehabilitovať ako 

to pravé vyvrcholenie procesu formovania slovenského národa, ideálny bod, ktorý už raz 

existoval, a ku ktorému sa jednoducho treba vrátiť. Tieto dva ideálne typy slovenského 

nacionalizmu sa však v praxi často krát rôzne prelínali a miešali. Ďalšie kapitoly by mali 

skrze analýzu jednotlivých historických textov prinášať hlbší vhľad do rôznych nuáns a 

predstáv o slovenskej identite a Slovensku ako konštruovanom politickom spoločenstve. 

Na záver krátko zhodnotím stret týchto predstáv s predstavami českej spoločnosti. 

 V konečnom dôsledku by teda táto práca mala prinášať, pomocou predstavenia 

rôznych podôb slovenského  nacionalizmu, odpoveď na otázku, prečo bolo používanie 

                                                           
5 Brubacker, R. Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe.  
Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 16-17 
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nacionalistických predstáv pomerne efektívny politický mobilizačný nástroj, a prečo 

naopak intelektuáli a politici presadzujúci ideu Československa ako projekt jedného 

politického spoločenstva neboli schopní formulovať myšlienky, ktoré by mali vo 

výraznejšej časti slovenského obyvateľstva zásadný mobilizačný efekt, ktorý by Mečiara 

s Klausom nútili pristupovať k štátoprávnej otázke v lete 1992 prinajmenšom oveľa 

opatrnejšie. 
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2 Súčasný výskum nacionalizmu v rámci Československých 

dejín 

 

Konštruktivisticko - modernistický pohľad na vývoj národných identít je dnes už 

klasickým spôsobom skúmania formovania národnej identity. Jedným z najznámejším 

priekopníkom tohto spôsobu premýšľania o nacionalizme je Benedict Anderson. Pre 

Andersona je nacionalizmus moderný fenomén a produkt osvietenstva, spôsob 

premýšľania o nejakej konkrétnej komunite, ktorá je „predstavovaná“ pretože jej 

členovia sa nikdy nebudú všetci navzájom poznať, a zároveň sú predstavy o takejto 

komunite prezentované vždy nejakým špecifickým štýlom vďaka ktorému je daná 

predstava národa rozoznateľná od nejakej inej predstavy.6 Rôzne predstavy národného 

spoločenstva verejnosti prezentujú práve príslušníci elít z akademického a politického 

života, ktoré môžu byť danou cieľovou skupinou ich elektorátu prijímané s rôznou 

emocionálnou intenzitou.  

Konštruktivistická škola skúmajúca nacionalizmy sa  vymedzuje voči teóriám, 

ktoré zasadzujú kreovanie moderných národov už do stredoveku. Reprezentantom tejto 

školy je napríklad Adrian Hastings, pričom stredoveké Anglicko malo podľa neho tvoriť 

akýsi precedens pre formovanie ďalších národov.7 Konštruktivizmus sa ale stretáva aj 

s tvrdšou kritikou. Ako upozorňuje napríklad Antropologička Petra Burzová vo svojej 

práci o postsocialistickej slovenskej identifikácii, niektorí výskumníci nacionalizmu sa 

stavajú k takto radikálne konštruktivistickým školám mierne zdržanlivo: „Eriksen 

upozorňuje, že přehnaný důraz na situačnost a instrumentální manipulovatelnost identity 

by mohl vést k představě, že sociální svět je radikálně nestabilní a nic v něm nepřetrvává  

8 Napriek tomu, aj situácia v Československu po roku 1989 ukázala, že sociálna realita 

môže byť za istých okolností veľmi rýchlo sa meniaca.  

Novším predstaviteľom konštruktivistickej školy je Rogers Brubaker, ktorý 

hovorí o reifikácii alebo zvecňovaní nacionálnej identity v rámci spoločnosti, teda javu 

vďaka ktorému je národ v spoločnosti vnímaní ako reálna, nie iba predstavovaná entita, 

                                                           
6 Anderson, B.: Imagined communities. Verso, London 2006, s. 6 
7 Hastings, A.: Construction of Nationhood. In: Spencer, P. - Wollman, H.: Nations and Nationalism. 
Edinburgh University Press, Edinburgh 2005, s. 32 
8 Burzová, P.: Okouzleni pohledem na dav: Principy uzavření postsocialistické slovenské identifikace, 
SLON Praha 2014, s.43 
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ktorá je navyše schopná nejakého kolektívneho činu, podobne ako individuálna osoba. 9 

Andrej Findor, ktorý vo svojej knihe Začiatky národných dejín skúmal akým spôsobom 

sa nacionalistické myslenie prejavovalo v učebniciach národných dejín v 

Československu, pripomína, že reifikácia je spoločensko - politický proces ustaľovania 

konkrétnych predstáv z ktorého pomenovaním prišiel ešte maďarský marxistický filozof 

Geörgy Lukács v súvislosti s kategóriou triedy.10 Reifikácia zároveň pomerne úzko súvisí 

aj s takzvanou esencializáciou, ktorá je súčasťou bežnej spoločenskej reality 

a komunikácie, v ktorej je napríklad všeobecne prijímaná predstava či presvedčenie o 

nejakej inherentnej kvalite, črte, vlastnosti danej skupiny, pričom táto špecifická kvalita 

je vnímaná ako niečo prirodzené a minimálne ťažko veľmi ťažko meniteľné. Takýto 

spôsob uvažovania ľuďom vo všeobecnosti umožňuje pomerne ľahko kategorizovať 

jednotlivé prvky každodennej reality, a teda sa čo najjednoduchšie zorientovať 

v relatívne komplikovanom svete.11  

Historik Lászlo Vörös, opierajúc sa aj o Brubakera, poukazuje na fakt, že 

zvečňovanie určitých predstáv v rámci spoločnosti je veľmi rozšírený spôsob 

premýšľania o realite aj na akademickej úrovni, kedy sa sociálny vedci explicitne 

prihlásia k nejakému konkrétnej tradícii sociálneho konštruktivizmu.12 Aj vďaka 

takémuto zvecňovaniu rozličných predstáv, napríklad pri reprodukcii poznania v rámci 

vzdelávacieho systému dochádza k tomu, že národ je skutočne vnímaný ako nejaký druh 

kolektívnej osoby, ktorá nutne musí mať nejakú svoju špecifickú kolektívnu vôľu, 

vychádzajúcu práve z tých vlastností, ktoré by im na základe ich dejín mali byť akosi 

automaticky vlastné. Spomenutý historik Vörös vo svojej analýze slovenskej 

historiografie zdôrazňuje, že zvecňovanie, alebo ešte inak aj antropomorfizácia 

slovenskej identity je v slovenskej historiografii pomerne bežný jav, a to aj v prípade, 

kedy nie je možné hovoriť o vyslovene nacionalistických autoroch.13Jedná sa tu najmä 

o používanie rôznych ahistoricizmov a podobne. 

Proces zvečňovania určitých predstáv v spoločnosti o národnom spoločenstve 

alebo národnej identite, bude v tejto práci kľúčový pri analýze vplyvu rôznych podôb 

                                                           
9 Brubaker, R.: Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe.  
Cambridge, University Press, 2009, s. 14 
10 Findor, A.: Začiatky národných dejín. Kalligram,  Bratislava 2011, s. 23 
11 Vörös, L.:  Analytická historiografia vs. národné dejiny. „Národ“ ako sociálna reprezentácia. Pisa 
University Press, Pisa 2010, s. 66 
12 Tamtiež, s. 63 
13 Tamtiež s. 59 
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slovenského nacionalizmu v období po roku 1989, špeciálne so zreteľom na spôsob 

používania týchto predstáv zo strany vtedajších politických elít, ktoré s ich pomocou 

komunikovali so svojim potencionálnym elektorátom na ktorý jednotlivé predstavy 

slovenského národného spoločenstva z rôznych dôvodov vplývali viac alebo menej. 

Držitelia štátnej moci sa spravidla snažia budovať dôveryhodnú národnú ideu, 

ktorá nadväzuje na nejaké predchádzajúce poznanie tzv. národných dejín. Produkcia 

nacionalistických predstáv tak môže byť pomerne efektívnym politickým komunikačným 

nástrojom smerom k svojim potencionálnym voličom a efektívny spôsob rámcovania 

problémov a ich vysvetlení. Niečo podobné konštatuje John Breuilly, keď vo svojej knihe 

o nacionalizme pripomína, že  nacionalizmus spravidla vyvstáva z potreby vysvetliť 

komplexné spoločenské a politické usporiadanie. Táto potreba vysvetlenia je ale 

formovaná intelektuálnymi tradíciami a rôznymi odpoveďami, ktoré nejaká intelektuálna 

sch éma ponúka.14  

Pád komunistického režimu v Československu spôsobil pomerne neprehľadnú 

spoločenskú a politickú situáciu. Noví politickí aktéri v nových podmienkach súťažili 

o moc a snažili sa podať svoje vysvetlenie vzniknutej situácie s ohľadom na tradície a 

historické úvahy o slovenskom spoločenstve z minulosti, ktoré sa v rôznych obmenách 

reprodukovali v slovenskej spoločnosti.  Obdobne aj profesor nacionalizmu Breuilly 

zdôrazňuje, že jednotlivé projekty a predstavy, ktoré nacionalisti prezentujú môžu byť 

veľmi ľahko použité na podanie pseudo-vysvetlenia v nejakej konfliktnej situácii medzi 

štátom a spoločnosťou, pričom svoje vysvetlenia môžu nacionalisti konštruovať 

pomocou  veľkej palety rozšírených spoločenských praktík a sentimentov, ktorými je 

možné vytvoriť nejaké naliehavé tvrdenie politického charakteru.15  

Teoretické poznatky o reifikačnom procese rozličných spoločenských  predstáv 

ako bežnej súčasti každodennej spoločenskej reality poukazujú teda na zaujímavý 

komunikačný potenciál prezentovaných nacionalistických príbehov v  politickom 

súperení. Neustála produkcia predstáv o podobách politických spoločenstiev alebo 

rôznych ďalších skupín v spoločnosti, môže výrazne prispieť k aktivácii silnej emócie 

s potenciálom akcelerovať spoločenský pohyb smerujúci napríklad k zmene 

spoločenskej paradigmy. Politický aktéri v zmennej politickej konštelácii majú lepšiu 

                                                           
14 Breuilly, J.: Nationalism and the State, Mancester University Press, Manchester 1993, s. 63 
15 Tamtiež.  s. 68 
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možnosť ponúknuť akýsi nový  “vysvetľovací“ príbeh, odkazujúc pritom na historický 

vývoj, ktorý je zároveň rámcom a odôvodnením pre presadzované politiky. Zvečňovaním 

rôznych národných motívov, reformuláciou národného príbehu a jeho prerozprávaním 

v novovzniknutom kontexte je možné ponúknuť vysvetlenie udalostí, ktoré je pre 

bežného člena spoločnosti v konečnom dôsledku nielen možné uchopiť racionálne, hoc 

možno výrazne zjednodušene, ale aj vzhľadom na to, že v prípade nacionalistickej 

interpretácie daný príbeh priamo odkazuje na minulosť nejakej predstavovanej skupiny 

s ktorou sa potencionálny volič identifikuje, je možné sa takýmto vysvetľovacím 

príbehom ľahko identifikovať a konať v súlade s politicky prezentovanou logikou 

ponúkaného národného príbehu alebo novej predstavy spoločnosti. 

Mechanizmy pomocou ktorých  ľudia inklinujú k nejakým selektívne 

poskladaným príbehom skúmajú pamäťové  štúdiá. Súčasťou novej formulácie 

národných príbehov býva aj rekonštrukcia istej podoby kolektívnej pamäte.  Historický 

sociológ Jiří Šubrt zase zdôrazňuje selektívnu schopnosť pamäte v  priebehu utvárania 

spomienok. Svoje poznanie kolektívnej pamäte zakladá na poznatkoch Maurica 

Halbswacha, ktorý zdôrazňuje spoločenský jav neustálej rekonštrukcie kolektívnej 

pamäte.16  To čo je nazývané národným príbehom môže byť neustále reformulované s 

tým, ako sa menia sociálne pomery a politické možnosti. Situácia, ktorá 

v Československu nastala v roku 1989 ponúkla zaujímavý priestor práve na takúto 

reformuláciu národného príbehu a teda vzniku rôznych podôb nacionalizmu, ktoré 

v slobodnom prostredí mohli súťažiť o emocionálnu legitimitu obyvateľov Slovenska. 

“V žádne kolektivní paměti není minulost udržována jako taková, nýbrž v té podobě, 

kterou daná společnost v nějaké konkrétní době a v konkrétním sociálním rámci zachytila. 

Aby zůstala paměť živá, musí odpovídat aktuálním potřebám dané společnosti.“ 17  Táto 

práca by sa nemala zameriavať na problematiku kolektívnej pamäti. Avšak práve vízia 

predstáv spoločností je pomerne úzko spojená s rôznym typom konštruovania pamäte 

a aktualizácie historických spomienok pomocou ktorých sa formuje určitý pohľad na 

prítomnosť a na udalosti odohrávajúce sa v konkrétnom čase. Požiadavky prítomnosti v 

slovenskej časti Československa sa zjavne líšili od požiadaviek prítomnosti v českej 

časti. 

 

                                                           
16  Šubrt, J.: Antinomie sociální paměti. In: Sociológia, 43, 2011, č. 2, s. 141 
17 Tamtiež. s. 141 
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Rozmachu nacionalistického myslenia určite nahrávala aj atmosféra súvisiaca 

s istým typom porevolučného nadšenia, kedy sa frekventovane začali diskutovať témy, 

ktoré počas obdobia socializmu nemali veľký priestor vo verejných ani politických 

diskusiách. Podobne je to aj s otázkou existencie samostatného štátu založeného na 

slovenskej identite a nie je asi až tak prekvapivé, že vo verejnom diskurze sa rôzne verzie 

slovenského nacionalizmu objavovali a ponúkali rôzne pohľady na to, akým spôsobom 

na vývoj slovenskej identity nazerať a čo všetko môže byť jej súčasťou. 

 „Zkreslení může paradoxně přivodit i to, že se do chaotických vzpomínek snažíme 

dodatečné vnést určitý řád a smysl. Může to ale byt také snaha doplnit kusé, torzovité 

vzpomínky pomocí určitých paměťových schémat aniž bychom přitom úplně dbali na 

přesnost.“ 18 

Jednou z akademičiek, ktoré sa zaoberali súvislosťami medzi slovenským 

nacionalizmom a kolektívnou pamäťou je Dagmar Kusá, pripomína že: „Kolektívna 

pamäť predstavuje intímny spojovací článok medzi spoločnosťou a jednotlivcom, ktorým 

sa dá zasiahnuť citovú oblasť a ovplyvniť jeho či jej myslenie a konanie.“19 

Dôležité v súvislosti s touto prácou je pozrieť sa na spoločenský jav tzv. 

banálneho nacionalizmu, ktorý si obyvateľstvo nejakého konkrétneho štátu za bežných 

podmienok ani neuvedomuje. Michael Billing vo svojej práci zdôrazňuje, že výskum 

nacionalizmu by sa nemal zameriavať iba na iracionálne výbuchy nacionalizmu, ktoré sa 

prejavujú v učitých kritických a zlomových spoločenských procesoch, ale že je potrebné 

sledovať aj bežné prejavy nacionalizmu, ktoré môžu následne poslúžiť pri mobilizácii 

voličov v inom historickom okamihu.20 

V súvislosti s prácou s nacionalistickými naratívmi a období významnej 

spoločenskej zmeny akej sa venuje aj táto bakalárska práca sú zaujímavé teórie Marka 

Beissingera, ktorý skúma nacionalistické pohyby v post-sovietskom priestore. V jeho 

úvahách hrajú podobnú rolu „tiché časy“, ako u Billinga jav banálneho nacionalizmu. 

V normálnych politických časoch, oficiálne koncepcie národnosti nie je ľahké podrobiť 

priamej konkurencii a „konkurenční“ nacionalisti sa pripravujú na moment, keď bude 

                                                           
18 Šubrt, J.: Antinomie sociální paměti. In: Sociológia, 43, 2011, č. 2, s. 148 
19 Kusá, D. Úloha kolektívnej pamäti v procese etnickej mobilizácie. In: Dráľ, P. - Findor, A. (eds.):  Ako 
skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme, Tribun EU, Brno 2009, s. 63 
20 Billing, M.: Banal Nationalism. In: Spencer, P. - Wollman, H.: Nations and Nationalism. Edinburgh 
University Press, Edinburgh 2005 s. 191-192 
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priama konfrontácia možná, skrze posilňovanie a implantovanie podporujúcich 

presvedčení, správania a podmienok, ktoré slúžia ako zdroje pre budúci nacionalistický 

boj. Pre politikov a intelektuálov, ktorí s nacionalizmom pracujú, je dôležité nájsť 

spôsob akým jednotlivé prvky  tohto nacionalizmu môžu priniesť do reálneho života, 

teda ich zhmotniť  v politickom aj každodennom živote konkrétneho politického 

spoločenstva.  
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3 Predstavy slovenského národného spoločenstva 

v normalizačnom období ako jeden zo základov post-

komunistického slovenského nacionalizmu 

 

Pri zaoberaní sa otázkou nárastu nacionalistického myslenia v post-

komunistickom Československu začiatkom 90. rokov nie je úplne možné obísť ideové 

dedičstvo samotného komunistického režimu, a jeho spôsob manažovania nacionálnej 

otázky v Československu pred rokom 1989. Brubaker pri svojom výskume 

nacionalizmu upozorňuje, že aj keď sa na prvý pohľad komunizmus môže javiť v silnej 

opozícii voči nacionalizmu, v skutočnosti komunistický režim nacionalizmus skôr 

inštitucionalizoval.21 Samozrejme, v rámci potrieb a ideových mantinelov daného 

režimu. Skrze Brubakerov teoretický rámec pozerá na vývoj slovenského 

nacionalistického myslenia napríklad chorvátsky politológ Stevo Duraškovič, ktorý si 

vo svojom článku From Husakism to Mečiarism všíma,  že otvoreným nacionalistickým 

prejavom na Slovensku začiatkom 90. rokov predchádzala forma akejsi komunistickej 

verzie slovenského nacionalizmu, kde centrálnu dejinnú úlohu v histórii formovania 

slovenského národného spoločenstva zohráva Slovenské národné povstanie,22 pričom 

takúto rolu SNP už v 60. rokoch zdôrazňoval hlavne Gustáv Husák, a aj vďaka nemu sa 

podarilo túto udalosť na dlho kodifikovať ako jednu z ustanovujúcich momentov 

modernej slovenskej identity, ktorá bola veľmi posilnená aj kvôli neskoršej Husákovej 

vedúcej pozícii v Československu, aj vďaka paralelnejšiemu vývoju spoločnosti 

v jednotlivých republikách federácie. 

Po dramatických udalostiach Pražskej jari vzišiel ako líder čerstvo 

federalizovaného Československa, bývalá vedúca osobnosť tzv. slovenských 

buržoáznych nacionalistov - Gustáv Husák. Po svojej rehabilitácii v 60. rokoch vstupuje 

do diskusií svojimi úvahami o Slovenskom národnom povstaní a úlohe tejto udalosti 

v procese formovania slovenskej identity. Tieto úvahy zhrnul vo svojej knihe s názvom 

Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Husák interpretuje SNP ako vyvrcholenie 

národnooslobodzovacieho hnutia, a ako významný historický a symbolický moment 

                                                           
21  Brubaker, R.: Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe.  
Cambridge Cambridge, Cambridge 2009, s. 17 
22 Duraškovic, S. From Husakism to Meciarism. In: Kopeček, M -  Wciślik, P.: Thinking throught transition, 
CEU press, New york 2015, s. 532 
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v histórii formovania Slovenského národa.23  Zdôrazňoval rolu SNP ako základ modernej 

slovenskej národnej identity, a antifašistický charakter tohto povstania mu dodal 

legitimitu aj v kontexte komunistického režimu. Historička Elena Mannová pripomína 

Husákov článok z roku 1944 s názvom Slovenská revolúcia, kde Husák konštatuje, že 

vďaka povstaniu sa prelomil vzorec historickej pasivity Slovákov.24 Tieto aktivity stáli 

na počiatku procesu, ktorý sa nakoniec zakončil o niečo neskôr federalizáciou 

Československa, čo možno z hľadiska reálnej politickej moci bol síce skôr symbolický 

krok, avšak vznik Slovenskej národnej rady znamenal významné symbolické 

inštitucionálne zhmotnenie slovenskej identity v štruktúrach Československého štátu. 

SNR sa následne po páde komunistického režimu stane miestom diskusií o ďalšom 

smerovaní Slovenska z hľadiska formovania národnej identity a jej symbolická, a v istom 

ohľade, z hľadiska tvorby nacionalisticky ladených politík aj praktická dôležitosť, bola 

v slobodnejších podmienkach po roku 1989 znásobená. 

Ľavicovo ladenú predstavu slovenského národného spoločenstva a spôsobu 

formovania slovenskej identity ideovo rozšíril a zasadil do širšieho historického kontextu 

známy slovenský komunistický intelektuál Vladimír Mináč. Ako pripomína Durašković, 

v Mináčovej interpretácii už štúrovská aktivita predstavovala teleologický pohyb 

slovenského plebejského národa zavŕšeného vystúpením tohto národa v SNP.25 

Všeobecne známou sa stala najmä jeho téza o Slovákoch ako najplebejskejšom národe. 

Mináč sa ako slovenský normalizačný intelektuál pomerne výrazne podieľal na 

formovaní imaginácie slovenského národného spoločenstva, ktoré je postavené na 

akýchsi poddanských koreňoch, ktoré sú z jeho pohľadu absolútne kľúčové k pochopeniu 

konania slovenského národného spoločenstva: “Nie sme národ holubičí, sme národ 

plebejský: pána mať je neprávosť, no väčšia byť pánom! Možno je to cnosť z núdze; keďže 

sme nemali nádej byť pánmi, opovrhovali sme možnosťou stať sa nimi.“26  Vo svojich 

esejách pestuje pomerne silný príbeh Slovákov ako plebejcov, ktorý sa kontinuálne počas 

svojho celého historického vývoja snažia oslobodiť spod cudzieho panstva: „ Aj 

v ľudovej poézii a povestiach, aj v modernej národnej literatúre sa násilie 

                                                           
23 Husák, G.: Svedectvo o povstaní, Epocha, Bratislava 1969, s.14 
24 Mannová, E. Slovenské národné povstanie a politická pamäť. In: Ivaničková, 
E. et. al: Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. 
Historik Ivan Kamenec 70. ročný. HÚ SAV, Bratislava,2008, s.154 
25 Duraškovic, S.: From Husakism to Meciarism. Kopeček, M -  Wciślik, P.: Thinking throught transition, 
CEU press, New York 2015, s. 534 
26 Mináč, V.: Dúchanie do pahrieb. Bratislava, Smena, 1970  s .49 
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prenasledovaného, násilie otroka nielen ospravedlňuje, ale aj ospevuje: je to prirodzená 

a temer aj jediná mysliteľná cesta za spravodlivosťou“(...) „Historicky sme plebejci-

neviem, ktorý moderný národ je plebejský v takej čistej podobe ako my. Napriek 

porážkam je náš pohyb nepretržitým a viditeľným zdvihom, ešte raz: prichádzame 

z hlbín.27 Tieto texty boli napísané ešte v 60. rokoch, no nepochybne vytvorili základ pre 

premýšľanie o slovenskom národnom pohybe pre mnohých intelektuálov aj  politikov 

u ktorých sa vytvoril dojem, že na počiatku 90. rokov nastal správny čas na vymanenie  

sa z pomyselných hlbín Čechoslovakizmu. Mináč počas normalizácie výrazne pomáha 

budovať symbolický kapitál, s ktorým vo svojich kampaniach pracujú počas 90. rokov 

slovenskí nacionalisti.  

Takto formulovaná predstava Slovenska a jeho identity sa aj počas normalizácie 

prejavovala napríklad v populárnej filmovej tvorbe tohto obdobia. Mináč písal mnoho 

románov a kníh, ktoré sa stali aj predlohou pre scenáre filmov práve s tematikou SNP. 

Hlavným hrdinom bol často krát obyčajný slovenský človek – plebejec v mináčovskom 

slova zmysle, ktorý je nútený vysporiadať sa s nacistickými okupantmi. Takýmito 

filmami bola napríklad miniséria Generácia alebo jeden z populárnych filmov na túto 

tému - Kapitán Dabač.  To všetko prispievalo k prejavom takzvaného banálneho 

nacionalizmu ako ho popisuje Michael Billing, teda nacionalizmu, ktorý sa v kritických 

momentoch môže stať rezervoárom nacionalizmu „horúceho“. 

V súvislosti s filmovou produkciou a koncom normalizácie, resp. obdobia, keď 

sa už opäť dostávali do odborného a verejného diskurzu témy spojené s národnou 

problematikou súvisí napríklad päťdielna mini-séria o SNP s názvom Roky prelomu. V 

prvom diele je možné vidieť scénu prichádzajúceho Beneša do oslobodených Košíc, na 

privítanie sa hrala Československá hymna. Kým česká časť bola odspievaná skôr akosi 

povinne, slovenská sa odspievala s veľkým nadšením a očividnú nevôľu filmovej 

postavy Beneša, ktorá ju pod tlakom atmosféry spievala tiež.28 

V Beissingerovom ponímaní sa tu jedná o takzvanú tichú politiku nacionalizmu, 

ktorá spočíva v pomalom budovaní symbolického kapitálu, ktorého sila sa následne 

ukáže v čase stretu nejakých koncepcií vo vhodnej historickej konštelácii, 29 Nepochybne 

                                                           
27 Mináč, V.: Dúchanie do pahrieb. Smena, Bratislava 1970  s. 16-17 
28 Roky prelomu. 1. diel, Bod zlomu, Československo, 1989 
29 Beissinger, M.: Nationalism and the collapse of the Soviet state. Cambridge University Press, 
Cambridge 2004, s. 151 
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je to aj toto dedičstvo na ktoré sa časti slovenských politikov podarilo slovenskej 

verejnosti sprostredkovať, následne výrazným spôsobom prispieť k tomu, že možnosť 

existencie samostatného Slovenska nebola v kľúčovom období po roku 89 nejako 

zásadne spochybňovaná. 

To, že práca s históriou nemusí prinášať iba snahu o čo najadekvátnejšiu 

rekonštrukciu istých historických udalostí, ale že je vlastne istým spôsobom úplne bežné, 

ba až očakávané, že história bude prinášať príbehy, ktoré v danej predstave národného 

spoločenstva majú zohrávať napríklad nejakú vysvetľovaciu a integračnú úlohu, píše 

Mináč vo svojej eseji Tu žije národ celkom otvorene:  „Historiografia, aj tá 

najobjektívnejšia, vždy skresľuje. Zveličuje veci, vytrháva ich z ľudskej roviny, rozlišuje 

najmä krajnosti: sú hrdinovia a sú mrchy. Aby boli dejiny názorné a prehľadné, musia 

sa zoschematizovať, aby zložitosť bola pochopiteľná, musí sa zjednodušiť: nevidíme 

odvrátenú tvár mesiaca.30 

Že zároveň Mináč vo svojej interpretácii historického vývoja slovenskej identity 

a spoločnosti nepostrádal istú radikálnosť preukázal napríklad v roku 1988, keď pod 

vplyvom perestrojkovej prestavby dostávali diskusie o národnej identite oveľa viac 

priestoru akademici zaoberajúci sa národnou otázkou. Mináčov príspevok v diskusii 

historikov k 70. výročiu vzniku Československa v roku 1988, v ktorom hovorí o prejdení 

z jedného panstva do druhého, teda spod Budapešti sme sa v roku 1918 posunuli do 

podobného postavenia pod Prahu, pretože sa objavila koncepcia jednotného 

Československého národa.31 Mináč veľmi ťažko pripúšťal akúkoľvek ideu česko-

slovenskej vzájomnosti alebo zmysluplnosti vytvorenia štátnosti postavenej na českej 

a slovenskej identite. Tak ako to je ostatne pre nacionalistické predstavy a politiky 

charakteristické, pokúšal sa o čo najväčšie zdôraznenie odlišností medzi príslušníkmi 

českej a slovenskej spoločnosti, napríklad aj neprimeraným porovnávaním  vplyvu 

maďarskej a českej politiky v minulosti na slovenskú spoločnosť, ktorej intenzitu 

považoval  za podobnú, v čom vlastne istým spôsobom našiel spoločnú reč aj s ľudáckou 

interpretáciou slovenských dejín, ktorá bude charakterizovaná v nasledujúcej kapitole.  

Mináč hneď po páde komunistického režimu začal intenzívne obhajovať ideu 

samostatného Slovenska. Nielen jeho eseje o slovenskej identite ale aj on samotný sa po 

                                                           
30 Mináč, V.: Tu žije národ. Bratislava, Smena, Bratislava 1982, s. 31 - 32 
31 Rychlík, J.: Rozdělení Československa 1989-1992. Vyšehrad, Praha 2012 s.71 
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roku 89 vrhol do agitácie za voľnejšie postavenie Slovenska v československej federácii. 

Tvrdil, že aj keď zlyhal ako komunista, ako Slovák stojí na prahu nového tisícročia.32 Na 

druhej strane transformáciu režimu na liberálno-demokratický odmietol, čo nejakým 

spôsobom dokresľuje Brubakerovu tézu, že nacionalizmus a komunizmus dokázali do 

istej miery koexistovať. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý súvisí s normalizačným vývojom a mal 

pravdepodobne zásadný vplyv na schopnosť slovenského nacionalizmu, byť relevantným 

politickým nástrojom medzi rokmi 1990 – 1992 je rozdielna intenzita normalizačných 

zásahov do českej a slovenskej spoločnosti. V kombinácii s federálnym charakterom 

štátu, ktorý sa prejavil napríklad v spomínanej populárnej kultúre, mierna normalizácia 

a samostatné inštitúcie zohrali svoju rolu. Jan Rychlík toto obdobie z pohľadu Slovenska 

hodnotí nasledovne: „Ukázalo se, že svůj význam měla rozdílná intenzita čistek v KSČ 

a v KSS na počátku normalizace: mírnější postup v KSS umožnil vznik reformního křídla, 

které se však často vyznačovalo mimo jiné i silnou národní orientací.“ 33 Martin Milan 

Šimečka v tejto súvislosti hovorí o istom druhu slovenského „ochranárskeho“ 

nacionalizmu, ktorý vychádzal z nejakého pocitu , že slovenské elity sú už aj tak malé, 

a teda že slovenského vyhnanca si budeme trestať po svojom a miernejšie.34 

Rozdielnym priebehom normalizácie v oboch častiach republiky sa zaoberal aj 

politológ Jozef Marušiak, ktorý si taktiež vníma veľmi špecifický druh nacionalizmu, 

ktorý sa na Slovensku pestoval počas normalizácie: „Osobitým fenoménom 

normalizačného režimu na Slovensku sa stal špecifický, obranný, provinciálny 

nacionalizmus, výrazne protizápadne orientovaný. Tento nacionalizmus sa usiloval 

zladiť modernizačné procesy s komunistickou ideológiou i s národnými tradíciami 

s cieľom legitimizovať komunistický režim“ 35 

Vo svojom článku o rozdielnom pohľade na ekonomický vývoj v post-

komunistického Československa na Slovenskej a Českej strane zas politológ Hardoš, 

s odvolaním sa na sociológa Eyala, ktorý podrobne skúmal ekonomické transformačné 

procesy v Československu, pripomína: “Na Slovensku bola reakciou na normalizáciu 

                                                           
32 Michela, M.: Historici a súperenie o podobu nových národných dejín na Slovensku po roku 1989. In: 
    Šustrová, R. – Hédlová, L.: Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti, Academia, Praha 2014, s .141 
33 Rychlík, J.:  Cěsǐ a Slováci ve 20. století.́ Vyšehrad, Praha 2015, s. 562 
34 Šimečka, M. M.: Medzi Slovákmi, N press, Bratislava 2018, s. 20 
35 Marušiak, J.: Slovenská spoločnosť a normalizácia. In: Szigeti, L.: Slovenská otázka dnes. Kalligram, 
Bratislava 2007, s. 320 - 321 
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pretrvávajúca snaha o reformu a kooptácia s dôrazom na politický kapitál. Na rozdiel od 

„antipolitickej“ diskurzívnej stratégie, ktorú zaujali v Čechách disidenti a ekonómovia, 

a vytvorili tak úzko prepojené kohézne skupiny, na Slovensku prevládal dôraz na 

špecifickosť slovenských záujmov hlavne s ohľadom na ekonomický vývoj” 36 

Ekonomické otázky bolo pomerne ľahké vniesť do všeobecného spoločenského diskurzu 

takým spôsobom, aby boli uchopiteľné pre širokú verejnosť. Obzvlášť výbušné boli 

v kontexte transformácie ekonomiky, kde ľudia prichádzali o prácu, čo bolo samo o sebe 

veľmi emotívne, čo mu bude ešte venovaná samostatná kapitola 

Federalizácia, kultúrna politika, relatívne masívna modernizácia a 

industrializácia, o niečo miernejší normalizačný postup komunistickej moci voči 

slovenským kultúrnym elitám, to všetko ešte viac zvýraznilo paralelný vývoj slovenskej 

a českej spoločnosti, identity a jej prejavov v spoločenskej každodennosti. Na Slovensku 

tak vznikali rôzne kultúrne artefakty, ktoré pomáhali utvárať podobu slovenskej identity. 

V období pred rokom 1989 určite málokomu vtedy napadlo uvažovať o radikálnej forme 

vystúpenia voči koexistencii Slovákov a Čechov v jednom štáte. No vytvárali sa kultúrne  

a umelecké diela, ktoré boli každodenným nenápadným spôsobom reprodukované čím sa 

istá podoba slovenskej identity javila ako prirodzená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Hardoš, P.: Všetko nejako divne diverguje: Príspevok ekonomickej transformácie k rozdeleniu 
Československa, In: Jančiga, R. - Jahelka, T.: Ivan Dérer: K diskusii o Čechoslovakizme, Comunio Minerva, 
Bratislava 2005, s. 172 
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4 Neoľudácky prúd slovenského nacionalizmu 
 

Ďalšia predstava slovenskej národnej histórie formovania slovenskej národnej 

identity, ktorá sa v 90. rokoch opäť pýtala o slovo bola, a do dnes je, reprezentovaná 

najmä prúdom historikov a politikov pokúšajúcich sa rehabilitovať Slovenský štát 

z rokov 1939-1945. V rámci historiografie sa o to pokúšali v skúmanom období 

v najväčšej miere historik a teológ Milan Stanislav Ďurica a historik František Vnuk. 

Vnuk neprekvapivo útočil na základný kameň konštruktu slovenskej identity po 

druhej svetovej vojne, teda na významnú pozíciu povstania v slovenských dejinách. 

V jeho interpretácii bolo SNP anti- národný akt, ktorý Slovákov pripravil o štátnosť 

a navyše sa pričinením jeho aktérov dostal do slovenskej spoločnosti komunizmus.37 

V podstate sa však jednalo o základnú ideovú bázu väčšiny emigrácie a apologétov 

Slovenského vojnového štátu. 

František Vnuk v Novom Slovákovi, časopise historicky nadväzujúcom na 

hlavný propagadistický denník vojnového slovenského štátu, v máji 1992 konštatuje: 

„Som hlboko presvedčený, že každé spolužitie s Čechmi sa muselo zvrhnúť na stav 

poddanstva. Češi nás považujú za slabšieho a menejcenného partnera. Jednoducho 

nechcú aby sme žili na tej istej úrovni. Hovoriť o akomsi bratstve je politická naivita.“ 38 

V základnej téze o Českom útlaku sa teda neoľudácka rétorika v podstate zhodovala 

z nacionalizmom Mináčovým. Historik Michela zase pripomína Ďuricovu tézu o 

permanentnej kruhovej obrane Slovákov, ku ktorej vlastne boli donútení aj v čase 

existencie Československa, s výnimkou slovenského vojnového štátu.39 

Nacionalizmus týchto revizionistických historikov a ich prívržencov sa tiež 

prejavoval výraznejšou snahou o dokázanie čo najstaršieho pôvodu Slovákov. 

Romantické hľadanie kolektívneho hrdinu alebo neúprosná snaha o hľadanie čo 

najstaršej zmienky o „Slovákoch“ bola pomerne silným romantickým reliktom procesu 

formovania post-komunistickej slovenskej identity v 90. rokoch. Historik Ďurica vo 

svojej knihe napríklad píše: “Slováci sú jedným z najstarších národov v strednej Európe. 

Začali prenikať na územie dnešného Slovenska už v prvej polovici prvého tisícročia 

                                                           
37 Vnuk, František: Neuveriteľné sprisahanie.  Vydaveteľstvo Ivana Štelcera, Trenčín, 1993, s. 11 
38 Nový Slovák 1992, 25. máj, s. 8 
39 Michela, M.: Historici a súperenie o podobu nových národných dejín na Slovensku po roku 1989. In: 
Šustrová, R. – Hédlová, L.: Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti, Academia, Praha 2014, s.144 
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nášho letopočtu a v 6. storočí obsadili široký priestor medzi dnešnou česko-moravskou 

vysočinou, Tatrami až po rieku Tisu.“40 Akoby sa časť slovenských historikov a 

politikov, v novovzniknutej politickej situácii snažila dohnať všetko to čo sa nestihlo ešte 

v 19. storočí. 

 Rychlík zdôrazňuje, že reprezentantov tohto prúdu netreba úplne preceňovať 

pretože ich priamy vplyv na vtedajšiu slovenskú politiku nebol úplne zásadný.41 

V každom prípade neoľudácky fenomén po roku 1989 bol na Slovensku reálny a strany, 

ktoré pracovali s nacionalistickou tematikou sa uchádzali aj o hlasy sympatizantov 

slovenského vojnového štátu.42 Preto v konečnom dôsledku neo-ľudácka rétorika 

dostávala priestor a formovala v nemalej miere verejný diskurz na Slovensku po roku 

1989. Aj keď sa nedokázali sformovať do nejakého relevantného politického celku. Ich 

snaha v atmosfére návratu záujmu o národné dejiny určite neostávala bez odozvy.  Tomáš 

Sniegoň popisuje týchto historikov ako presadzovateľov katolícko-národného príbehu, 

ktorého ideový základ takto zhrňuje:  „První Slovenská republika v historii je tu 

považována za vytouženou a vítanou „všemi skutečnými Slováky“, tedy většinou obyvatel 

Slovenska. Ústupky Německu během celé války byly samozřejmě nutné, avšak tyto ústupky 

byly s ohledem na těžké časy a komplikované okolnosti logické. Chtěl-li člověk přežít a 

zachránit existenci národa, činit kompromisy bylo absolutně třeba – taková je smyslová 

morálka tohoto příběhu.” 43 

Na Slovensku sa teda formulovali dva základné typy nacionalizmu. Jeden sa 

pokúšal rehabilitovať Tisa a slovenský štát, ten druhý naopak považoval SNP a koniec 

slovenského samostatného vojnového štátu za významný míľnik v procese budovania 

slovenskej identity a prihlásenia sa k modernému politickému mysleniu. Michela 

pripomína, že rôzne historické interpretačné spory sa rozrastali a komplikovali. Aj keď 

najväčšie množstvo osobných útokov smerovalo zrejme k pro-československým 

interpretáciám slovenských dejín.  Tieto sa následne premietli aj do politického 

a verejného diania a postupne sa jednotlivé nacionalizmy rôzne krížili a tiež u časti 

verejnosti boli v podstate oba náhľady na národnú históriu legitímne, čo v konečnom 

                                                           
40 Ďurica, M. S.: Slovenský národ a jeho štátnosť. Alfa, Bratislava 1990, s.10 
41 Rychlík, J.: Rozdělení Československa 1989-1992. Vyšehrad, Praha 2012, s. 127 
42 Tamtiež, s. 127 
43 Sniegoň, T.: Historie ve znovuzrozené volné soutěži. Česká a slovenská postkomunistická transformace 
a její dominantní historické příběhy. In: Ďejiny-Teorie-Kritika, 6, 2009 č. 2, s.218 
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dôsledku nie je až také prekvapivé, keďže v niektorých tézach o formovaní slovenskej 

identity sa v podstate zhodovali. 
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5 Slovenská národná strana  
 

Politickým zoskupením pre ktoré bolo charakteristické vnášanie otázky slovenskej 

samostatnosti do verejného diskurzu bola Slovenská národná strana. Aj keď spočiatku 

požadovala iba voľný  zväzok medzi Českom a Slovensko, rýchlo sa stala symbolom aj 

napríklad boja proti Čechoslovakizmu.44 

Na ustanovujúcej schôdzi čerstvo zvolenej SNR sa politik zvolený za SNS, Andel, 

snaží od prvého momentu v politickej diskusii rozvíriť národné vášne. O slovenskej 

národnej otázke sa vyjadruje až sakrálnym jazykom:  „Ak nebudeme ozaj slobodní, tak 

naša jednota bude falošnou, bude to jednota predstieraná. Nič horšieho si nemôžeme 

želať teraz a v časoch, ktoré stoja pred nami. Veľmi často používame slová národ, 

Slovensko. Vyzerá to tak, že sme maximálne nepamätliví prikázania nebrať sväté slovo 

zbytočne. A slová národ, vlasť, slovenská spoločnosť, rozhodne medzi takéto slová patria. 

Neviem ako pre vás, ale pre nás určite.“45 

 Jeho slová o posvätnosti národa reprezentujú určitý rétorický štýl SNS, ktorý 

dosť často spočíval v produkovaní patetických hesiel. V každom prípade je tu vidieť 

snaha o presvedčenie prítomných poslancov v sále, že v danej dobe zmien treba konať 

rýchlo. 

Medzi ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe predstavy slovenského národného 

spoločenstva na akademickej pôde, a zároveň patrili k aktívnym politickým aktérom 

tohto obdobia je možné zaradiť jedného z hlavných ideológov nacionalistickej SNS  - 

Andreja Hrnka. Nacionalizmus a predstava slovenského národného spoločenstva, ktorý 

zrejme väčšinovo pestovala Slovenská národná strana  čerpal z kultúrneho kapitálu 

vytvoreného na Slovensku po druhej svetovej vojne. Svedčí o tom napríklad snaha 

Antona Hrnka o udržania tradičného „husákovského“ výkladu SNP a snahe o zachovanie 

štátneho sviatku SNP, čo sa mu nakoniec aj podarilo. 46  

Avšak napriek tomu, že Hrnko určite nepatril k ľudáckej nacionalistickej tradícii, 

jeho texty si rýchlo našli priestor aj v periodikách, ktoré tejto slovenskej neoľudáckej 

tradícii boli naklonené. Už začiatkom  90. rokov Nový Slovák uverejňuje jeden z jeho 

                                                           
44 Rychlík, J.: Rozdělení Československa 1989 – 1992, Vyšehrad, Praha 2012 s. 119 
45 Stenografická správa o ustanovujúcej (1.) schôdzi Slovenskej národnej rady, 26, júna 1990. (Dostupné 
online: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74783) 
46 Rychlík, J.: Česi a Slováci ve 20. století, Vyšehrad, Praha 2015, s. 575 
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článkov, kde Hrnko rozvíja v podstate klasický slovenský nacionalistický obraz 

obyčajného trpiaceho slovenského človeka, ktorý sa po druhej svetovej vojne na 

Slovensku tiahol úvahami Mináča a neoľudáckych historikov: „Nech mi nikto nehovorí, 

že predchádzajúca totalita bola rovnaká pre Čechov ako pre Slovákov. Na ilustráciu 

tohto tvrdenia môžem doložiť, že bývalá ŠtB mala popri oddeleniach na potieranie 

disidentúry atď. jedno oddelenie, ktoré nazývalo Slovensko. Keď sa časť územia vyhlási 

za a priori štátno-nebezpečnú, svedčí to samo o sebe“47 

V každom prípade kladný pohľad na SNP a s tým súvisiaci vlažný postoj voči 

Slovenskému štátu z rokov 1939 – 1945 mal aj prvý predseda obnovenej SNS.  Dňa 26. 

januára 1990 ,vtedy poslanec Sněmovny národov Víťazoslav Móric, na pôde Federálneho 

zhromaždenia predniesol: „Chcel by som ešte povedať to, čo som povedal spravodajkyni 

talianskej agentúry AMSA, keď sa ma pýtala na Slovenský štát a o vzťahu nás k nemu. 

Tak som jej povedal: "Náš vzťah je k nemu presne taký istý, ako vzťah k súčasnej 

Talianskej republike, k Mussoliniho Taliansku a ako je súčasného Nemecka k Nemecku 

štyridsiatych rokov. Taký je náš vzťah. Chcem, aby naša republika bola moderná, aby 

Slovenská republika bola moderná."48 

Víťazoslav Móric, ako prvý oficiálny predseda SNS pôsobiacej po roku 1989 

deklaroval už v 90. rokoch cieľ SNS, ktorým bolo dosiahnutie slovenskej samostatnosti. 

Deklaroval ho v českej tlači ešte pred tým ako bol tento cieľ oficiálne formulovaný na 

košickom sneme SNS.49 Mnoho z týchto politikov minimálne cítili, že v danom 

európskom kontexte by obhajoba hitlerovského satelitu bola pomerne ťažko obhájiteľná. 

Jeho sklon k radikálne formulovaným nacionalistickým politikám sa preukázal napríklad 

v prípade jazykového zákona. Spory ohľadom jazykového zákona sa týkali širšej 

problematiky koexistencie slovenskej verejnosti s ľuďmi identifikujúcimi sa 

s maďarskou národnou identitou. Móric sa vehementne zasadzoval za prijatie jazykového 

zákona z dielne Matice Slovenskej,  ktorá by výrazne okliešťovala garanciu používania 

                                                           
47 Nový Slovák 14/90, s. 5 
48Stenografická správa 3. schôdze Federálneho zhromaždenia, 26. Novembra 1990. (Dostupné online: 
https://www.psp.cz/eknih/1990fs/sn/stenprot/003schuz/s003004.htm) 
49 Konečný, M. – Zetocha, K.: Slovenská národní strana: druhá šance. In: Středoevropské politické studie. 
Roč. 7, 2005, č. 2–3, s.243 
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menšinových jazykov na území Slovenska.50 Móric na zhromaždení pred budovou SNR 

spochybňoval legitimitu parlamentu a vyzýval k občianskej neposlušnosti.51 

  V rámci novovzniknutej SNS však pôsobilo krídlo reprezentované Stanislavom 

Pánisom, ktoré nebolo ochotné akceptovať nejasný alebo priam negatívny postoj 

k existencii Slovenského štátu počas vojny. Hoc nikdy samostatne nekandidovala 

v regulárnych voľbách, bola zaregistrovaná ako regulárna strana a udržiavala kontakty s 

neonacistami.52 V dôsledku tohto postoja sa však ocitli na politickej periférii. 

Ďalší politik, ktorý stál pri znovuobnovení SNS, po Móricovi druhý predseda 

SNS v čase jej federatívneho pôsobenia - Jozef Prokeš, spomínal vo vyjadrení  v SNR 

zastavenie genocídy slovenského národa v Československu. Na schôdzi SNR v roku 

1990 nalieha na otvorenie otázky o deklarovaní slovenskej zvrchovanosti. Problematické 

preňho bolo, že Slovensko ako národné spoločenstvo nebolo viditeľné vo svete, čo 

vlastne akoby istým spôsobom viedlo pomaly k jeho zániku:  

„Oficiálne vo svete existuje v Československu len jeden národ. Čo sa týka 

slovenského jazyka, zdá sa, že tento nie je uzákonený ani na celom území Slovenska. Vo 

Websterovom slovníku anglického jazyka, ktorý má charakter jazykového zákona, sa 

slovenčina nedostala ani medzi "ostatné slovanské jazyky". Ak sa Slováci opovážia hájiť 

si svoje práva na svojbytnosť, hneď sú označení za separatistov a rozbíjačov republiky. 

Presne takto sme boli označení českou stranou na ostatnom zasadaní generálnej rady 

tzv. Československej konfederácie odborových zväzov len preto, že si chceme v odbornom 

hnutí riešiť svoje problémy svojprávne a odmietli sme sa podriadiť Prahe. Jeden český 

kolega zašiel až tak ďaleko, že začať spomínať rok 1939.“ 53  

Otázka politického aktu vyhlásenia tzv. zvrchovanosti Slovenska sa do budúcna 

stane zásadnou témou nacionalistického politické spektra. Prokešov postoj nebol taký 

samozrejmý ani v prípade rozpravy o uzákoňovaní SNP ako budúceho štátneho sviatku 

Slovenskej republiky. Prokeš až trochu konšpiračne konštatuje: „mňa strašne mrzí, že 

otázka 29. augusta sa stala vlastne politickým bojom, pretože v dnešnej chvíli tu v 

skutočnosti asi nejde o to, či chceme oslavovať 29. august, ale o niečo iné, čo si môžeme 

                                                           
50 Hlavová, V. - Žatkuliak, J.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod. LIC, Bratislava 2019, s. 130 
51 Kopeček, L.: Politické strany na Slovensku 1989-2006. CDK,  Brno 2007. s. 419 
52 Dostál – Fialová – Vašečka: Ku Koreňom nenávisti v slovenských novinách, 1991, s. 102 
53 Stenografická správa o 23. schôdze  SNR, 16. Marca 1990, (Dostupné online: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74886) 
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prečítať v dôvodovej správe. Dňa 29. augusta 1944 povstal slovensky ľud i príslušníci 

národnosti žijúcich na Slovensku proti totalitnému režimu, ako aj proti nacistickému 

okupantovi, s myšlienkou vytvorenia slobodného demokratického Československa. A tak 

v otázke boja proti fašizmu, (…) sa nám tu vlastne podsúva otázka toho, že budeme 

oslavovať myšlienku boja proti vlastnému štátu. A bohužiaľ, musím konštatovať, že toto 

je veta, ktorá mi znemožňuje zúčastniť sa hlasovania.“ 54  

Prokešovi vadí interpretácia slávenia SNP ako sviatku, ktorý oslavuje moment 

prihlásenia sa k demokratickej predstave Československa, nie je to teda iba emotívne, ale 

premyslené konanie. Prokeš dobre chápe, že napriek slabej významnosti SNP v českom 

kultúrnom prostredí, SNP v sebe nesie aj určitý odkaz prihlásenia sa k zdieľanej štátnosti 

Čechov a Slovákov a pestovanie takto formulovanej tradície  SNP Prokeš nechcel 

pripustiť. 

Na poste predsedu SNS sa koncom roku 1992 ešte udiala jedna zmena a do jej 

čela sa postavil neskorší minister vnútra už samostatnej Slovenskej republiky Černák, 

ktorý bol na rozdiel od svojich predchodcov oveľa pragmatickejšie rozmýšľajúci politik 

usilujúci aj o čosi koncepčnejšiu politiku namiesto pásovej produkcie nacionalistických 

symbolov a vyhlásení. Politológ Kopeček zdôrazňuje, že program, ktorý sa snažil v rámci 

SNS presadiť Černák bol až prekvapivo ekonomicky liberálny.55 To mohlo byť lákavé 

pre ponovembrové elity v Českých zemiach, avšak,  v tomto čase už prakticky nebolo 

cesty späť a Československo bolo na jasnej ceste smerujúcej k rozdeleniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Stenografická správa 6. Schôdze SNR, 29. Septembra 1990 (Dostupné online: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71568) 
55 Kopeček, L.: Politické strany na Slovensku 1989-2006. 2007. CDK, Brno 2007 s. 420 
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6 Matica Slovenská 
 

Matica Slovenská bola širokej verejnosti na Slovensku pomerne známa organizácia 

s historickou tradíciou. Jednak bola táto inštitúcia známym emancipačným symbolom z čias 

romantického formovania slovenskej národnej identity,  zároveň jej po procese federalizácie bolo 

umožnené  fungovať aj počas normalizácie. Taktiež jej nové pomery umožnili naplno využiť 

nezanedbateľný symbolický kapitál, ktorý čerpala z aury najstaršej slovenskej kultúrnej 

inštitúcie. Jan Rychlík vo svojej práci popisuje vývoj postupného vtiahnutia Matice Slovenskej 

do politických sporov. Množstvo symbolického kapitálu sa Matica pokúsila pretaviť do reálneho 

ovplyvňovania politiky, keď začiatkom júna 1991 vychádza pod hlavičkou tejto inštitúcie 

dokument s názvom Druhé Memorandum Národa Slovenského, čím sa odkazuje na obdobie 

a dokument prvého memoranda z roku 1861, kde sa požadovalo vytvorenie slovenského okolia, 

čo bol vôbec prvý dokument, ktorý mal nejakým spôsobom definované slovenské územie. 

V druhom memorande sa jeho autori odvolávali na prirodzené právo na základe, ktoré požadovali 

bezodkladne prijať Deklarácie o štátnej suverenite, Ústavu slovenskej republiky ale aj  to aby 

Slovensko bolo subjektom medzinárodného práva.56  

Už spomenutý Vladimír Mináč bol prednovembrovým predsedom MS. Zaujímavým 

spôsobom sa tu po Novembri 1989 prejavoval interpretačný súboj histórie formovania slovenskej 

identity, ktorý popisuje na základe rozhovoru so správcom MS Rychlík: „ Politická orientace 

Matice slovenské byla od počátku předmětem boje. Ľudáčtí emigranti kontaktovali Maticu 

slovenskou hned po listopadu, avšak Vladimír Mináč je odmítl vpustit do matičních objektu“ 57 

Mináč, ktorý si prešiel aj koncentračným táborom, nechcel dať neoľudáckym aktérom  priestor. 

Aj v tejto inštitúcii však postupne prevládne jav, ktorý Šimečka ml. nazýva ochranárskym 

nacionalizmom a pod heslom spájania síl národa sú komunisti v štruktúrach Matice slovenskej 

rešpektovaní. Separatistické naladenie sa postupne dostávalo do mainstreamového pohľadu.58 

Napriek tomu, že ani v Matici neexistoval úplne jasný kladný postoj voči Slovenskému 

štátu, istým spôsobom sa radikálne odmietajúci postoj voči oslavám pamiatke dátumu 14. marca 

snažila minimálne zmierniť. Napríklad v marci roku 1990 je Matica hlavným organizátorom 

zhromaždenia požadujúceho suverenitu Slovenska. Toto zhromaždenie organizuje cez víkend 11. 

marca, teda je tu istá snaha o minimálne istý náznak toho, že dátum 14. marec by nemal byť na 

čiernej listine slovenských dejín. Tento postoj súvisí aj s určitým špecifickým nacionalistickým 

postojom, ktorý v tejto inštitúcii prevažuje v podstate až dodnes. Postoj spočívajúci v tom, že je 

                                                           
56 Hlavová, V. - Žatkuliak, J.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod. LIC, Bratislava 2019, dok. 
41, s. 181 
57 Rychlík, J.:  Rozdlení Československa 1989-1992, Vyšehrad, Praha 2015, s. 122 
58 tamtiež, s. 122 
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síce legitímne kritizovať vojnové udalosti, no vznik samostatného štátu jednoducho musí byť 

akýmsi  nedotknuteľným, posvätným bodom, ktorý prirodzene žiadny Slovák nemôže zatracovať, 

keďže sa jednalo o vytvorenie jeho vlasti.  S podobnou interpretáciou slovenských dejín  neskôr 

dokázal značnú časť slovenskej spoločnosti osloviť aj Vladimír Mečiar. 
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7 Nacionalizmus vychádzajúci zo slovenského katolíckeho 

disentu 

Pre mnohé rodiny existencia Slovenského štátu nebola iba história. V roku 1989 malo veľmi 

veľa ľudí starých rodičov či rodičov, ktorý udržovali vo svojom rodinnom okruhu relatívne 

pozitívny obraz o Slovenskom štáte. Takýmto prípadom bol aj neskorší slovenský premiér Ján 

Čarnogurský. Tým ako sa profiloval ho nemožno zaradiť k jasne nacionalistickým politikom, no 

istú formu nacionalizmu určite obhajoval. Patrila sem  sofistikovanejšia obhajoba Slovenského 

štátu, resp. presadzovanie akéhosi miernejšieho pohľadu na toto obdobie dejín.  Jeho otec Pavol 

Čarnogurský bol počas vojnového slovenského štátu politický činný a tiež sa pomerne skoro po 

páde komunizmu angažuje v oblasti samostatnosti Slovenskej republiky. Pavol Čarnogurský bol 

posledným žijúcim členom snemu slovenského vojnového štátu a po uvoľnení politických 

pomerov začal organizovať prednášky o Slovenskom štáte59, ktoré mali apologetický charakter, 

podobne ako  prednášky organizované hlavnými reprezentantmi slovenskej emigrácie. 

Na symbolickej rovine sa kresťanskí demokrati  snažili o rehabilitáciu pozitívneho 

obrazu Andreja Hlinku. V Čarnogurského prejavoch je možné identifikovať, v porovnaní s inými 

politickými aktérmi relatívne miernu kritiku vtedajšej federácie. Zastáva sa s určitými výhradami 

aspoň jej dočasnej formy. Aj keď sa už federácia delila, stále dokázal vyzdvihnúť jej kvality 

a pozitíva pre slovenskú časť federácie: „KDH berie realitu zániku spoločného štátu s pocitom 

priateľstva a bratstva voči českému národu.“60 

  Na druhej strane je to práve zakladateľ moderného demokratického katolicizmu 

Čarnogurský, ktorý sa v podstate od začiatku procesu obnovy pluralitného demokratického 

prostredia v Československu snaží byť súčasťou symbolických momentov slovenského národno-

katolíckeho nacionalizmu. V roku 1990 sa zúčastňuje spomienky na Andreja Hlinku. Ako však 

zdôrazňuje nacionalistický historik Ďurica, jeho prejav nebol prijatý kladne.61 Bol to prejav 

akéhosi „vlažného“ nacionalizmu, ktorý odmietli ľudia požadujúci bezvýhradnú rehabilitáciu 

pohľadu na Slovenský štát. Prihlásenie sa iba k Andrejovi Hlinkovi a nie aj k Jozefovi Tisovi 

bolo pre mnohých katolíckych slovenských nacionalistov tak trochu polovičaté. 

Napriek svojmu pragmatizmu, slovenský ideový pohyb vzďaľujúci sa od federácie 

považoval v podstate za nezastaviteľný. Pre denník Národná obroda to v polovici roka 1991 

sformuloval takto: „Voľba optimálneho postavenia Slovenska znamená v praxi aj každodennú 

voľbu medzi hlasnou populistickou a nacionalistickou a tichou no o to dôslednejšou politikou 

                                                           
59 Rychlík, J.: Rozdeleni Československa 1989 – 1992. Vyšehrad, Praha 2015, s.125 
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trpezlivého presadzovania právomocí pre Slovensko. (...) Je zbytočné robiť si ilúzie, že národnú 

myšlienku možno potlačiť. Národná myšlienka je veľmi silná a práve u národov strednej 

a rovnako východnej Európy predstavuje najsilnejšie puto solidarity a trvalú inšpiráciu pre ľudí 

každého veku“62  

Otvoreným prihlásením sa k politickému katolicizmu a k rôznym konceptom 

slovenských kresťanských tradícií si KDH logicky zabezpečila počiatočnú pozornosť 

slovenských emigrantských organizácií.63 Je evidentné, že Čarnogurský mal k slovenskému 

nacionalizmu kladný vzťah vychádzajúci z jeho rodinného prostredia. Na druhej strane je z jeho 

strany vidieť túžba podieľať sa na tvorbe politiky, ktorá má na veci reálny dosah. Ján Čarnogurský 

si, na rozdiel od svojho otca, uvedomoval, že v daných podmienkach nie je možné obhajovať 

režim a človeka, ktorý nesie politickú zodpovednosť za násilné vyvlečenie niekoľkých desiatok 

tisíc svojich obyvateľov do koncentračných táborov. Nepochybne svoju úlohu v kryštalizácii jeho 

postoja zohrali aj obavy z hospodárskeho vývoja, zdá sa však, že Ján Čarnogurský sa rozhodol 

v prvom rade zo slovenského nacionalizmu zachrániť to, čo v danej dobe zachrániteľné bolo. 

Takáto koncepcia slovenského nacionalizmu istým spôsobom vlastne aj zvíťazila. Andrej Hlinka 

sa, napriek niektorým kontroverzným momentom z jeho života, stal viac menej stabilnou 

súčasťou „slovenského panteónu“ národných hrdinov. 

Aj isté formy  neoľudáctva sa však pri kresťanských demokratoch určite vyskytovali. 

Ako ilustratívny  príklad môže slúžiť ambivaletný  postoj Antona Neuwritha, jedného zo 

slovenských katolíckych disidentov, k Slovenskému národnému povstaniu. Ak sa časť politikov 

a historikov snažila o neutrálne a „objektívne“ hodnotenie Slovenského štátu z rokov 1939 – 

1945, tak tento bývalý katolícky disident sa snaží v takomto duchu interpretovať SNP v rámci 

slovenských dejín, keď 29. august navrhoval oslavovať nie ako deň počiatku SNP, ale ako deň  

národného zmierenia:  

„ak by sme vyhlásili 29. august za štátny sviatok, raz navždy by sme priznali klady obrany 

mravných a národných hodnôt jednej strane a druhu by sme bezvýhradne zatratili. Mravnú 

hodnotu vyhasnutých životov by sme pripísali k dobru jedných a tým druhým by sme prisúdili len 

úlohu vrahov. Pritom vieme, že sa proti životu nevinných prehrešili tak na jednej, ako aj na druhej 

strane. V tomto boji neboli len svetlí bohatieri, ale aj temní vražedníci. V stopách jednej i druhej 

strany kráčala smrť nevinných. Ak si to nepriznáme, pripustíme vznik škodlivého mýtu, aký pre 

víťazov zvyknú vyrábať na objednávku tzv. historici. Práve z takéhoto mýtu o Slovenskom 

národnom povstaní čerpala vyše 40 rokov červená totalita svoje "mravné" opodstatnenie. Ak 
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máme dnes oceniť rozporuplnú dobu nášho národného života, vytavme z nej číry kov trvalej a 

objektívnej mravnej hodnoty vzájomného odpustenia. Nerobme sviatok z toho, čo sviatkom 

nebolo. Nevyhlásme 29. august za štátny sviatok. Dopomôžme však slovenskému národu splniť 

jeho cyrilo-metodské poslanie a ustanovme 29. august za pamätný deň celonárodného a 

všeobecného zmierenia. Na pamäť toho vysaďme cintorín, možno na Starých horách. V tomto 

cintoríne nech ležia vedľa seba gardista i povstalecký vojak, podobne ako v Španielsku sú 

pochovaní vedia seba v Údolí zmierenia frankovskí a republikánski vojaci.”  64 

Historik Tomáš Sniegoň upriamuje pozornosť na fakt, že aj niektoré rešpektované 

autority slovenskej podzemnej cirkvi, čoskoro po uvoľnení pomerov začali pestovať obraz 

slovenského vojnového štátu ako istý ideál na ktorý by sa mali Slováci upínať. Patril sem 

napríklad Kardinál Korec, ktorý ako člen  podzemnej cirkvi začal veľmi skoro verejne obhajovať 

osobu Jozefa Tisa. 65 

Myšlienka o nejakom novom národnom zmierení však bola v kruhoch KDH všeobecne 

prítomná. Čarnogurský v článku napísanom pre Literárne noviny v roku 1990 identifikuje šesť 

slovenských disproporcií. Jednou z nich mali byť podľa neho aj slovenské dejiny. Priamo sa 

odvoláva k udalostiam k odhaleniu pamätnej dosky Jozefovi Tisovi ku ktorým došlo v rovnakom 

roku a implicitne naznačuje, že Slováci by sa nemali nejako radikálne voči rôznym obdobiam 

dejín vymedzovať: „Najneskôr  aféra s odhalením pamätnej dosky na budove Učiteľského ústavu 

v Bánovciach na Bebravou odhalila, že disproporcie, s ktorými sa na Slovensku stretáme, nie sú 

iba hmotnej povahy. Hodnotenie ľudáckeho hnutia, Slovenského štátu, osoby dr. Tisu, Povstania  

a ďalšie problémy rozdeľujú slovenskú spoločnosť a nie je to rozdelenie iba akademické. 

Netolerantnosť pri hodnotení dejín nám bráni zjednotiť sa pri prekonávaní vonkoncom súčasných 

problémov. Musíme skončiť s občianskou vojnou pri hodnotení minulej občianskej vojny.“66 

 Zároveň v rovnakom článku poukazuje na v podstate typický problém väčšiny 

nacionalistickejšie orientovaných slovenských politikov a tým je akási nepoznanosť Slovenska 

v zahraničí resp. nevedomosť svetovej verejnosti, že v Československu sa nachádzajú dva 

„zakladateľské národy“67. Hrany radikálnych predstáv slovenskej spoločnosti sa snaží predsa len 

trochu obrusovať. V súvislosti s konfliktom o deklarácii slovenskej zvrchovanosti napísal pre 

Slovennský denník: „Aké bude zvrchované Slovensko? Bude v ňom vládnuť demokratický režim 

podporujúci priateľstvo medzi svojimi občanmi ? Vyvoláva v nás znepokojenie, že návrh 
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Deklarácie predkladá hnutie, ktoré stále s niekým zápasí, vždy si nájde nejakého nepriateľa 

a jeho politickou metódou sú vyhrážky“(...)Je to hra s politickými tlakmi, ktoré by mali vyústiť 

v chybu protivníka. O to tu totiž ide. Dotlačiť českú stranu k neústavným krokom“68 Istým 

spôsobom sa vlastne posunul na bývalú pozíciu Vladimíra Mečiara, ktorý sa na počiatku svojej 

dráhy snažil pôsobiť takto pragmaticky. 

Emigrantské skupiny a tvrdší nacionalisti sa však postupne od KDH odvracali. Politicky 

si Čarnogurský zrejme nepomohol, pretože populárnejšiu formu kompromisu medzi 

normalizačným a konzervatívno-katolíckym nacionalizmom dokázal slovenským voličom 

ponúknuť Vladimír Mečiar, ktorý bol navyše politicky schopnejší. Podobne ako v Slovenskej 

národnej strane aj v rámci KDH sa po istom čase vytvorilo nespokojné krídlo, ktoré chcelo vo 

formulovaní novej slovenskej identity a slovenských požiadaviek ísť ďalej a formulovať ich 

razantnejšie. Snahu o jasnejší symbol prihlásenia sa k slovenskej identite bolo možné pozorovať 

v priebehu roku 1991, keď sa v slovenskom parlamente viac krát objavovala myšlienka politickej 

deklarácie slovenskej zvrchovanosti a poslanec za KDH Anton Hykisch dokonca v rozpore 

z Čarnogurského postojom navrhoval prijatie takéhoto dokumentu. Kompromisy, ktoré boli 

medzi českou a slovenskou stranou dohodnuté v Milovách dospeli až vytvoreniu 

odštiepeneckého hnutia, ktoré málo byť „národne dôslednejšie“, čo deklarovalo už svojím 

názvom, ktorý znel Slovenské kresťansko-demokratické hnutie. 69 
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8 Pragmatický nacionalizmus Vladimíra Mečiara a jeho 

nacionalistická syntéza 

 

Vladimír Mečiar postupne vysledoval s akými predstavami sa nemalá časť slovenskej 

verejnosti stotožňuje a začal výraznejšie pracovať so slovenským nacionalizmom v 

záujme maximalizácie svojej moci. Mečiarovi sa do veľkej miery podarilo dva 

nacionalistické a zdanlivo protichodné smery zlúčiť, zrejme aj preto, že sa oveľa viac 

jednalo o určité zlúčenie symboliky a rétoriky, ktoré vyššie načrtnuté tézy slovenského 

nacionalizmu iba naznačovalo, no nevysvetľovalo. Zásadnými rozpormi medzi týmito 

nacionalistickými prúdmi sa teda nebolo nutné veľmi zaoberať.   

Pomyselná jednota národa, či akýsi ochranársky typ nacionalizmu boli v tomto 

prípade opäť nadradené nad presadzovaním nejakej konkrétnej podoby nacionalizmu 

a predstavy národného spoločenstva. Miesto v jeho strane si našiel v podstate hocijaký 

bývalý komunista, ktorý nemal nejakú zásadnú potrebu velebiť systém, ktorý 

v Československu pred pár rokmi prestal existovať, alebo aj hociktorý sympatizant 

vojnového slovenského štátu, ktorý nepožadoval absolútnu rehabilitáciu Jozefa Tisa 

alebo iných predstaviteľov vojnového Slovenského štátu. Vtedajšie elity, ktoré sa zišli 

okolo Mečiara opisuje Pavol Hardoš takto: „HZDS tak prilákalo významnú časť 

reformných komunistických technokratov z VPN (Húska, Kočtúch, Kováč), nacionalistov 

oponujúcich českým intervenciám (Slobodník) a samozrejme manažérov štátnych 

podnikov (Ducký, Tóth), a stalo sa hegemónom slovenského politického poľa.“70  

Keď sa na Slovensku rozširovali nacionalistické emócie pod vplyvom diskusií 

jazykového zákona na jeseň roku 1990, Vladimír Mečiar sa ostrou ale vecnou 

argumentáciou vymedzuje voči Jozefovi Markušovi, vtedy čerstvo zvolenému 

predsedovi Matice Slovenskej. Vladimír Mečiar stál v slovenskej politike roku 1990  na 

čele snahy o tlmenie prvoplánových emocionálnych prejavov slovenského nacionalizmu. 

V televíznom prejave, ktorého prepis zverejnil denník VPN Verejnosť vyčíta vtedajšiemu 

predsedovi Matice Slovenskej napríklad zneužívanie národného sentimentu: „Zneužili 

ste určitý spôsob národného cítenia, ktorý je pre Slovákov v oblasti jazyka mimoriadne 
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Československa In: Jančiga, R. - Jahelka, T.: Ivan Dérer: k diskusii o Čechoslovakizme, Comunio Minerva, 
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citlivý. Prešli sme tvrdou maďarizáciou, ktorej sme odolali. Jazykové  problémy tu 

existovali a tak sú súčasťou národného povedomia, ktoré sa dotvára, dotvára slovenskú 

štátnosť. Keď dnes na tejto vlne zahráte a nevysvetlíte ľuďom pravdu... Ja som úplne 

žasol — jednotlivé koaličné strany sa sústredili na legislatívnu stránku veci a vy ste sa 

sústredili na budovanie politickej aktivity, masového hnutia na báze boja za tento 

zákon.“71 Pomerne známe sú aj jeho počiatočné pro-federálne postoje. Ján Čarnogurský 

v jeho už rozoberanom texte, v ktorom sa vymedzuje voči Deklarácii slovenskej 

zvrchovanosti, ktorý väčšina nacionalistov na Slovensku považovala za dosť zásadný, 

vyčíta Mečiarovi práve túto minulú nejednoznačnosť v postoji k budúcnosti Slovenska 

v rámci Československa.72 

Ešte pri výročí vzniku Československa 28. októbra 1990 prihlásil k spoločnej 

deklarácii vtedajších najvyšších politických predstaviteľov v ktorej sa okrem iného píše: 

„Spája nás kontinuita historických rozhodnutí, ku ktorým patrí nielen vznik tohto štátu, 

ale aj odhodlanie brániť republiku v roku 1938, povstalecký vzdor v roku 1944 smerujúci 

k obnove spoločného štátu, rovnako ako spoločné nádeje v roku 1968. (...)Budeme 

energicky čeliť všetkým pokusom o narušenie celistvosti a zvrchovanosti nášho štátu. 

Budeme rozhodne čeliť všetkým pokusom o porušenie ústavnosti a základných zákonov 

tejto krajiny.“73  

V parlamentnej rozprave a reflexii  o spomienkovej slávnosti na Andreja Hlinku 

v Ružomberku, ktorá sa uskutočnila v auguste roku 1990, Mečiar interpretuje Hlinkovu 

osobnosť ako pro-československy orientovanú: „Andrej Hlinka je nepochybne osobnosť, 

ktorá v histórii Slovenska má svoje miesto, ktorej treba vzdať úctu tak, aby ho v dejinách 

Slovenska dôsledne zaujal a bol tam, kde patrí. Oslavy Andreja Hlinku prekročili rámec 

osláv jeho osoby, išli ďalej ako bol rok 1938. Vznikli tam sentencie, ktoré pod menom 

Andreja Hlinku nemali s jeho odkazom nič spoločné. My poznáme Andreja Hlinku ako 

zakladateľa československého štátu a ako človeka, ktorý ešte tesne pred svojou smrťou 

tvrdil, že jediná záruka a istota pre slovenský národ je spolužitie s národom českým. Toto 

v prejavoch rečníkov bolo popreté. Tým bol popretý jeho odkaz.”74 Môže to slúžiť ako 

                                                           
71 Verejnosť. 27. október 1990, s.5 
72 Čarnogurský, J.: Videné od Dunaja, Kalligram, Bratislava 1997, s. 299 
73  Hlavová, V. - Žatkuliak, J.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod. LIC, Bratislava 2019, dok 
č. 31, s. 132-133 
74 Stenografická správa 3. schôdze SNR, 27. augusta 1990. (Dostupné online: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74792) 
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jeden z príkladov rôznych interpretačných vojen na poli histórie, ktoré sa v tomto období 

odohrávali. 

Vladimír Mečiar rekonštruoval nacionalistické myšlienky, tak aby ich zbavil istej 

radikálnosti, vo svojej podstate ich dosť vyprázdnil a zúžil na politické heslá, zároveň 

však ideovú radikálnosť nahradil svojím razantným vystupovaním vďaka ktorému 

pôsobil ako silný obhajca „slovenského záujmu.“ Takto vypreparovaný nacionalizmus 

už bol prijateľný viac menej pre väčšinu slovenských voličov, ktorý mu hodili svoj hlas. 

Minimálne nebol pre jeho elektorát natoľko kontroverzný, aby sa voči nemu na počiatku 

90. rokov zásadným spôsobom vymedzovala nejaká kritická masa slovenskej verejnosti. 

Otázku minulého aj budúceho vývoja slovenskej identity dokázal zarámovať dostatočne 

univerzálne. Efektívne s touto otázkou pracoval aj následne vo voľbách. Vladimír Mečiar  

pozorne sledoval dynamiku ponovembrového vývoja v Československu, sledoval témy, 

ktoré emocionálne hýbu slovenskou verejnosťou, aby nakoniec dokázal namiešať ten 

správny mix symbolov s ktorými vyhral voľby a neskôr mohol (ne)slávne vstúpiť do 

dejín ako samozvaný „otec moderného slovenského národa“.   

Výraznou postavou nacionalistického spektra v slovenskom politickom prostredí 

bol právnik Ján Cuper, neskôr dôležitá postava v rámci Mečiarovho HZDS. Ján Cuper už 

v roku 1990 prispieva do Nového Slováka, pričom jeho články často poukazujú smerom 

na, v jeho interpretácii, nedostatočné kolektívne národné práva Slovákov. V tejto 

súvislosti je zaujímavý publicistický článok tohto autora vymedzujúci sa voči étosu osláv 

prvého výročia 17. Novembra. V článku s názvom Niet dôvodov na oslavu stručne 

pospisuje to, čo bolo aj neskôr pre časť slovenského nacionalizmu typické. Jedna je to 

nedostatočná sociálna politika a rovnako tak tzv. čechoslovakistická politika, ktorá bráni 

slovenskej zvrchovanosti: „Národná sloboda sa po pražských kompetenčných 

rokovaniach odsunula do nedohľadna. Moja generácia už z jej plodov asi ťažko ochutná. 

Pod Havlovým dozorom zrejme nedozrejú. Federálna byrokracia vedená pánmi Havlom, 

Čalfom a Klausom znova programovo pritiahla a nepochybne ešte len pritiahne 

čechoslovakistickú slučku pevnejšie okolo krku slovenskej národnej zvrchovanosti.“75 

V inom článku zase Ján Cuper útočí na Václava Havla. Cuper identifikoval étos 17. 

November a Václava Havla ako dva pomyselné symboly pokračujúcej českej dominancie 

a „slovenského útlaku“: „Kým o rýdzosti Havlovho Češství nepochybujem ani 
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v najmenšom, o „slovenskosti“ niektorých slovenských politikov sa dá zapochybovať 

kedykoľvek. A tak češství pána Havla s ryzím češstvím kastelána Swarzcherberga aspoň 

u časti slovenskej inteligencie pripomínajú onen pre Slovákov veľmi nespravodlivý 

a nedemokratický Čechoslovakizmus, do ktorého sa niektoré hradné kruhy pokúšajú 

včleniť ono historické české šľachtické češství. Zatiaľ totiž všetky kroky pražského hradu 

smerovali k tomu, aby sa z našej akej-takej unitárnej nedemokratickej federácie stal ešte 

menej demokratický unitárny štát.“76 
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9 Ekonomická transformácia a slovenský nacionalizmus 
 

Ako už bolo naznačené v úvode, Slovensko sa počas normalizácie výrazne 

modernizovalo, čo bolo dôležitým faktorom väčšej legitimity bývalých socialistických 

elít na Slovensku v porovnaní s Českom.  Z ponovembrového vývoja a z udalostí 

týkajúcich sa začínajúcej politickej a ekonomickej transformácie vznikli na Slovensku 

niektoré tradované kolektívne traumy. Napriek tomu, že sa z veľkej časti jednalo 

o povrchné alebo aj nepravdivé vysvetlenia a teórie, nemožno ich úplne zavrhnúť keďže 

istým spôsobom odrážali reálne emócie ľudí obávajúcich sa o svoje zamestnanie a svoju 

budúcnosť, pričom emócie sú pri skúmaní nacionalizmu zohrávajú podstatnú rolu. 

Spomínaný politológ Marušiak vo svojej štúdii o slovenskej normalizácii pripomína, že 

„charakter industrializácie Slovenska spôsoboval, že v jeho obyvateľstve bola pomerne 

vysoko zastúpená skupina (tzv. nekonzistentný zhluk), ktorá síce disponovala relatívne 

nízkym vzdelaním, podielom na riadení i zložitosťou práce, na druhej strane však bola 

oceňovaná vysokými príjmami a jej životný štýl bol pomerne kvalitný. Túto vrstvu tvorili 

robotníci pracujúci v ťažkom priemysle, ale aj pracovníci  štátneho a straníckeho 

aparátu.“77 

Jedna asi z najznámejších kolektívnych tráum s nacionalistickým podtónom, 

tradujúcich sa v slovenskom prostredí v podstate až dodnes, je zatvorenie martinských 

závodov ťažkého priemyslu, ktoré vyrábali sovietske tanky T – 72.  Významnú negatívnu 

rolu v tomto príbehu „potopenia“ významnej časti slovenského priemyslu zohráva 

Václav Havel, ako symbolický hlavný strojca zatvorenia strojární, či dokonca až ako 

ničiteľ slovenského ťažkého strojárstva. Podľa Rychlíka to významne využívala najmä 

SNS, ktorá prezentovala zastavenie zbrojnej výroby v Martine ako prezentáciu Havlovho 

falošného pacifizmu. Zároveň ale pripomína, že výrobu tankov T – 72 nakoniec 

nezachránila ani Slovenská samostatnosť.78 V každom prípade, aj úsudky, ktoré sa snažili 

pozerať na danú záležitosť nielen emocionálne, sa zakladali na úvahe, že toto konanie 

bolo pravdepodobne unáhlené: ”Nerobme si ilúzie, zbrane vyrábame aj naďalej, pretože 

sme zmluvne viazaní najmä s krajinami Varšavskej zmluvy (Poliaci vyrábajú tanky veselo 

ďalej i s našimi komponentami, čistota idey je teda poškvrnená, ale celoštátne sa straty 

                                                           
77 Marušiak, J.: Slovenská spoločnosť a normalizácia. In: Szigeti, L.: Slovenská otázka dnes. Kalligram, 
Bratislava 2007, s. 320 - 321 
78 Rychlík, J.:  Rozdělení Československa: 1989 – 1992, Vyšehrad,  Praha 2012, s. 271 
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spôsobené konverziou vyjadrujú v  11 ciferným číslom.“Mimoriadne humánna ideová 

podstata konverzie zbrojnej výroby má dnes ešte stále nejednu štrbinu, chybičku krásy. 

Etika nemôže stáť proti etike, za mravnú očistu štátu a verejnosti by nemali platitť len 

robotníci zbrojoviek. Je to náš spoločný dlh, federálny dlh.” 79 

Napätie narastalo aj v súvislosti s inými podnikmi. Denník Verejnosť 23. októbra 

1990 uverejňuje na svojich stránkach článok denníka Smena, ktorý je kritický k postoju 

federálnych orgánov, hlavne k  ministrovi financií Klausovi, kvôli neochote poskytnúť 

finančné prostriedky na modernizáciu výroby Hliníka, ktorá sa výrazne podieľa na 

degradácii životného prostredia v okolí mesta Žiar nad Hronom. V článku sa navyše 

objavuje tvrdenie, že Slovenský hliník je ako polotovar do českých zemí predávaný 

približne 60 percent pod cenu, na čom Slovensko výrazne tratí.80 Tieto štatistiky boli pre 

širokú verejnosť pomerne ľahko uchopiteľné a čiastočne zapadali do predstáv utláčaného 

slovenského národa skrze niekoľko desaťročí. 

Bývalý komunista Milan Čič, ktorý sa stal prvým ponovembrovým predsedom 

SNR a viedol slovenský parlament do prvých slobodných volieb v 27. Júna 1927, nebol 

nijak zásadne nacionalisticky orientovaný, napriek tomu sa v jeho slovníku otláča 

nacionalistický jazyk. 8. Októbra 1990 denník Národná obroda uverejnila s Čičom 

rozhovor, vtedy už členom Federálneho zhromaždenia, kde na otázku redaktora o tom, či 

Slováci budú v budúcnosti chudobní, odpovedá Čič nasledovne: 

 „ S českým národom už žijeme niekoľko desaťročí. Treba vidieť, že toto spolužitie 

má racionálnu, ale aj citovú a iné stránky. Realitou však ostáva, že celá naša čs. 

ekonomika sa vo svojej makroštruktúre a infraštruktúre predsa len budovala ako 

jednotná ekonomika, jeden celok. A my, na Slovensku, sme aj za existencie tzv. jednotnej 

ekonomiky stále doplácali napr. na to, že sme mali mnoho vstupov a menej výstupov – 

najmä, keď ide o finalizáciu výrobkov, realizovaných na zahraničných trhoch. Dnes sa 

musíme postaviť veľmi seriózne k súčasnosti i budúcnosti. Analyzovať stav v ekonomike 

– aké máme perspektívy.81 

Roman Hofbauer, ktorý sa neskôr presadil v štruktúrach HZDS je zaujímavým 

príkladom prepájania slovenského nacionalizmu o slovenskom spoločenstve 
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81 Verejnosť. 8. októbra 1990, s. 1 
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s ekonomickým otázkami. môže byť napríklad jeho prejav na schôdzi slovenskej 

národnej rady v roku 1992,  počas ktorej rozoberal problematiku privatizácie 

železničných opravárenských závodov: 

“ Namiesto zachovania Železničných opravovní a strojární Zvolen ústredné 

riaditeľstvo navrhuje presunúť opravy do Železničných opravovní a strojární Nymburk, 

ktorých výkony v roku 1991 dosahovali šestinu výkonov a tretinu sortimentu 

vykonávaných prác v porovnaní so Zvolenom. Takéto rozhodovanie ústredného 

riaditeľstva a Federálneho ministerstva dopravy nemá nič spoločné ani s ekonomickou 

reformou, ani s trhovým hospodárstvom. Ide jednoducho o ďalšiu formu ožobračovania 

Slovenska v prospech Čiech. A toto, prosím vás, nie je žiadny nacionalizmus, ani 

protičeský šovinizmus, hovorím výlučne v záujme zamestnanosti a prosperity Slovenskej 

republiky a netajím sa, že aj v prospech rovnovážneho vývoja dopravnej infraštruktúry 

Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že železničná doprava nespadá do 

kompetencie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky, obraciam sa s touto 

interpeláciou priamo na predsedu vlády Slovenskej republiky pána Jána Čarnogurského 

s cieľom vyvinutia úsilia o zachovanie Železničných opravovní a strojární vo Zvolene v 

štruktúre ČSD, a tým aj zachovanie pracovných miest vo Zvolene, nerušiť a nepresúvať 

opravy rušňov zo Zvolena do Nymburku, teda zo Slovenska do Čiech”82  Na konci svojho 

prejavu dokonca nazval federálne štátne štruktúry fiktívnymi: Ak by sa tak stalo, celý 

cievny, nervový a krvný systém tohto štátu by sa ocitol v rukách akéhosi fiktívneho štátu, 

federácie, a národné republiky by boli vlastne nekompetentné za to, čím na svojom území 

disponujú.83 

Takáto forma apelu vyplývajúca zo strachu z výrazného poklesu straty životnej 

úrovne určite minimálne na časť slovenskej verejnosti zapôsobila. Hofbauerovo 

odsúdenie určitého iracionálneho správania sa zo strany federálnej vládnej moci 

a federálnych úradov sa asi nedá len tak zmiesť zo stola. Avšak Hofbauer svoje úvahy 

a predstavy slovenského národného spoločenstva premieta práve do kontextu 

slovenského národného formovania a pridáva k tomu tento rozmer. Historik Kmeť 

upozorňuje na Hofbauerov výrok podľa ktorého mali Češi v Slovákoch pestovať podobný 

                                                           
82 Stenografická správa o 23. schôdzi Slovenskej národnej rady 23., 24., 25., 26., 27., 30. marca, 1. a 27. 
apríla 1992  (dostupné online: https://www.psp.cz/eknih/1990snr/stenprot/023schuz/s023032.htm) 
83 Tamtiež 
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syndróm, ako koloniálne veľmoci voči svojim kolóniám 84 Opäť klasický obraz slovákov 

ako poddaných, otrokov, ktorý by sa mali vymaniť spod čechoslovakistického útlaku, 

obmena obrazu Slováka - otroka alebo Slováka – plebejca. 

V každom prípade, poukazovaním na nerovnomernú ekonomickú transformáciu 

v slovenskej a českej časti republiky využívali pri vysvetľovaní národnej problematiky 

v rámci federácie aj neoľudácky aktéri. František Vnuk v jednom z rozhovorov pre  

Nového Slováka hovorí: „Aká rovnosť, istota či hospodárska prosperita nás čaká 

v spoločnom štáte s Čechmi. Na Slovensku je už teraz tri krát vyššia nezamestnanosť. 

Vyše 85 percent zahraničného kapitálu smeruje do Čiech.“85 

Hvezdoň Kočtúch patril k jedným z najznámejších národne orientovaných 

ekonómov a po 1989 rozvíjal tému ekonomickej suverenity, ktorú prepájal s klasickými 

predstavami slovenského nacionalizmu. Pre matičné Slovenské národné noviny v októbri 

1991, nie tak dlho pred tým, ako na Václava Havla slovenskí nacionalisti hádzali vajíčka, 

písal: „Stále akoby platilo, extra Hungarian non est vita, si est vita, non est ita (Niet 

života mimo Uhorska).  Suverenita ekonomických subjektov teda naskrze nijako 

neprekáža procesom partnerskej integrácie. Naopak, je jej vecnou, funkčnou, systémovou 

i legislatívnou podmienkou. Len rovnocenné subjekty môžu medzi sebou uzatvárať 

obojstranne výhodné zmluvy a zväzky. Vari i preto všetky krajiny bez výnimky, ktoré sa 

vymanili vymanili z kolonialistických a neokolonialistických pút, definovali, deklarovali 

aj interpretovali svoju politickú aj hospodársku nezávislosť. (...) Bez nej by stále naďalej 

slúžilo ich vlastné národné bohatstvo sebarealizačným cieľom iných národov a štátov.“86 

Ekonóm Augustín Marián Húska bol vo svojom hodnotení ekonomických 

pomerov v Československu po roku 1990 veľmi nekompromisný: „Hoci Havel bol  

rýchlo kvasne kašírovarný do jedného z najväčších humanistov sveta, predsa bola jeho 

politika dosť extrémistická a neraz škodlivá. Napríklad jeho nedomyslené gesto 

všeobecnej amnestie vychŕlilo do rodiaceho slobodného a nekonsolidovaného trhového 

                                                           
84  Kmeť, R.: Problém čechoslovakizmu na Slovensku po Novembri 1989. In: Hudek, A. - Kopeček, M. – 
Mervart, J. (eds.): Čechoslovakizmus, NLN, Praha 2019, s.386 
85 Nový Slovák. 25 máj. 1992, s. 8 
86 Slovenské národné noviny, 15. október 1992, s. 1 
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priestoru masu kriminálnikov, ktorí v rozpätí jedného roka spôsobili trojnásobnú 

explóziu nárastu vrážd.“ 87 
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10 Záver 
 

Keď Václav Havel prichádza na námestie SNP v Bratislave v roku 1990, davy 

ľudí, ktoré naňho čakajú ešte mali transparenty odvolávajúce sa na československú 

jednotu, Havel uvoľnene vtipkuje o tom, že bol prvý krát v nejakom parlamente, kde ho 

dokonca nechali aj hovoriť. Keď prichádza do Bratislavy o necelý rok neskôr na oslavy 

vzniku spoločnej Československej republiky, atmosféra je výrazne menej uvoľnená 

a v dave na bratislavskom námestí SNP sa okrem jeho podporovateľov nachádzala aj 

výrazná skupinka zástancov rozdelenia Československa.  

V počiatočnom období transformačných zmien po roku 1989 neexistovalo 

presvedčenie, že je zmysluplné sa národnou identitou zaoberať, keďže elity stojace na 

čele vtedajších spoločenských zmien považovali za prioritu ekonomickú a politickú 

transformáciu. Milan Martin Šimečka ako jeden z hlavných protagonistov zmien 

súvisiacich s rokom 1989 vo svojich esejách popisuje ako naňho slovenský publicista 

a spisovateľ Juraj Špitzer v danom období naliehal, že apel na budovanie slobodnej 

a demokratickej krajiny nestačí. 88 Špitzer, ktorý mal ako príslušník židovského etnika 

veľmi negatívne skúsenosti s vojnovým slovenským štátom, si už hneď po udalostiach 

v roku 1989 uvedomoval, že otázka novej slovenskej identity by nemala byť ponechaná 

iba nacionalisticky zmýšľajúcim ľuďom.  

K výrazným kritickým pozorovateľom pomerov v ponovembrovom 

Československu patrí Zdeněk Jičínský. Havla kritizoval napríklad za nepochopenie 

minimálne istého symbolického významu komplikovanej parlamentnej štruktúry 

Federálneho zhromaždenia pre slovenských obyvateľov a politikov Československa. „V. 

Havel a v ještě větší míře většina českých představitelů si neuvědomovali prostý fakt, že 

jednou vytvořená instituce začne žít vlastním životem, stává se realitou, kterou není 

jednoduché změnit tím méně zrušit, zvláště když jde o instituci spojenou s úpravou česko-

slovenských vztahů“89  

Profesor Rychlík už v úvode svojej knihy o rozdelení Československa uvádza, že 

napriek sociologickým výskumom, ktoré pomerne jasne hovorili o vôli československej 

verejnosti zachovať spoločnú štátnosť, obe strany si pod touto štátnosťou predstavovali 
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niečo odlišné.90 Táto práca mala poukázať konkrétnejšie na isté špecifiká kultúrneho 

kódu slovenského nacionalizmu, ktorému veľká časť českých ale aj nemalá časť tých 

slovenských post-socialistických elít nerozumela. Dané politické elity tak neboli schopné 

postaviť adekvátnu politickú víziu, ktorá by dokázala mobilizovať zásadné množstvo 

verejnosti pre zachovanie Československa. A tak nemalé množstvo obyvateľov 

federácie, identifikujúcich sa so slovenskou identitou, jednoducho nenachádzalo príliš 

silné emocionálne odôvodnenie existencie spoločného štátu, hoc s ním možno nemali  

zásadný problém. Nakoniec však rozpad Československa nechal väčšinu obyvateľov 

Slovenska relatívne chladnými.  

Faktorov prečo sa to stalo a hlavne prečo sa to stalo tak rýchlo po páde 

komunizmu je určite viacej. Jedným z nich sú rôzne druhy predstáv trpiaceho Slováka 

pod utláčateľskou Prahou. Tieto predstavy sú zároveň spojené s akcentom na potrebu 

upozorniť svetovú verejnosť o existencii slovenského politického spoločenstva vo svete. 

Rychlík  poukazuje na ilustratívny moment, kedy český politický aktéri nedokázali 

pochopiť podstatu jedného z problémov „neviditeľnosti“ Slovenska v československých 

federatívnych štruktúrach. Jedná sa o návrh Miloša Zemana, ktorým vo FS navrhoval aby 

na Slovensku bolo možné  používať pri oficiálnom názve štátu spojovník (Česko-

Slovensko). Lenže Slovenské politické elity, ktoré pracovali s otázkou národnej identity, 

mali záujem na tom aby aj smerom navonok nepôsobil štát iba česky, ale aby v ňom bol 

vidieť aj nejaký špecifický slovenský element. Koniec-koncov predstava slovenského 

národa ako plnohodnotného člena európskych národov bola často vyskytujúca sa 

požiadavka v predstavách rôznych slovenských nacionalistických prúdoch. 

Federalizácia republiky na konci 60. rokov zohrala významnú úlohu v oblasti 

tvorby akýchsi dvoch paralelných kultúr, ktoré v Československu existovali prakticky od 

začiatku jeho existencie ale slovenské kultúrne štruktúry mali o niečo väčší priestor na 

tvorbu vlastných naratívov, skrze vzdelávací systém, produkciu kníh alebo filmov, ktoré 

sa niekoľko desaťročí podieľali na ustaľovaní istých predstáv o Slovensku, ktoré boli 

popísané v tejto práci. 

Nové slobodné podmienky priniesli aj možnosť obhajoby vojnového slovenského 

štátu a ich aktérov. V kontexte „ochranárskeho“ nacionalizmu potom nebolo až také 

ťažké presvedčiť časť slovenskej spoločnosti, že aj existencia tohto útvaru cez vojnu bola, 

                                                           
90 Rychlík, J.:  Rozdělení Československa: 1989 – 1992, Praha, Vyšehrad, 2012, s. 8 
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ak nie priamo logickým vyústením slovenského národného pohybu, tak minimálne 

legitímna stratégia prežitia Slovákov, ktorý sa v danom historickom kontexte museli 

nejako zariadiť. 

Pri legitimizácii rôznych prejavov slovenského nacionalizmu nepochybne 

prispeli aj udalosti spojené s ekonomickou transformáciou spoločnosti. Z odstupom času 

je veľmi ľahké hodnotiť, čo malo a čo nemalo byť urobené. Napriek tomu, záležitosti ako 

zmena názvu štátu ale aj zatváranie niektorých fabrík zrejme mohli byť v záujme krotenia 

emócií trochu oddialené. Predstava, že otázka identity je popri všetkých praktických 

otázkach transformačného procesu, zanedbateľná, sa ukázala ako klamlivá, prípadne to, 

že „praktické“ ekonomické problémy sa dajú od tých „abstraktných“ identitárnych 

oddeliť, takisto nebol v danej dobe úplne politicky prezieravý. Bola to už úplne odlišná 

situácia ako keď sa Československo formovalo po prvý krát, po prvej svetovej vojne a 

slovenská spoločnosť musela doháňať obrovské kultúrne, vzdelanostné, ale aj 

ekonomické deficity, čo bola úloha len ťažko realizovateľná v horizonte pár desiatok 

rokov bez opory českej spoločnosti. Na konci roku 1989 slovenská spoločnosť možno 

ešte neovplývala početnou a sebavedomou elitou, a ako dokladajú debaty 

o nacionalizme, pred slovenskou verejnosťou stálo veľké množstvo kontroverzných 

momentov svojej histórie, ktoré boli nepreskúmané a ich miesto v procese formovania 

súčasnej slovenskej identity bol nejasný. Lenže slovenská kultúra, jazyk, ale aj istá forma 

slovenského národného príbehu bola už v tomto čase vybudovaná a viac-menej 

konsenzuálne prijímaná, napriek tomu, že mnoho otázok ostávalo nedoriešených a ako 

sa ukázalo, mnoho nacionalisticky orientovaných aktérov ponovembrového vývoja na 

Slovensku bolo ochotných isté ideové rozpory v rámci predstáv o slovenskom národe 

a slovenskej identite zatlačiť do úzadia za účelom vízie budúcej samostatnej Slovenskej 

republiky.  Toto patrí možno ku kľúčovým momentom nepochopenia  transformačnej 

dynamiky reformulácie národných dejín a identít, ktorým sa Československo po páde 

komunizmu nevyhlo. Viac menej ani jedna strana stojaca na čele transformačného 

procesu nepochopila, že v oboch republikách, pravdepodobne pod vplyvom nadšenia 

z prichádzajúcej slobody a pluralitného politického systému, nedokázali doceniť význam 

národných identít a ich reprezentácií. 

U veľkej časti politických aktérov, ktorí stáli na čele spoločenských zmien v roku 

1989, prevažovala predstava o postupnom zatlačení týchto problémov do úzadia pod 

tlakom problémov „reálnych“ a pod vplyvom spoločenských zmien. Čalfa vo svojom 



48 
 

prejave v septembri 1990 vo FS túto nádej vyjadril takto: „Nové kvality usporiadania 

vzťahov vo Federácii nesmú byť dôsledkom iracionálnych tlakov a vášní. Ostrie 

niektorých otázok, týkajúcich sa kompetencií orgánov sa pritom najskôr bude otupovať 

v priebehu ekonomickej reformy, až sa zorný uhol na niektoré problémy začne meniť. 

Som presvedčený, že také reformné kroky ako privatizácia a presadenie zásad miestnej 

samosprávy, spôsobia kvalitatívnu zmenu i v našom pojatí vzťahu orgánov a republík“91 

Stal sa však viac menej presný opak. A práve príliš rýchle ekonomické zmeny, je tiež 

jedným z faktorov, ktoré slovenský nacionalizmus a rozdelenie Československa 

akcelerovali 

Podceňovanie relevancie národnej identity zo strany aktérov, ktorý boli hlavnými 

protagonistami udalostí novembra 1989, bol určite jedným z dôvodov prečo sa nakoniec 

uchytila skôr prvoplánovejšia verzia slovenského nacionalizmu. VPN aj OF boli 

presvedčení o nutnosti preváženia z ich pohľadu racionálnych argumentov o demokracii 

a slobode vo verejnom diskurze na Slovensku aj v Česku. Obzvlášť na Slovensku však 

absentovala nejaká kultúrno-politická idea, ktorý by existenciu štátu v očiach obyvateľov 

a obyvateliek Slovenska lepšie odôvodňovala. Slovenské dejiny, slovenský 

nacionalizmus, prevažne využívajúc obrazy a predstavy národného spoločenstva 

budované ešte počas socializmu dokázal pomerne poľahky získať nemalý priestor vo 

verejných diskusiách. Napríklad takmer úplne na okraji ich záujmu, na počiatku 

transformácie ostala SNR, ktorá bola pre politické diskusie ohľadom postavenia 

slovenských občanov v rámci republiky veľmi podstatná. Keď 12. decembra 1989 

prebehla rekonštrukcia slovenskej vlády, sedel tam iba jeden zástupca za VPN. Sám Gál 

to z odstupom hodnotil ako obrovskú chybu, ktorá poskytla priestor práve napríklad aj 

budúcim nacionalistom.92 Stačilo aby sa na politickej scéne objavil niekto tak politicky 

zdatný ako Vladimír Mečiar. 

Dnes, po rozdelení Československa, sa už skúmanie týchto udalostí môže zdať 

ako zbytočné. Napriek tomu si myslím, že skúmanie predstáv národných spoločenstiev, 

ktoré boli v tomto období diskutované a ktoré udalosti vedúce až k rozpadu republiky 

výrazne dynamizovali, má svoj zmysel aby sme aj pri reflexiách tohto historického 

                                                           
91 Hlavová, V. - Žatkuliak, J.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod. LIC, Bratislava 2019, dok 
č. 28, s. 116-117 
92 Rychlík, J.: Rozdělení Československa 1989-1992. Vyšehrad, Praha 2012, s. 92 
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obdobia nezostali iba zacyklení v rôznych mytologických predstavách, ktoré spätný 

pohľad na rozdelenie Československa skôr splošťujú. 
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