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Anotace 

 

Studie je zaměřena na reflexi sledu událostí, které se váţou na osazení sousoší Cyrila a 

Metoděje v Komárně v tisku. Výzkumnou strategií práce je kombinace kvalitativní a 

kvantitativní analýzy článků, které byly publikovány ve slovenských a maďarských 

médiích vydaných na Slovensku. Sledovala jsem období let 1999 – 2010 ve vybraných 

regionálních a národních periodikách. V teoretické části jsem vycházela z teorie sociálního 

konstruktivismu. 
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Annotation 

 

The study is focused on reflection of the sequence of events regarding the installation of 

Cyril and Methodius statue in Komarno in the media. The research strategy is a 

combination of qualitative and quantitative analysis of articles that were published in the 

Slovak and Hungarian media printed in Slovakia. I have observed the years 1999 - 2010 in 

selected regional and national news papers. The theoretical part is based on the theory of 

social constructivism. 
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1 Úvod 
 

V rámci bakalářské práce jsem se rozhodla pro stále ţivé téma slovensko-

maďarských vztahů.  Diskuse s ohledem na význam národní identity lze sledovat na 

konkrétních případech. Jedním z nich byla i snaha osadit sousoší Cyrila a Metoděje 

v Komárně. Komárno jsem si zvolila záměrně. Je to město, kde jsem se narodila a vyrostla. 

Problémy a nesrovnalosti, které toto sousoší vyvolalo, vznikly v důsledku bipolarity 

postojů zmiňovaných etnických společenství. Tento problém jsem definovala v teoretické 

části práce. V rámci práce jsem se zaměřila na čtyři média a jejich vliv na formování vědění 

ve spojitosti s kauzou Cyrila a Metoděje, která trvala od roku 1999 do roku 2010.  

Kauza sousoší Cyrila a Metoděje měla svoji předehru, která není součástí mého 

výzkumu. V roce 1992 se mezi členy Matice slovenské zrodila myšlenka umístit sousoší sv. 

Cyrila a Metoděje v Komárně. Ţádost o umístění sousoší na veřejném prostranství 

v Komárně Městské zastupitelství v daném roce zamítlo bez odůvodnění. Představitelé 

Městského zastupitelství jsou převáţně maďarské národnosti. Poměr zastoupení obou 

národností v Městském zastupitelství odráţí poměr obou národností ţijících v Komárně. 

Sousoší autora L. Beráka bylo vyrobeno z bronzu v roce 1999 v nadţivotní velikosti 3,6 m. 

Projekt byl financován ze sbírky, kterou organizoval Místní odbor Matice slovenské 

v Prievidzi. Opakované ţádosti sousoší osadit na veřejném prostranství se dočkaly 

opakovaných zamítnutí. V roce 1999 vzniklo občanské sdruţení Comorra, které převzalo 

iniciativu osadit sousoší ve městě na veřejném prostranství. Následující jednání ohledně 

nalezení vhodného místa pro umístnění sousoší probíhala mezi výše zmíněným občanským 

sdruţením a Městským zastupitelstvím pokaţdé bezúspěšně. V roce 2000 se sousoší 

přesunulo ze slévárny do Komárna a dočasně bylo umístěno na dvoře evangelické fary 

v Komárně, kde čekalo na své umístění a odhalení. V roce 2003 se socha dočkala svého 

odhalení při jejím osazení na další dočasné místo. Bylo jím průčelí budovy Domu Matice 

slovenské. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o majetek Matice slovenské, tato organizace 

nepovaţovala povolení k osazení sousoší od Městského zastupitelství za nutné. V této 

souvislosti Matice slovenská učinila ohlášení plánované rekonstrukce, o osazení sousoší se 

nezmínila. Městské zastupitelství se vůči tomuto postupu ohradilo a ţádalo stavební 

povolení od Matice slovenské. Spor se vedl v duchu stavebního povolení a pokuty, kterou 

měla zaplatit Matice slovenská za porušení zákona. Stavební úřad města Komárno vydal 

povolení po početných jednáních aţ v roce 2008. Celá kauza byla završena v roce 2010 

permanentním osazením sousoší uprostřed nově vybudovaného kruhového objezdu. 
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Iniciátorem tohoto činu byl tehdejší Úřad vlády Slovenské republiky. Jednalo se o osazení 

sousoší na státním pozemku, problematika umístění tedy jiţ nespadala do kompetence 

Městského zastupitelství.  

Empirickou část práce jsem rozdělila na kvantitativní a kvalitativní. Ke zpracování 

kvantitativní části jsem vyuţila všechny články, které byly ve sledovaném období v daných 

médiích publikovány. V rámci kvalitativní analýzy jsem si vymezila dva roky. Roky 2003 a 

2010 jsem si vybrala z důvodu událostí spojených s osazením sousoší na veřejném 

prostranství v daných letech.  

Původně jsem zamýšlela analýzu a komparaci dvou jazykových verzí regionálního 

tisku. Periodika Komárňaské listy vycházejí ve slovenštině a Komáromi lapok v 

maďarštině. V rámci bakalářské práce jsem si vymezila sledované období od roku 1999, 

kdy bylo sousoší ztvárněno, do roku 2010 kdy došlo k jeho permanentnímu osazení. Na 

základě seznamu článků vymezeného období jsem zjistila, ţe se regionální  periodika 

v tomto období zabývala daným případem pouze osmadvacetkrát, a to v poměru 26 

(slovenských) : 2 (maďarským). Tento poměr jsem povaţovala za nevyrovnaný. Proto jsem 

se rozhodla do výzkumu začlenit další tisk. Jako slovenský zdroj článků jsem si zvolila 

deník SME. Deník Új Szó byl maďarským zdrojem článků. Je to jediný deník, který 

vychází v maďarštině na Slovensku. Vydavatelstvím obou deníků je Petit Press, a.s. Poměr 

slovenských a maďarských článků v celém období zkoumaných médií je 60:55. Tento 

poměr povaţuji za vyváţený pro dosaţení objektivity výzkumu. 

Výzkumný problém bakalářské práce jsem formulovala následovně: Mediální 

reflexe průběhu snah o osazení sousoší sv. Cyrila a Metoděje na veřejném prostranství 

v Komárně a komparace článků ve slovenském a maďarském tisku.  

Na základě teoretického zakotvení tématu bakalářské práce jsem si vytýčila následující 

výzkumné otázky:  

 Rozdíl intenzity článků ve vybraných médiích. 

 Komparace postojů a argumentací hlavních aktérů reflektovaných v médiích 

v letech 2003 a 2010.   

 Rozdíly v pohledech jednotlivých médií na události, které doprovázely osazení 

sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně ve vybraných letech 2003 a 2010.
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2 Teoretické zakotvení  

 

2.1 Paradigmatické východisko a vymezení základních pojmů 

 

 Na výzkumný problém jsem nahlíţela optikou sociálního konstruktivismu. Jako 

výchozí jsem si vybrala práci Bergera a Luckmana: Sociální konstrukce reality (1999). 

Lidská zkušenost je podle instrumentalistického přístupu konstrukcí světa. Podle tohoto 

přístupu si člověk svoji identitu vytváří neustále v závislosti na situaci. V práci jsem 

analyzovala články, které zachycují společenské události ve spojitosti se snahou osadit 

sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně. Rozpory, které vznikly, byly zapříčiněny 

rozdílným chápáním reality a odlišným obsahem vědění, které má základy v historismu, 

jenţ zdůrazňuje vývoj minulosti. Právě chápání minulosti se mezi občany Slovenska, kteří 

deklarují slovenskou a maďarskou národnost, liší. Vědění je zprostředkováno jazykem. 

Prostřednictvím jazyka se vytvářejí struktury, v jejichţ dráhách je konstruovaná identita. 

Pomocí jazyka se objektivizovaný úkaz stává obsahem společného světa a ten je zdrojem 

skupinové paměti. Jazyk lze povaţovat za další faktor, který má, kromě historie, vliv na 

odlišné vědění populace města. Z hlediska mého výzkumu je relevantní jazyk v jeho 

písemné podobě. Vědění se pomocí sdílení stává sociální zásobou vědění. Úlohu sdílení 

v mém výzkumu sehrála média. Relevantnost zásob vědění se liší mezi skupinami. Pokud 

se struktury těchto relevancí protnou v kontaktu dvou skupin, dojde k zájmu. Toto protnutí 

nastalo při střetu dvou pólů, které zaujali představitelé obou národností v souvislosti s 

osazením sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně. Jádrem celé kauzy je ovšem 

symbolické pojetí těchto věrozvěstů.  

 

2.1.1 Národ a nacionalismus 

 

 Národ je uvědomělé společenství lidí, kteří sdílí společné mravy, instituce, veřejné 

mínění, území, historii, kulturní tradice a zpravidla jazyk (Sokol 2007). V reakci na 

osvícenský racionalismus poukázali romantici na individualitu a odlišnost národů (Herder 

in Sokol 2007). Národ je často chápán jako kolektivní bytost se svými lineárními dějinami. 

Barša a Strniska (1999) jej charakterizují jako kulturní a politické pouto, které spojuje ty, 

kteří sdílejí společnou historickou kulturu a zemi. Podle Renana jsou „národy duchovním 

bytím společnosti, která existují, pokud se nacházejí v hlavách a srdcích lidí“ (Schulze 

2003: 98). Tuto Renanovu tezi jsem povaţovala za relevantní z hlediska mé práce. Pro 
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udrţení tohoto duchovního bytí, které jsem na základě teoretického zakotvení povaţovala 

za sociální konstrukci, slouţí média jako jeden z hlavních konzervačních a distribučních 

prostředků. Podle Hrocha (1999) je pojem národ výsledkem dlouhého a komplikovaného 

historického vývoje. Je označením velké sociální skupiny, jejíţ členové jsou spjati 

kombinací několika druhů vztahů, přičemţ tyto vztahy jsou uvnitř skupiny zástupné. 

Vztahy a intenzita komunikace uvnitř skupiny jsou silnější neţ ty mimo ni. Příznačnou 

črtou je i sdílení jisté podoby kolektivní paměti dané skupiny. Uvnitř vlastní skupiny si 

vytváří koncept rovnosti všech příslušníků národa jako členů občanské společnosti. Toto 

pojetí rovnosti odlišuje společnost moderní od středověké, kde rovnost byla nemyslitelnou.
 

1
 Evropský vrcholný středověk sice pojem národ znal, avšak jeho politickým nositelem byla 

stavovská šlechta, nikoliv měšťané nebo dokonce negramotná masa rolníků tvořící 

společenskou většinu. O vzniku národa píše Gellner (1993), ţe je výplodem nacionalismu a 

ne naopak. Gellner (1993) nespatřuje novodobý národ jako návrat ke kořenům minulosti. 

Příčiny vzniku národů vidí v restrukturalizaci společnosti a přechodu od agrární společnosti 

ke společnosti industriální. Tento proces se často nazývá modernizací. V důsledku 

vzniklých změn ztratil jednotlivec tradiční hodnoty, o které se opíral a nacházel své pevné 

místo ve společnosti. Pro potřebu nové identifikace jednotlivcům poslouţil nový kulturně-

politický rámec – národ.  

Nacionalismus je podle Velkého sociologického slovníku (1996) definován jako intenzívní 

národní uvědomění, které se vyhraňuje v protikladu k příslušníkům jiných národů.  

Definice nacionalismu uvedená v Oxford English Dictionary, renomovaném anglickém 

výkladovém slovníku, zní: „obhajoba nebo podpora zájmů vlastního národa“ (Bell in 

Swainová 2006: 143). Gellner definuje nacionalismus jako „politický princip, který tvrdí, 

ţe politická a národní jednotka musí být shodné“ (in Hroch 1999:11) Smith soudí, ţe 

kořeny nacionalismu  sahají do dávné minulosti. Podle něj byl národ předznamenán 

„etnosymboly“, zaloţenými na jazyku, paměti, hodnotách, krajině, společných mýtech (in 

Swainová 2006: 154). Na druhé straně ale připouští, ţe povaha nacionalismu je moderní (in 

Eriksen 2007). 

D. A. Bell ve své práci „Odkud se bere nacionalismus?“ definoval nacionalismus jako 

snahu „sjednotit všechny příslušníky národa na jeho historickém území, kde mohou 

kolektivně uplatňovat politickou svrchovanost a ztotoţnit se s národní kulturou“ (in 

Swainová 2006). Podle něj nacionalismus vystřídal křesťanské tradiční učení, je to patrné i 

napodobováním hmotných rekvizit, které byly pouţity k novým účelům (tamtéţ). 
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Caren Goldová uvádí myšlenku Andersona, podle které nacionalismus vděčí svému 

rozšíření „tiskovému kapitalismu“ (in Swainová 2006, 152). Uvádí i teorie, které předloţili 

psychologové nacionalismu Isaac a Searle-White, o všeobecné tendenci lidí povaţovat jiné 

skupiny za méně důleţité neţ tu svoji a vytvářet si o nich stereotypní názory. Jako 

protiargument uvádí tvrzení A. Smith, který se zabývá teorii nacionalismu a národnostní 

problematikou: "Potíţ je v tom, ţe psychologové mají sklon dělat rovnítko mezi národy a 

skupinami. Na světě existuje mnoho skupin, ne kaţdá je však národem... A někdy ne 

všichni příslušníci stejného národa mluví stejným jazykem, například Švýcaři. Představy o 

skupinách skutečně nevystihují specifičnost nacionalismu." (in Swainová 2006: 153). Ruth 

Benedictová (1999) píše, ţe vnímání světa kolem sebe podléhá stereotypům. Povaţuje za 

ně soubor vlastních zvyků, institucí a způsobu myšlení. U primitivních kmenů cizinci 

nebyli povaţováni za lidské bytosti. V této souvislosti taky nelze pouţít slovo národ jako 

označení pro kmenové společenství. Člověk od počátku vyznával provincionalismus - 

pouze svoji skupinu a její způsoby chování povaţoval za jedinečné. Podle Hrocha (1999) je 

slovo nacionalismus v Čechách chápáno jako postoj nadřazující vlastní národní zájmy 

ostatním zájmům všech národů. Předpokládám, ţe způsob chápání nacionalismu je stejný i 

na Slovensku. Zmíněný provincionalismus a nacionalismus, jako řazení vlastních národních 

zájmů nad zájmy ostatních národů, se budu snaţit postřehnout v článcích, které budu 

analyzovat ve spojitosti s kauzou osazení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně. 

  

2.1.2 Etnicita a etnická menšina 

 

Definice etnicity podle Velkého sociologického slovníku (1996) zní: „Vzájemně 

provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a 

teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společném původu, působících v 

interakci a formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci. Pro 

uznání uvedených faktorů jako etnicky příznačných je nutná jejich hromadnost (s níţ je 

spojen pocit sounáleţitosti), trvalost (přecházení z generace na generaci), omezená 

variabilita (relativní stabilita), obecná srozumitelnost a přijatelnost a vzájemná 

komplementárnost. Všechny etnické příznaky nemusí nutně sdílet všichni příslušníci 

etnika, které je etnicitou vymezeno. Etnicita je jednou ze základních charakteristik člověka 

jako společenské a kulturní bytosti. Je to komplexní a dynamický otevřený znakový systém 

vzájemně a trvale se ovlivňujících prvků, které vznikají, reprodukují se a zanikají v kultuře 

a ve společnosti.“ 
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Etnická menšina je typ etnického společenství. Znaky, prostřednictvím kterých se definuje 

etnicita, si jednotlivec neuvědomuje pouze spolupatřičnost k vlastní skupině, ale i odlišnost 

od ostatních skupin (Tancer in Kiliánová 2009). Miroslav Hroch rozlišuje čtyři základné 

situace, kdy mluvíme o menšinách. Z hlediska mého výzkumného problému je relevantní ta 

situace, kdy členové etnické skupiny sídlí na kompaktním území většinového, etnicky 

odlišného státu a její mateřský národ tvoří většinu v jiném státě (Tancer in Kiliánová 2009). 

Leoš Šatava soudí, ţe povaha etnického vědomí se pohybuje na škále mezi dvěma krajními 

polohami. Na jednom konci škály stojí tradiční, původně romantická koncepce, podle níţ 

vědomí národní (etnické) příslušnosti je na vůli osob nezávislé. Protipólem je názor 

povaţující etnické vědomí za umělý konstrukt, kterého bychom se měli kvůli riziku jeho 

politického zneuţití vyvarovat. Rogers Brubaker poukázal na perspektivu vnímání etnicity. 

Je snadno vnímatelná, pokud je vyjádřena v symbolech nebo prostřednictvím politických 

poţadavek.  Tyto dvě oblasti povaţuji za relevantní z hlediska mého výzkumu (in 

Kiliánová 2009). 

Miltona Esmana rozlišuje mezi etnickou komunitou a etnickým národem. Etnickou 

komunitou nazývá skupinu lidí, které spojuje zděděná kultura, rasové prvky, víra nebo 

národní sentiment. Etnickým národem nazývá politizovanou etnickou komunitu, jejíţ 

mluvčí poţaduje spravování vlastního teritoriálního území a politickou moc nad členy 

komunity s právem na vlastní sebeurčení. Takové aspirace můţou podle autora vést k 

etnickému násilí a disintegraci multietnického státu (in Wan and Vanderwerf). Občany 

Slovenska deklarující maďarskou národnost, lze povaţovat na základě uvedené definice za 

etnický národ.  

Etnizaci veřejného prostoru povaţuje Vašečka za definiční znak celého prostoru střední 

Evropy, jako plod německého romantismu, který zničil pluralitu identit. Autor píše, ţe Slováci 

mají velkou krizi identity. Svůj prostor etnizovali  tzv. ekonomickým, administrativním, 

kulturním i symbolickým „vykolíkováním“ (in Bútora 2010). Za jeden z těchto symbolických 

kolíků lze povaţovat i sousoší Cyrila a Metoděje v příhraničním městě Komárno.  

 

2.1.3 Identita  

 

Identita je ústředním prvkem subjektivní reality, která se formuje vzájemným 

působením organismu, individuálního vědomí a sociální struktury. Vztah identity a 

společnosti je dialektický (Berger, Luckman 1999). Brubaker a Cooper shrnuli pět 

nejčastějších významů identity: 1. Identita jako základ sociálního a politického konání, 
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postavená do protikladu k „zájmu“ 2. Identita jako kolektivní jev, který označuje 

fundamentální „stejnost“ členů skupiny nebo kategorie, která se projevuje v pocitu 

solidarity, ve sdíleném vědomí a kolektivním konání. 3. Identita jako jádro „já“ anebo jako 

základní podmínka sociálního bytí. 4. Identita jako produkt sociálního a politického konání. 

5. Identita jako produkt vícenásobných vzájemně si konkurujících diskursů, přičemţ je 

povaha stávajícího „já“ nestabilní a roztříštěné (in Kiliánová 2009). V rámci analýzy článků 

budu k identitě přistupovat jako základu i produktu sociálního a politického konání i jako 

ke kolektivní identitě. Kolektivní identitu v rámci mého výzkumu tvoří identita etnická, 

nebo národní. Eriksen (2007) rozlišuje dva postoje sociálních věd k etnické identitě. Jedním 

je  primordialistický postoj. Podle něj je identita hluboce zakořeněna v kolektivní 

zkušenosti, vztahuje se ke krvi a kořenům a je vnímána jako neměnná, statická hodnota 

v kultuře. Z instrumentalistického pohledu je identita ustanovení etnické a národnostní 

komunity s vědomě vytvořenou vlastní minulostí a získaném zdání starobylosti a 

hlubokých kořenů. Ve své práci budu vycházet z konstruktivismu, podle kterého jsou typy 

identit výtvorem společnosti a přitom představují poměrně stabilní prvky objektivní 

sociální reality. Národní identita je spjata s představou personifikovaného národa, který se 

ztotoţňuje se svými dějinami (Hroch 1999). 

Dušan Kováč uvádí, ţe kolektivní národní identita je výtvorem nacionalismu. Kolektivní 

identitu povaţuje za imanentní projev lidské společnosti. Národní identita je produktem 

národní agitace (in Kiliánová 2009).   

„Identita ţádné kultury a jednotlivce není převoditelná na jednoduchý počátek či fixní 

„jádro“, nýbrţ je sloţená, proměnlivá, neustále přetvářena.“  (Barša, Strniska 1999 :71) 

Barth tvrdí, ţe kulturní rozdíly procházející napříč etnickými hranicemi a etnickou 

identitou jsou konstrukty zaloţené na společenských představách o kulturních rozdílech a 

ne na rozdílech „skutečných“ (Eriksen, 2007). Skutečnost sociální reality a kaţdodenního 

ţivota z hlediska kultury je stejně vymyšlena jako všechna sociální fakta. Lidé si své 

kulturní vzorce osvojují v průběhu dětství, vzorce se stávají součástí jejich identity, kterou 

si nezvolili, ale vztahují se k ní reflexivně. Etnická identita je mnohovrstevnatá, má mnoho 

významů a někdy se na první pohled její vrstvy vylučují (Eriksen 2007). Často jsou kulturní 

rozdíly strategicky vyuţívány pro mobilizaci sil. Etnický nacionalismus se odvolává na 

starodávné mýty vítězství i poráţky a upravuje je do podoby, kterou si právě vyţaduje 

politická situace. Podle Eriksena (2007) je jedním ze sociobiologických rysů, který slouţí 

k dosaţení politických cílů, boj o nedostatkové zdroje, který se spojuje s představami 

nedostatku a zápasu o dosaţení rovnosti nebo vládnoucí pozice. Za zdroje lze povaţovat 
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ekonomické prostředky, politickou moc a symbolické uznání. Z hlediska mého výzkumu, je 

relevantní symbolické uznání o které bojovala slovenská menšina v Komárně. Po zásahu 

státních orgánů Slovenska byly zájmy menšiny – obyvatel Komárna deklarující slovenskou 

národnost - obhájeny, avšak došlo k potlačení zájmů menšiny – obyvatel Slovenska 

deklarující maďarskou národnost. Druhým rysem je modernizace, která v geopolitickém 

poli střední Evropy přinesla nový rozměr ve srovnávání mezi jednotlivci v důsledku 

liberálních práv a kapitalistické ekonomiky. Třetím rysem je získávání nových členů 

z vlastních řad za účelem udrţení čistoty etnické skupiny. V souvislosti s etnickou čistotou 

uvádí Barša a Strniska (1999), ţe těţko najít Čecha, který by neměl nějakého předka Ţida, 

Němce, Slováka. Toto tvrzení lze povaţovat za platné pro všechny země, které vznikly po 

rozpadu Habsburské monarchie, včetně Slovenska a Maďarska. 

Eriksen (2007) zdůraznil postřehy různých teoretiků nacionalismu a etnicity, podle kterých 

je identita relační, situační a flexibilní. Z celé řady potencionálních identit se sociálně 

významnými stávají jen některé. Ty pak ovlivňují kaţdodenní ţivot, na to však musí být 

spojeny s osobní zkušeností dotyčných osob. Tyto skutečnosti jsou flexibilní, kaţdý 

jednotlivec si vybírá a objasňuje události tak, aby pro něj nabyly smysluplnost. 

  

2.1.4 Identita a jazyk 

 

„Lidské bytosti neţijí pouze v objektivním světě ani ve světě společenského 

jednání… nýbrţ jsou do značné míry vydány na milost tomu určitému jazyku, který se stal 

médiem vyjadřovaný pro jejich společnost… Skutečný svět je do značné míry nevědomě 

vybudován na jazykových zvycích příslušné skupiny. “ (Sapir in Sokol 2002: 74) 

Ondrejovič a Krupa ve své výzkumné práci Identita a jazyk uvádějí identifikační funkce 

jazyka (in Kiliánová 2009). Odkazují na tvrzení Malinowského, podle kterého tvoří hlavní 

funkci jazyka udrţování soudrţnosti a solidárnosti. Vznik moderních národů byl v 19. 

století doprovázen historickými mýty, které sahaly aţ do dávnověku. Slovenština byla 

například v tomto období povaţována za nejstarší slovanský jazyk. Maďarština měla být 

pokračováním sumerštiny, jako nejstarší psaný jazyk na světě (Ondrejovič, Krupa in 

Kiliánová 2009). Šutaj ve své práci o vztahu mezi slovenskými a maďarskými obyvateli na 

jiţním Slovensku píše: „Slováci a Maďaři ţijí vedle sebe dlouhá staletí. Existuje 

bezprostřední propojení kultur, například v oblasti lidové, venkovské architektury, lidové 

stravy, folklóru a způsobu ţivota. Základní bariérou je jazyk. Mezi slovenským a 

maďarským jazykem není hodně shodných prvků, ani co se týká stavby jazyka, ani ve 
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slovní zásobě. Navzdory vyjmenovaným rozdílům obou jazyků část obyvatel na jihu 

Slovenska, Maďarů i Slováků, ovládá oba dva jazyky.“
1
 (in Kiliánová 2009: 430) Shrnu-li 

tyto dvě citace, znamenalo by to, ţe lidi ţijící na jihu Slovenska formují dvě jazyková 

prostředí. Podle této teze by ale vztahy neměly být vyhraněny mezi občany jihu Slovenska 

mluvící oběma jazyky.  

 

2.1.5 Symbolické aspekty národní identity 

 

Při vytváření reality kromě jazyka jako řeči nebo písma hraje důleţitou roli 

symbolický jazyk. Symboly jsou vytvářeny náboţenstvím, vědou, uměním. Sousoší sv. 

Cyrila a Metoděje je náboţenským, historickým i uměleckým symbolickým vyjádřením. 

Kaţdé symbolické vyjádření zprostředkovává jinou sféru reality. Z hlediska mé práce je 

relevantní historické a symbolické vyjádření. Andrej Findor (in Kiliánová 2009) ve své stati 

Symbolické aspekty národní identity poukazuje na potřebu vlastních lineárně vyvíjejících 

se dějin, které se odehrávaly na určitém území a připisují národu nějaké poslání. Symboly 

jsou důleţitou součástí národní identity po boku historické konstrukce představy 

přirozeného, jedinečného a odvěkého národa. Představa symbolické kontinuity národního 

společenství Slováků se opírá o příběh Velké Moravy. Dokládá to i Preambule Ústavy 

Slovenské republiky
2 

– základní zákon současného demokratického státu Slováků. Slováci 

si vytvářeli mnoţinu relevantních historických postav, které jsou pokládány za národní 

hrdiny a tvoří základ konstrukci národních dějin. Nedostatek významných osobností byl 

kompenzován doplněním hrdinů z řad slovanských postav. Takovými postavami se staly i 

postavy sv. Cyrila a Metoděje. V národnostním historismu zakotvili tyto světci jako 

symbolické postavy, které tvoří komplementární součást národních dějin Slováků. Tradice 

pravidelných cyrilometodějských oslav se datuje od roku 1927, kdy se uskutečnila první 

masová slovenská národní pouť. 

                                                      
1
 Přeloţila Ivana Skuta 

2
 My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti 

zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a 

historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s 

príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín ţijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme 

trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej 

formy vlády, záruk slobodného ţivota, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my občania 

Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:.... 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_Slovenskej_republiky) 
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Různé historické postavy jsou totoţné v čase a prostoru, ale liší se jejích nacionální 

souvislosti, které vznikly v důsledku rozdílných interpretací. P. Macho ve své práci 

Zalidnění národního příběhu uvádí, ţe první zmínky o poslání těchto světců se objevily 

v 17. století v díle Benedikta Szöllösiho. Ten v roce 1655 vydal katolický náboţenský 

zpěvník, který byl určen slovenským věřícím v Uhersku. V latinské předmluvě jsou sv. 

Cyril a Metoděj součástí  předuherské minulosti. Tato předmluva jiţ nebyla součástí 

druhého vydání v roce 1700. Podle historičky Evy Kowalské představovali solunští bratři 

nebezpečí dezintegrace území v důsledku narušení kultu domácích svatých (in Kiliánová 

2009). Změna symbolického významu postav minulosti jednoho národa má vliv na 

symbolický význam těch samých postav druhého národa. Sv. Štěpán, první uherský král, 

který měl přívlastek spravedlivý a byl symbolem ochrany rovnoprávnosti národů 

multietnického Uherska, byl symbolem i slovenského národa, aţ do té doby, neţ si je 

přivlastnil maďarský nacionalismus v průběhu 19. století (D.Škvarna in P. Macho in 

Kiliánová 2009).  

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje se i v současnosti spojuje s mýtem o významu 

Cyrilometodějského dědictví pro Slovensko. Tito světci jsou často povaţováni za 

nejvýznamnější osobnosti slovenského národa. Příkladem je věta, kterou pouţila Matice 

slovenská na pozvánce na XIV. Cyrilometodějské dny v Komárně: „Proglas je nejstarší 

slovenská i slovanská báseň, kterou napsal Konstantin - sv. Cyril v letech 863 – 867.“
3
 Jako 

odůvodnění snahy umístit sousoší v Komárně, se uvádí přesvědčení, ţe tito světci při 

příchodu na území Velké Moravy, překročili řeku Dunaj v Komárně. Z hlediska historiků je 

to jedna z hypotéz, ale právě ta nejméně pravděpodobná.  

Cyrilometodějská tradice byla v období druhé poloviny 20. století potlačena pro její 

neodmyslitelné spojení s křesťanskou tradicí. V důsledku toho se postupně vytratila 

z národních symbolů a z historických představ (Kiliánová 2009). Změna nastala po 

sametové revoluci v roce 1989. Všechny symbolické reprezentace se stávají podle slov 

Bergera a Luckmanna „mrtvými“ (zbavenými sociální reality), pokud je někdo „neoţivuje“ 

ve skutečném lidském jednání. Právě tato nutnost oţivování vedla pravděpodobně  ke 

zrození myšlenky osadit sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně, kde se svojí nově 

nabytou symbolickou hodnotou můţe přispívat k vytváření, nebo udrţování národního 

cítění Slováků ve městě, kde mají menšinové postavení. 

 

                                                      
3
 Přeloţila Ivana Skuta 
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2.2 Média 

 

2.2.1 Co jsou média? 

 

 Média, často označovaná jako masová média, jsou hromadné sdělovací prostředky, 

které tvoří neoddělitelnou součást populární kultury. Giddens (2004) píše, ţe sdělovací 

prostředky ovlivňují naše zkušenosti a veřejné mínění tím, ţe jsou vstupní branou ke 

znalostem, od kterých se odvíjí formy sociální činnosti.  

 

2.2.2 Média a kultura 

 

Média jsou součástí společnosti a kultury a vzájemně se ovlivňují.  Kdyby tomu tak 

nebylo, byla by si média v kaţdé společnosti podobná (Grossberg, Wartella a Whitney in 

Jirák, Köpplová 2003). Pro studium médií je studium kultury neopomenutelnou částí 

(Burton, Jirák 2001). Přítomnost kulturního prostředí je důleţitou částí studia regionálních 

médií z hlediska odlišnosti kulturních atributů, které odráţejí způsob, jakým lidé dané 

skupiny uvaţují. Hendl uvádí definici kultury podle Rataje (2001) jako systém sdílených 

názorů, hodnot, praktik, jazyka, norem, rituálů a materiálních věcí, jeţ jsou vyjádřením 

toho, jak určitá skupina pojímá svět a ţivot. Povědomí odlišnosti kultury se odráţí i v 

médiích. Croteau a Hoynes uvádějí, ţe bez médií by se ţivot zcela změnil. Změnilo by se 

naše chápání celého světa, který nás obklopuje (in Jirák, Köpplová 2007). V souhrnu lze 

říct, ţe médiem vytvořený obraz je médiem konstruovaná sociální realita, přičemţ mediální 

sdělení je obrazem společnosti. 

 

2.2.3 Funkce médií 

 

 Podle Hagena (2004) se většina autorů shoduje na tom, ţe média mají tři veřejné 

úlohy. První je jejich informativní funkce, která má občanům umoţnit podíl na politickém 

procesu na základě obsáhlých informací. Druhou je artikulační funkce médií, ta je 

prostředkem k šíření názorů jednotlivců a skupin a cestou distribuce názorů lidu do 

vládnoucích kruhů. Třetí je funkce kritiky, která střeţí, nebo kritizuje vládnoucí vrstvy. 

Mnohokrát se veřejná funkce dostává do konfliktu s politickými cíli vlastníky, nebo samým 

novinářem. Vyváţenost zpravodajství se projevuje v zaujatosti nebo ve stranění. Aby si 

čtenář mohl vytvořit svůj vlastní pohled v duchu zachování demokratických principů, musí 

mít všichni občané přibliţně stejnou platformu informací a to zejména v kontroverzních 
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situacích. Ve své práci budu sledovat, jestli se objevily rozdíly mezi zpravodajstvím 

publikovaným ve slovenštině a v maďarštině a pokusím se zjistit, skrze jakou optiku dané 

médium pohlíţí na kauzu sousoší Cyrila a Metoděje v Komárně.       

 

2.2.4 Produkce zpráv 

 

Trampota (2006) uvádí výzkum, ve kterém se americký sociolog D. White pokusil 

zjistit, které faktory ovlivňují novináře, při výběru událostí do zpráv z agenturního 

zpravodajství. Dle jeho zjištění jsou dva činitele, které výběr ovlivňují. Jednou je obsahová 

stránka a druhou je stránka organizační. Mediálním produktem rozumí Jirák a Köpplová 

(2007) to, co je uţivateli nabídnuto jako jednorázově zveřejněný či opakovaně 

zveřejňovaný celek, který je vnitřně uspořádán a hierarchizován. Jednotlivá zpráva v rámci 

téhoţ vydání deníku můţe souviset s dalším článkem vztahujícím se k podobné události. 

Opakovaný obsah publikum akceptuje a uvěří mu jako platné výpovědi o skutečnosti. To 

má závaţné důsledky pro vztah publika k realitě a pro postavení médií ve společnosti. Ve 

své práci jsem sledovala výskyt opakovaného obsahu zpráv.   

 

2.2.5 Zpravodajské hodnoty 

 

Jirák a Köpplová (2007) uvádějí, ţe zařazení a zpracování zpráv se děje podle 

„zpravodajských hodnot“. Za ně lze povaţovat všechny faktory, jeţ v daném sociálním a 

kulturním prostředí ovlivňují výběr zpráv a to buď negativitou zprávy, nějakým očekávání, 

nebo účastí elitní osoby. Opakující se obsahový vzorec se můţe podílet na formování 

veřejného povědomí (zvláště pokud se neměla moţnost vytvořit představa z jiného zdroje) 

a dát příslušnému zobrazení vysoký společenský kredit. To pak znamená, ţe kaţdý produkt, 

který bude toto sdělení obsahovat, má velkou naději na to, ţe bude přijat jako platný. 

 

2.2.6 Poţadavky na zpravodajství 

 

Objektivita podle McNaira (1998:65) dovoluje novinářům v liberálně 

demokratických společnostech (v nichţ především má poţadavek objektivity svoje 

opodstatnění) nárokovat si privilegované místo "autorizovaného pravdomluvce“ (in 

Trampota 20006). 

Předpojatostí se například rozumí opakující se pravidelnost ve zkreslování reality (jdoucí za 

rámec zkreslení, které vyplývá ze samé podstaty příslušného mediálního produktu, např. 
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zpravodajství), negativní zobrazování nejrůznějších menšin, přehlíţení či nesprávná 

interpretace role ţen ve společnosti nebo preferování politické strany či směru. Předvedl, ţe 

často dochází k zaměňování názorů a často se stává, ţe komentáře fakta neinterpretují, 

nýbrţ ţe fakta jsou vybírána tak, aby podporovala komentáře - jinými slovy, ţe komentáře 

posilují redakční zaměření, tedy orientaci listu. 

Trampota (2006) poukazuje na to, ţe v důsledku významnosti aktuálních zpráv se opomíjí 

skutečnost, ţe se v podstatě jedná o drobné „příběhy o událostech“, které jsou jako příběhy 

sestaveny a mají ustálenou podobu: „Zatímco to, o čem zpravodajství pojednává, je 

víceméně inspirováno nějakými skutečnými událostmi, sám způsob zpravování o těchto 

dějích je ovlivněn podobnými procesy a omezeními jako fikce“ (Potter, 1998, s. 111 in 

Trampota 2006). 

 

 

2.3 Historický kontext tématu 

 

2.3.1 Historické změny, které přinesly změny na území Komárna v 19. a 20. století  

 

Konec první světové války a Versailleská mírová smlouva přinesly změnu politické 

mapy Evropy jak ve smyslu nově vznikajících států, tak i v destruktivním smyslu. Po 

rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa nově vzniklou státní hranici tvořilo 

koryto řeky Dunaj. Ten rozdělil historickou Komárňanskou ţupu i samotné město 

Komárno. Pro Slováky měl vznik Československé republiky z hlediska jejich historického 

vývoje zásadní význam. Formování slovenského národa zahájil Ľudovít Štúr v polovině 19. 

století. Tento proces byl potlačen tzv. maďarizací, která zintenzivněla po Rakousko-

Uherském vyrovnání v roce 1867. Slováci svůj národotvorný proces mohli dokončit aţ po 

rozpadu Rakousko–Uherska. Tento proces byl úspěšný zejména v etnicko-kulturní oblasti. 

V tom období bylo město převáţně maďarské. Národnostní sloţení obyvatel se pak 

postupně měnilo, ale maďarské etnikum zůstávalo ve městě početnější neţ postupně se 

vytvářející společenství Slováků. Nový politický systém přináší nové kolektivní, národní 

identity a ideu národních států. Dušan Kováč ve svých Metamorfózách kolektivních 

národních identit ve 20. století píše, ţe tato nová idea přinesla s sebou i nový fenomén, tzv. 

„kolektivní nenávist“ (in Kiliánová 2007). Uvádí, ţe v důsledku mírových smluv nevznikl 

ani jeden v pravém slova smyslu „národní stát“ a právě to mělo dopad na další historický 

vývoj Evropy. Určením nových hranic se vytvořilo mnoţství národnostních menšin ţijících 

v národních státech. Tato situace nakonec vedla ke vzniku nacionalistického extremismu, 
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který se stal hybnou silou druhé světové války. Území Komárna patřilo ve 20. století 

střídavě do Maďarska/Uherska a Slovenska/Československa. V roce 1938 po Vídeňské 

arbitráţi připadlo město opět Maďarsku. Po konci války se Komárno opětovně stalo 

součástí Slovenska (Československa). Kováč (in Kiliánová 2009) poválečné období nazývá 

„pokračováním války“ za mírových podmínek, kterou ţivil nacionalismus. Kolektivním 

identitám se připsala kolektivní vina, coţ vedlo k vysídlení Maďarů a Němců. Byl to pokus 

o homogenizaci Československého státu a měla to být záruka, která zabrání dalším 

konfliktům. Maďarská etnická skupina se dostala v důsledku zmíněných historických a 

politických událostí na území Slovenska do minoritního postavení. V samotném Komárně 

má ale i v současnosti menšinové postavení etnické společenství Slováků. Po druhé světové 

válce se Československo spolu s ostatními státy střední Evropy včetně Maďarska ocitlo 

v závislosti na sovětské moci, která  prosazovala proletářský internacionalismus (Kiliánová 

2009). Totalitní systém nedokázal eliminovat vnější projevy národnostních konfliktů, pouze 

je zastřít. Události v roce 1989 odhalily potlačovaný nacionalismus, Kováč toto období 

nazývá „renesancí nacionalismu“. Tato existence silných národně orientovaných identit se 

projevila i v bývalém Československu, coţ vedlo k rozdělení Československa a zviditelnění 

menšin (Kiliánová 2009). 

 

2.3.2 Kořeny cyrilometodějské tradice na Slovensku 

 

Osobnosti Cyrila a Metoděje jsou spojeny především s historií Velké Moravy.  

Tibor Pichler (in Kiliánová 2009) uvádí význam mýtotvorného návratu do minulosti jako 

obrozenecký, pomocí kterého se rekonstituuje národní celek, který měl v minulosti svůj 

civilizační základ, který však v důsledku nepříznivých historických událostí neměl 

pokračování. V 19. století ohledně otázky historičnosti Slováků nevládl jednotný názor. 

Evangelický kněz Miloslav Hurban připouštěl absenci slovenských dějin. Představitelé 

z kruhu inteligence převáţně katolické konfese se přikláněli raději k cyrilometodějské 

christianizační tradici. Právě christianizace měla být důkazem toho, ţe se Slované na území 

pozdějšího Uherska stali křesťany dřív neţ Maďaři. Z něj pak vyvozovali civilizační 

předstih a kulturní nadřazenost nad Maďary. Pichler (2009) v této souvislosti dále uvádí, ţe 

uvaţování o kulturní zásluţnosti v imaginovaném soutěţení národností má kompenzační 

úlohu, pomocí které se posilňuje sebevědomí. Toto soutěţení je hlavním motivem snah 

osadit sousoší Cyrila a Metoděje v Komárně. Paralelu snah osadit sousoší v Komárně, ve 

městě které leţí na hranici mezi Slovenskem a Maďarskem, moţno shledat v události 
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z roku 1938, kterou uvádí Gabriela Kiliánová (2009) na základě výzkumu J. Zajonce v díle 

Město, a ve společensko-historických procesech, kdy ţupan Nitry nechal postavit sousoší 

Cyrila a Metoděje na pahorku při obci Branč na základě smyšleného tvrzení, ţe tam světci 

odpočívali cestou do Nitry. Posláním tohoto sousoší bylo bránit nedotknutelnost 

slovenského území, které nabylo novou geografickou podobu po Vídeňské arbitráţi. Andrej 

Findor (Kiliánová 2009) uvádí, ţe kvůli morální kontroverzi válečné Slovenské republiky 

se Velká Morava stala pro Slováky nejjistější pouţitelnou historií. 
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3 Metodologické rámce výzkumu 
 

3.1 Metody výzkumu 

 

K analýze médií lze vyuţít kvantitativní i kvalitativní metodické přístupy. Ve svém 

výzkumu jsem se rozhodla uplatnit obě strategie. V kvantitativním přístupu jsem provedla 

kvantitativní obsahovou analýzu. V této části bakalářské práce jsem odpověděla na první 

výzkumnou otázku. Výhody této strategie spočívají ve vysokém stupni strukturovanosti a 

z toho vyplývajícím i vysokým stupněm ověřitelnosti. Tímto způsobem jsem mohla 

prozkoumat velké mnoţství dokumentů a výsledky následně statisticky zpracovat. 

Kvalitativní obsahová analýza mi pomohla odhalit struktury, argumentace, pravidelnosti a 

vazby v článcích týkajících se kauzy Cyrila a Metoděje. Na rozdíl od kvantitativní analýzy 

jsem se zaměřila na význam sdělených informací a nikoli na četnost nebo pouhou 

přítomnost sledovaného jevu. 

 

3.2 Vzorek a jeho stručná charakteristika 

 

Vzorkem mého výzkumu byly sekundární prameny v podobě tištěných médií. Jako 

první krok v rámci obsahové analýzy mediálního sdělení jsem si vymezila výběrový 

soubor. Sherer uvádí čtyři roviny výběru: výběr médií, určení obsahů pro analýzu, 

vymezení sledovaného časového období a specifikace medializovaných obsahových 

jednotek (Sherer 1998). Rozhodla jsem se pro mediální sdělení regionálního tisku, které 

reflektují události v Komárně a okolí a dvou celostátních deníků. Místní periodický tisk 

vychází kaţdé dva týdny ve dvou jazykových verzích, které jsou součástí jednoho výtisku. 

Komárňanské listy je název slovenské části novin a maďarská část nese název Komáromi 

lapok. Tyto názvy jsou významově identické, ovšem obsahově stránky tisku vţdy identické 

nejsou. Vydavatelstvím regionálního tisku je Com-Média spol. s r.o. Vzhledem 

k omezenému počtu článků, které se danou regionální problematikou v Komárňanských 

listech zabývaly, jsem se rozhodla zahrnout do výzkumu ještě jeden slovenský a jeden 

maďarský celostátní deník. Slovensko-jazyčný deník SME byl zaloţen v roce 1993 a v 

současnosti ho vydává vydavatelství Petit Press, a.s.. Vychází šestkrát v týdnu v rozsahu 28 

aţ 48 stran včetně příloh. Je povaţován za liberální deník. Maďarský deník Új Szó (Nové 

Slovo) je jediný celostátní deník na Slovensku. Vychází od prosince 1948 šestkrát v týdnu 

v rozsahu 24 aţ 32 stran včetně příloh. Stejně jako deník SME i deník Új Szó vydává 
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vydavatelství Petit Press, a.s.. Za další kritérium výběrového souboru jsem vybrala články 

týkající se kauzy Cyrila a Metoděje v Komárně, které byly publikované ve všech 

sledovaných periodikách v období let 1999 – 2010. Za jednotku publikovaných obsahových 

jednotek jsem si zvolila jeden článek. Zaměřila jsem se na všechny články jak 

zpravodajského, tak publicistického charakteru. Prameny jsem čerpala ze stránek internetu 

a z archívu místní knihovny v Komárně. Pro kvantitativní výzkum jsem pouţila prameny z 

celého období jedenácti let. V kvalitativní části jsem se zaměřila na dva roky (2003 a 

2010), kdy došlo k osazení sousoší na veřejném prostranství. 

 

3.3 Metody vyhodnocovaní a interpretace získaných dat 

 

Kvantitativní obsahovou analýzu jsem provedla na předem vymezeném mediálním 

vzorku. Technika obsahové analýzy se zakládá na kódovacích postupech, tj. identifikaci a 

zaznamenání medializovaných obsahů pomocí číselných kódů. Prvním stupněm bylo 

rozčlenění článků na kódovací jednotky a přidělení číselného kódu ke kaţdé jednotce. Jak 

jsem jiţ popsala ve stati vzorek, kódovací jednotkou bude jeden článek, který budu určovat 

na základě formálního členění. K těmto jednotkám jsem přiřadila předem stanovené 

proměnné. Mezi identifikační proměnné jsem zařadila rok, médium, umístnění v tisku, 

velikost a druh publikace článku.  

„Umění interpretace v kvalitativním výzkumu se rovná umění přečíst data nějakým novým, 

pozoruhodným, přesvědčivým a sociologicky (psychologicky, pedagogicky, 

antropologicky…) relevatním způsobem.“ (Konopásek 1997) 

V kvalitativní části jsem uplatnila otevřené kódování, kódy jsem volila induktivně 

v průběhu práce s textem, v souladu s výzkumnou otázkou. Zvolené roviny jsou obecnějším 

vyjádřením konkrétností, která vychází z kódování. Hendl (2005) uvádí Straussův model 

konceptů a indikátorů, kde se po seřazení indikátorů postupně krystalizuje koncept nebo 

kategorie. Poznámky mi poslouţily na popis kódů a tvořily součást předběţné interpretace 

analyzovaných dat. Pomocí kvalitativní analýzy jsem se snaţila odhalit významy, které do 

nich byly vloţeny pouţitím různých znaků. Kombinaci kvantitativní a kvalitativní 

výzkumné strategie povaţuji za přínosnou z hlediska vyváţení silných a slabých stránek 

obou výzkumných strategií (Hendl 2005). 
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3.4 Hodnocení kvality výzkumu  

 

Pro kvantitativní výzkum je příznačná vysoká reliabilita a v případě kvalitativního 

výzkumu vysoká validita. Reliabilitu kvantitativní části jsem zabezpečila důsledným a 

systematickým zpracováním a dokumentováním metod, které jsem v rámci výzkumu 

uplatňovala. Výsledky analýzy jsou závislé na těchto metodách, coţ znamená, ţe kaţdá 

osoba, která by výzkum zopakovala, se musí dopracovat ke stejným závěrům. Pro zaručení 

validity jsem se soustředila na fázi operacionalizace tak, aby byla konkretizace abstraktně 

pojmenovaného znaku v textu skutečnou konkretizací (Sherer 1998).  

K posouzení validity kvalitativní části jsem vycházela z kritérií Lincolna a Guby, jak je 

uvádí Hendl (2005). Kritérium důvěryhodnosti jsem se snaţila zabezpečit prostřednictvím 

konzultací, aby byla odhalena bílá místa výzkumu. Kritérium objektivity studie jsem se 

snaţila zaručit dostatečným mnoţstvím údajů potřebných pro adekvátní provedení 

výzkumu a získaní poznatků. 
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4 Empirická část výzkumu 
 

Empirickou část bakalářské práce jsem rozdělila na čtyři podkapitoly. V rámci první 

jsem popsala události, které vzniku sousoší předcházely a události, které se váţou na 

sousoší po jeho vzniku. V druhé podkapitole jsem popsala výsledky kvantitativní analýzy. 

Součástí třetí kapitoly je popis aktérů kauzy v letech 2003 a 2010. Události těchto dvou let 

jsem si zvolila pro kvalitativní část výzkumu a ty tvoří čtvrtou a pátou část kapitoly 

věnovanou empirickému výzkumu.  

 

4.1 Faktický průběh kauzy 

 

4.1.1 Popis událostí od zrodu myšlenky po ztvárnění sousoší Cyrila a Metoděje 

 

Samotnému zrození sousoší předcházelo dlouhé období příprav. Myšlenka ztvárnit 

sousoší a osadit ho v Komárně se zrodila v roce 1990. Vyhotovení samotného sousoší mělo 

být financováno z výnosu losové loterie, kterou organizoval Místní odbor Matice slovenské 

v Prievidzi. Místní odbor Matice slovenské v Komárně se v roce 1992 obrátil na Městské 

zastupitelství v Komárně se ţádostí o vyčlenění důstojného veřejného místa pro sousoší ve 

městě. Tato ţádost byla zamítnuta. Na opětovnou ţádost odpovědělo Městské zastupitelství 

s návrhem umístit sousoší v prostorech Vojenského kostela. V té době se jednalo o mrtvý 

objekt. Komárňaská Matice s návrhem nesouhlasila. Následující ţádost byla podpořena i 

podpisovou iniciativou občanů Komárna, která proběhla v reţii komárňanské Matice. 

Představitelé Městského zastupitelství ve své odpovědi v březnu 1993 trvali na svém 

původním stanovisku. Místní odbor Matice slovenské v Prievidzi v roce 1994 uskutečnil 

prodej losů. Ze získaných prostředků mělo být financováno vyhotovení sousoší. Matice 

slovenská v Komárně poţádala o podporu i představitele církve, ale ani jejich vyjádření 

podpory stanovisko Městského zastupitelství nezměnilo. V roce 1995 nadále pokračoval 

prodej losů. V roce 1996 se uskutečnila celoslovenská soutěţ, na základě které byl pro 

realizaci sousoší vybrán návrh akademického sochaře Ladislava Beráka. V tom samém roce 

byla podaná ţádost ohledně osazení sousoší na Trţničnom náměstí v Komárně. V roce 

1996 obdrţel Místní odbor Matice slovenské od představitelů Městského zastupitelství 

zamítnutí této ţádosti. V roce 1997 vydal Krajský úřad v Nitře souhlas s umístněním 

sousoší na státním pozemku u Vodárenské věţe. V roce 1998 obdrţela Matice vyjádření 
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primátora Pásztora, který sdělil, ţe Městskému zastupitelství se jeví umístnění sousoší u 

Vodárenské věţe z hlediska výběru lokality nevhodné. Stanovisko Městského zastupitelství 

se nezměnilo ani po zhotovení sousoší v roce 1999. Rozhodnutí o umístnění sousoší na 

veřejném prostranství nebo v objektu, které spadá do vlastnictví města, patří do působnosti 

Městského zastupitelství podle zákona č. 369/1990 Sb. o obecném zřízení. Podle něj 

Městské zastupitelství vynášelo svůj verdikt bez racionálního odůvodnění.
4
 

 

4.1.2 Popis událostí od ztvárnění sousoší po jeho konečné osazení 

 

V červnu roku 1999 bylo sousoší dokončeno, ale otázka ohledně jeho umístnění 

ještě pořád nebyla dořešena. V tomto roce projevili občané Komárna snahu o vypsání 

referenda, které by nahradilo probíhající petici, jejíţ právoplatnost byla zpochybněna. 

Referendum se nekonalo a nasbírané hlasy v rámci petice ke změně stanoviska Městského 

zastupitelství nepřispěla. V roce 1999 vzniklo občanské sdruţení Comorra. Posláním tohoto 

sdruţení byla snaha zlepšit spoluţití obou národností ţijících v Komárně. Z důvodu 

přetrvávající nevůle samosprávních orgánů se v lednu roku 2000 KDH
5
 pokusilo 

zablokovat přijetí SMK
6
 do EDÚ

7
. Ze strany SMK byl tento pokus povaţován za vydírání. 

Tímto kauza přesáhla jak regionální, tak státní hranice, ale bez většího ohlasu a pochopení. 

Sousoší bylo 21. července 2000 přemístěno do dvora evangelické fary ve Františkánské 

ulici v Komárně. Jednalo se o dočasné umístnění sousoší mimo veřejné prostranství. 

Původní ţádost ohledně osazení sousoší Matice slovenská stáhla a osazení sousoší 

iniciovalo nově vzniklé občanské sdruţení Comorra. V tomto období se vytvořilo sdruţení i 

na straně opozice pod názvem Palatinus. Sdruţení Palatinus navrhlo osadit sousoší na nově 

vybudovaném Evropském nádvoří. Socha Cyrila a Metoděje se měla stát jednou ze soch 

zdobících nádvoří, její výška neměla přesahovat 120 cm. V této souvislosti občanské 

sdruţení Palatinus iniciovalo sbírku na realizaci tohoto projektu. Tento návrh ale neřešil 

umístnění stávajícího sousoší, jehoţ gigantický rozměr převyšoval poţadavky plánovaných 

soch zdobících Evropské nádvoří. V roce 2001 sousoší nadále zdobilo zahradu evangelické 

fary a čekalo na své osazení v některém parku města. O sousoší projevilo zájem i 

                                                      
4
 Informace jsem čerpala z jiţ neexistující internetové stránky www.cyrilametod.sk. Tištěnou kopii jsem 

získala z knihovny v Komárně. 
5
Křesťansko demokratické hnutí 

6
 Strana maďarské koalice – strana hájící zájmy maďarské menšiny na Slovensku a podporující 

autonomistické tendence 
7
 Európska demokratická únia 

http://www.cyrilametod.sk/
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Slovenské gymnázium v Komárně. Cyril a Metoděj měli stát před budovou gymnázia, ale 

ani této ţádosti městské zastupitelství nevyhovělo. V tomto roce KDH podpořila vstup 

SMK do EDÚ. V roce 2003 bylo sousoší z dvora evangelické fary přemístěno a dočasně 

osazeno na průčelí budovy Matice slovenské. U příleţitosti 140. výročí zaloţení Matice 

slovenské proběhla v daném roce rekonstrukce průčelí budovy Matice slovenské v 

Komárně. Neoficiálním záměrem Matice slovenské bylo umístnění sousoší sv. Cyrila a 

Metoděje  na zrekonstruované průčelí budovy. Místní organizace plánovanou rekonstrukci 

nahlásila Místnímu stavebnímu úřadu v Komárně. Toto ohlášení ale neobsahovalo zmínku 

o osazení sousoší. Členové Městského zastupitelství ve spojitosti s rekonstrukcí a osazením 

sousoší dodatečně ţádali o dodání stavebního povolení. Stavební povolení se stalo hlavním 

argumentem v boji proti osazení sousoší. Místní organizace Matice měla chybějící povolení 

dodat do třiceti dnů. V případě nedodání daných dokumentů hrozila Matici pokuta ve výši 2 

milionů korun, anebo odstranění sousoší z průčelí budovy. Slavnostní odhalení sousoší 

proběhlo 12. července 2003 jako součást ekumenických slavností. Slavnosti se zúčastnili 

kromě politiků i přívrţenci Slovenské pospolitosti, kteří svým oblečením připomínali 

představitele Hlinkovy gardy. Matice o stavební povolení vzápětí zaţádala a potřebné 

doklady doloţila, kromě souhlasného vyjádření města, které se nezaobešlo bez podpisu 

primátora. Stavební povolení Matice nezískala a v roce 2005 jí byla vyměřena pokuta ve 

výši milión korun.  V tomto roce  při příleţitosti svátku Cyrila a Metoděje přišlo do 

Komárna 50 členů krajně nacionalistické strany Slovenská pospolitost. Oslav, které se 

konaly před sousoším Cyrila a Metoděje, se zúčastnilo i 40 mladých lidí, kteří se pustili 

s členy nacionalistické strany do slovního souboje. V důsledku roztrţky došlo k zajištění tří 

občanů Maďarska. Obvinění byli z důvodu hajlování. Následující rok se představitelé 

Slovenské pospolitosti do Komárna nedostavili. Nedorazila ani skupina pod názvem 

Občanské sdruţení Gyorgya Thurryho, která si v roce 2005 zarezervovala prostranství před 

sousoším Cyrila a Metoděje na dvanáctou hodinu. Ekumenické slavnosti proběhly 

v ostraţitosti, ale zcela bezkonfliktně. V roce 2008 se Matice slovenská v Komárně dočkala 

stavebního povolení. Stavební úřad v Komárně vydal stavební povolení. Matici byla ovšem 

opětovně vyměřena pokuta za to, ţe nedodrţela náleţitý postup v průběhu provedení prací 

a osazení sousoší. V roce 2009 se v Komárně odhalila socha svatého Štěpána
8
. Toto 

osazení spustilo vlnu konfliktních situací a opětovně se začalo jednat o osazení sousoší na 

veřejném prostranství. Jednání se ujal tehdejší premiér Slovenské republiky, který ţádal o 

                                                      
8
 První uherský král – symbol maďarské státnosti  
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přehodnocení stanoviska Městského zastupitelství, které svůj odmítavý postoj konstantně 

udrţovalo od roku 1992. 

K dohodě mezi oběma stranami nedošlo. Stupňované napětí skončilo nekompromisním 

jednáním vládního kabinetu, který se rozhodl sousoší umístit uprostřed nově budovaného 

kruhového objezdu. Tento postup Roberta Fica vyvolal pobouření i v řadách obyvatel 

města. Koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 bylo sousoší poškozeno vandaly. 

 

4.2 Kvantitativní obsahová analýza médií 1999 – 2010 

 

Intenzita článků sledovaných období byla značně odlišná v jednotlivých etapách, 

jak je to patrné z grafu č. 1. Sledovala jsem zájem jednotlivých médií v souvislosti 

s událostí, která se týkala sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Z grafu jsou patrná období, ve 

kterých se média kauze nevěnovala, a to z toho důvodu, ţe se ţádná událost netýkala 

samotného sousoší a kauza nebyla součástí zpráv o jiných událostech, které by se mohly dát 

do souvislosti. Takzvaným mrtvým obdobím byly roky 2002, 2004 a 2007. Ani jedno ze 

sledovaných médií se danému tématu nevěnovalo. Na druhé straně v letech 1999, 2003 a 

2010 byla naopak intenzita článků vysoká. V roce 2003 došlo k veřejnému, i kdyţ pouze 

dočasnému osazení sousoší a v roce 2010 bylo sousoší trvale osazeno. Tyto události jsem si 

zvolila pro kvantitativní analýzu.   

 

 

Graf č. 1: Míra mediální pozornosti v jednotlivých letech ve sledovaných médiích 
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 V rámci kvantitativní analýzy jsem se rozhodla pro zpracování údajů, které se 

týkaly četnosti článků. Údaje o velikosti článků, umístnění a ţánru neměly vypovídací 

hodnotu. Tyto informace jsem uvedla částečně při popisu  některých let, kde jsem je 

pokládala za důleţité. Četnost článků jednotlivých let je zaznamenána v tabulce č. 1.  

 V roce 1999 sousoší Cyrila a Metoděje tematizovala převáţně slovensko-jazyčná 

regionální média - Komárňanské listy. Deník SME svoji pozornost zaměřil na události 

v souvislosti se snahou KDH zablokovat přijetí SMK do EDÚ. Důvodem tohoto postupu 

bylo zamítnutí Městského zastupitelství osadit sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Komárně na 

veřejném prostranství. V tomto bodě, přesáhla kauza v roce 1999 regionální rozměr. 

Maďarsko-jazyčný regionální tisk publikoval v daném roce pouze jeden článek ve spojitosti 

se sousoším. Jednalo se o publicistický článek, který byl kritickou reakcí na vetování 

vstupu SMK do EDÚ. Daný článek byl publikován i ve slovenské části výtisku. 

Samotnému osazení sousoší v roce 1999 celostátní média ani maďarsko-jazyčný regionální 

tisk nevěnovaly pozornost. Na základě intenzity článků v Komárňanských listech soudím, 

ţe se jednalo o regionální problém s ohniskem zájmu na straně Matice slovenské, přičemţ 

členové Městského zastupitelství konstantně trvali na odmítavém postoji bez patřičné 

argumentace. Články v Komárňanských listech v roce 1999 obsahovaly emočně 

podbarvené argumenty, jak ze strany zastánců, tak i odpůrců osazení sousoší z řad 

obyvatelstva Komárna a představitelů Matice Slovenské. Publikace byly často vyjádřením 

osobních názorů aktérů a obyvatel Komárna. Intenzivní publikace v Komárňanských listech 

po roce 1999 ustoupila. Pravděpodobně se Komárňanské listy od uveřejnění článků 

zabývajících se danou tematikou distancovaly. V důsledku čeho k této změně došlo, jsem 

se v rámci této práce nezabývala. V maďarské verzi regionálního tisku byla intenzita článků 

omezená v průběhu celého sledovaného období.    

 Velká pozornost byla věnována kauze v roce 2000 v deníku Új Szó. Články se 

nezabývaly přímo problematikou osazení stávajícího sousoší, které čekalo na svoje 

umístnění ve městě. Jedním z témat tohoto deníku byl nový návrh sdruţení Palatinus. 

Jednalo se o umístnění sousoší o velikosti 125 cm na nově vybudované Evropské nádvoří 

jako jednu z dalších soch patronů Evropy, které měly nádvoří zdobit. Dalším obsahem 

článků se stalo vetování vstupu SMK do EDÚ o kterém byl v deníku SME 

uveřejněn článek v roce 1999. Omezená pozornost deníku SME poukazuje na to, ţe 

samotný problém ještě nevzbudil zájem politických činitelů a národních stran na 

Slovensku. Kromě zmíněného vetování, které se dostalo do pozornosti médií, kauza 

nepřesáhla regionální úroveň. Komárňanské listy publikovaly články s odmítavým 
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postojem vůči návrhu sdruţení Palatinus. V roce 2000 bylo sousoší přemístěno do 

Komárna. Článek pojednávající o osazení sousoší na nádvoří evangelické fary byl 

uveřejněn pouze v Komárňanských listech. 

 V roce 2001 celková intenzita článků podstatně klesla. Skutečnost, ţe KDH 

podpořila vstup SMK do EDÚ se v deníku Új Szó neobjevila. Tomuto tématu se věnoval 

deník SME. Ve srovnání s mediální aktivitou deníku Új Szó v roce 2000 jsem to 

interpretovala jako záměrně nesdělenou událost, kterou jiţ nelze vyuţít k udrţení dalšího 

napětí v řadách maďarských čtenářů ve spojitosti se sousoším, ale i počínáním slovenských 

představitelů. Zveřejnění této informace mohlo mít zmírňující účinek na napjatou situaci v 

dané kauze, ale i na slovensko-maďarské vztahy. 

 Rok 2002 je rokem, kdy neproběhla ţádná událost, která by se týkala sousoší 

věrozvěstů.  Z tohoto důvodu ani média nevěnovala pozornost sousoší, které stále čekalo na 

osazení na veřejném prostranství v Komárně.    

 Kvantitativní analýzou článku v roce 2003 jsem zjistila, ţe se intenzita článků 

podstatně zvýšila a téma samotného sousoší přesáhlo regionální rozměr. Důvodem zvýšení 

četnosti bylo osazení sousoší na veřejném prostranství. Touto událostí se narušil prostor, na 

který si maďarská strana vyhrazuje historický nárok. Kvalitativní analýzou událostí roku 

2003 jsem se zabývala v zvláštní kapitole. Ze strany Matice slovenské došlo k porušení 

stavebního zákona, které Městskému zastupitelství slouţilo jako argument proti osazení 

sousoší, které bylo ve vysoké míře medializováno. Svědčí o tom 16 článků v deníku Új 

Szó. V deníku SME bylo publikováno pouze 7 článků. Regionální tisk se dané tematice 

věnoval pouze jednou a to v jeho slovensko-jazyčné části. Matice slovenská byla vyzvána, 

aby stavební povolení předloţila dodatečně. Z důvodu nedodaného stavebního povolení 

hrozila Matici vysoká finanční pokuta a odstranění sousoší. Ţádosti o jeho vydání nebylo 

po další řadu let vyhověno.  

 Rok 2004 byl opět rokem, kdy se ţádný článek nevěnoval sousoší ve sledovaném 

tisku. Zpochybněná legalita sousoší, vyměřená sankce ani nedoloţené stavební povolení 

nadále jiţ nepřitahovalo pozornost médií, aţ do období, kdyţ se prostřednictvím jiné 

události mohla otevřít opět otázka legality osazeného sousoší.    

 V roce 2005 se při příleţitosti svátku Cyrila a Metoděje sešlo v Komárně 50 členů 

krajně nacionalistické strany Slovenská pospolitost. Oslav, které se konaly před sousoším 

Cyrila a Metoděje se zúčastnilo i 40 mladých lidí, kteří se pustili s členy nacionalistické 

strany do slovního souboje. Média prostřednictvím této události opět otevřela otázku 

legality sousoší a poukázala na sankci, která byla Matici vyměřena. V deníku Új Szó byla 
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intenzita článku patrnější. Pravděpodobně z důvodu obvinění příslušníků Maďarské 

republiky z hajlování.  Intenzita článku byla v deníku Új Szó pokaţdé výraznější, v případě, 

kdy se jednalo o obranu vlastních zájmů. 

 V roce 2006 proběhly oslavy svátku Cyrila a Metoděje bez incidentu. Této události 

se stručně věnovala obě média. Následující období bylo opět obdobím klidu, i kdyţ sousoší 

ještě pořád nemělo platné stavební povolení a pokuta, kterou měla Matice slovenská 

zaplatit, uhrazena nebyla.  

 V roce 2008 se Matice slovenská v Komárně dočkala stavebního povolení. Stavební 

úřad v Komárně vydal stavební povolení potom, co Matice slovenská doloţila stanovisko 

města, které musel podepsat primátor. Matici byla opětovně vyměřena pokuta za to, ţe 

nedodrţela náleţitý postup v průběhu provedení prací a osazení sousoší. Tato událost byla 

součástí jednoho článku deníku SME a dvou článků deníku Új Szó. Jeden z článků 

v deníku Új Szó pojednával o potencionálním uzavření kauzy v důsledku vydaného 

povolení. V tomto roce jiţ pravděpodobně probíhaly přípravy na osazení sousoší sv. 

Štěpána. Proto tento zvrat ohledně vydání povolení na stávající sousoší lze dát do 

souvislosti s danou přípravou a snahou zabránit projevům nesouhlasu ze slovenské strany. 

V roce 2009 byla v Komárně odhalena socha svatého Štěpána. Toto osazení spustilo 

vlnu konfliktních situací a opětovně se otevřel problém trvalého osazení sousoší na 

veřejném prostranství. Jednání se ujal tehdejší premiér Slovenské republiky, který ţádal o 

přehodnocení stanoviska Městského zastupitelství, které svůj odmítavý postoj konstantně 

udrţelo od roku 1992.  Tuto informaci zveřejnil deník Új Szó. V Komárňanských listech se 

v článku věnovali cyrilometodějským oslavám. V deníku SME se otázce permanentního 

osazení v daném roce ani jeden článek nevěnoval. K dohodě mezi oběma stranami nedošlo. 

Stupňované napětí skončilo nekompromisním jednáním vládního kabinetu, který se rozhodl 

sousoší umístnit uprostřed nově budovaného kruhového objezdu. Opět se zvýšila intenzita 

článků, zejména v deníku SME, ze stejného důvodu, jako tomu bylo v roce 2003. Události 

z roku 2010 tvoří další část kvalitativního výzkumu. 
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Rok Komárňanské listy Komáromi lapok SME 
Új 
szó Grand Total 

1999 20 1 1   22 

2000 3     14 17 

2001 1   4   5 

2003 1   7 16 24 

2005     4 8 12 

2006     1 2 3 

2008     1 2 3 

2009 1     1 2 

2010 1 1 5 10 17 

Grand Total 27 2 23 53 105 

 

Tabulka č. 1: Přehled článků ve sledovaných médiích v jednotlivých letech 

 

 

4.3 Hlavní aktéři v kauze Cyril a Metoděj v letech 2003 a 2010 

 

V této části bakalářské práce jsem se věnovala mediální reflexi hlavních aktérů. 

Rozdělila jsem je do tří skupin, které jsem určila na základě organizací, jeţ vystupovaly 

v kauze nezávisle na sobě a média jim věnovala pozornost jako organizaci nebo jako 

jednotlivým členům. Sledovala jsem postoje a argumentace, které byly v médiích 

publikovány. Zaměřila jsem se na kontinuálnost postojů sledovaných organizací, přičemţ 

jsem zohlednila změny v personálním obsazení daného období.  

 

4.3.1  Matice slovenská 

 

 Matice slovenská je slovenské národní kulturní sdruţení se sídlem v Martině. Jejím 

předsedou byl od roku 1990 do listopadu roku 2010 Jozef Markuš. Jejím dlouholetým 

mluvčím byl Stanislav Bajaník, který rezignoval na svoji pozici v září roku 2010. Prvotní 

myšlenka osadit sousoší v Komárně se zrodila v roce 1992 v řadách Matice slovenské, 

která se v období zrodu myšlenky vyznačovala protimaďarskými tendencemi.  

V roce 2003 byla hlavním iniciátorem snahy osadit sousoší Cyrila a Metoděje na 

nově zrekonstruovaném průčelí budovy v Komárně s podporou celostátní organizace 

v Martině místní organizace Matice slovenské. Jejím předsedou v roce 2003 byl Alexander 

Mrázik. Klíčovou roli v médiích sehrála postava Jozefa Markuše
9
 a Stanislava Bajaníka

10
. 
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 Předseda Matice slovenské 
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Reflexe jejich prohlášení v roce 2003 jsou národnostně a náboţensky podbarvené. V deníku 

SME ze dne 14. 7. 2003 je uvedeno prohlášení Stanislava Bajaníka, které mělo omluvit 

skutečnost, ţe Matice slovenská nedodala stavební povolení: „Účast vysokých autorit církvi 

na slavnosti dokázala, že osazení sousoší je veřejným zájmem. Vyšším, jako jsou paragrafy 

stavebního zákona, který se může změnit i zítra.“ Jozef Markuš vyslovil svoje přesvědčení 

o tom, ţe Cyril a Metoděj překročili brod v Komárně bez opodstatněné argumentace. 

Uveřejnil to deník SME v článku: „Cyril a Metoděj asi přes Komárno nepřišli“ ze dne 8. 7. 

2003. Součástí článku je prohlášení předsedy, ţe by sousoší mělo stát ve městě uţ jenom 

kvůli tomu, natolik se představitelé snaţili. Tyto nepodloţené argumentace slouţily často 

ve prospěch Městského zastupitelství. Prostřednictvím médií primátor vyuţil 

neopodstatněnost argumentů na vlastní obhajobu: „právo je na naší straně, dokládá to i 

skutečnost, že představitelé Matice se pokoušejí vysvětlit svoje skutky odvoláním se na 

takzvané vyšší zájmy“
11

.  

V roce 2010 byl předsedou místní organizace Matice Slovenské Jozef Černek. 

V tomto roce nebyla iniciátorem osazení místní organizace. Vyplývá to z článků v denících 

SME
12

 i Új Szó
13

, podle kterých o konkrétním plánu přesunu sousoší z průčelí budovy 

Matice slovenské v Komárně nemá přesné informace ani její místní předseda a se 

samotným přemístěním sousoší z průčelí budovy nesouhlasí. Souhlas s propůjčením 

sousoší a jeho osazením do středu kruhového objezdu muselo souhlasit vedení Matice 

slovenské v Martině, jelikoţ je majitelem sousoší. V článku deníku SME ze dne 2. 7. 2003 

je uvedeno vyjádření Jozefa Černeka: „My jsme nezměnili nesouhlasný názor, ale 

podpoříme rozhodnutí předsedy Markuše.“
14

  Prostřednictvím médií byl sdělen odmítavý 

postoj vedení stávající místní organizace Matice slovenské. Na základě jeho prohlášení lze 

soudit, ţe souhlas komárňanské organizace musí být v souladu se stanoviskem vedení 

Matice slovenské. Stanovisko Matice slovenské prezentované v médiích nebylo 

jednoznačné ani v jejích nejvyšších kruzích. V deníku SME bylo dne 2. 7. 2003 uvedeno 

vyjádření Stanislava Bajaníka, který nebyl schopen upřesnit jméno investora. V závěru 

daného článku stálo stanovisko Stanislava Bajaníka, podle kterého osobně povaţoval střed 

kruhového objezdu za nedůstojné místo. Podle toho lze předpokládat, ţe jednoznačný 

souhlas nepanoval ani v řadách představitelů Matice slovenské. Rozhodnutí výboru Matice 
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slovenské podle mediálního sdělení podléhalo vlivu státních orgánů. V článcích z roku 

2010 není patrná snaha Matice slovenské utuţit národní identitu, jak tomu bylo v roce 

2003. 

 

4.3.2 Městský úřad  

 

Do této kapitoly jsem zařadila Městské zastupitelství a Místní stavební úřad 

v Komárně, jelikoţ jsou součástí městského úřadu a jejích členové jsou v nadpoloviční 

většině z řad osob deklarujících maďarskou národnost. Hlavním aktérem, který se stavěl 

proti osazení sousoší, bylo od prvopočátku Městské zastupitelství. V obou sledovaných 

letech 2003 a 2010 byl primátorem města Tibor Baštrnák, který hájil zájmy SMK. V roce 

2010 přeorientoval svoje členství do nově vzniknuté strany Most - Híd
15

.  Primátorovo 

funkční období trvalo od podzimu roku 2002 do podzimu roku 2010. Jednání primátora 

města, jak byl prezentován prostřednictvím médií, se ve sledovaných obdobích lišil, a to 

v důsledku pozice ve které se ocitl vůči svému „spoluhráči“. Primátor v roce 2003 jednal 

z pozice moci, dosaţitelnou na regionální úrovni, jelikoţ jeho souperem soupeřem byla 

místní organizace Matice slovenské. Tibor Baštrnák se prostřednictvím médií jednoznačně 

snaţil vytvořit obraz, podle kterého on stál na straně zákona a konal ve jménu 

spravedlnosti. Poukázal na jednání Matice slovenské, která sousoší umístila na průčelí 

budovy Matice slovenské bez patřičného stavebního povolení. Otázce porušení zákona 

jsem se věnovala v samostatné kapitole. V důsledku maximalizace své moci překročil 

Baštrnák hranici vlastní pravomoci, kterou v médiích popřel. V deníku SME ze dne 7. 7. 

2003 vyšel článek pod názvem „Matice si v Komárně osadila Cyrila a Metoděje“ s 

informací, ţe před převozem sousoší městská policie blokovala evangelickou faru na příkaz 

primátora města. Městská policie podle sdělení místo opustila aţ po příjezdu státní policie. 

Tímto média poukázala na to, ţe primátor překročil hranice svých kompetencí na regionální 

úrovni. Maďarsko-jazyčný deník se této události nevěnoval. Lze to povaţovat za doznání 

přestupku, který se ale neměl dostat ke čtenáři maďarsko-jazyčného deníku. Toto popření 

informace podpořilo udrţení obrazu primátora města jako spravedlivého. Informace o 

zásahu městské policie při převozu sousoší publikovala obě média. Jednalo se o uzavření 

přístupové cesty k budově Matice slovenské v den převozu Cyrila a Metoděje. V deníku 

SME ze dne 7. 7. 2003 bylo sděleno, ţe se Městský úřad k dané záleţitosti odmítl vyjádřit. 

O den později tentýţ deník uvádí výpověď primátora města, kde sděluje čtenářům, ţe 
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činnost městské policie neřídil a náčelník se bude muset k dané záleţitosti vyjádřit. Jeho 

počínání je prostřednictvím deníku SME zobrazeno jako jednání z pozice moci, které je 

medializováno s alibismem. V deníku Új Szó se o zásahu městské policie objevila 

informace pouze dne 7. 7. 2003, jako o zásahu, který byl vykonán na pokyn vyšších 

mocností. Obě média reflektují obraz primátora jako člověka, který bojuje za dodrţení 

zákonů, které by měly být platné pro všechny ve stejné míře/stejnou měrou. V médiích 

uveřejněné projevy mají známku alibismu. Primátor vyjádřil i lítost nad popřením 

cyrilometodějské tradice, kterého se z jeho pohledu dopustila Matice slovenská. V deníku 

Új Szó uvádí rozhovor s primátorem města, podle kterého v souvislosti s umístněním 

sousoší na veřejném prostranství probíhala jednání ve vyšších kruzích. V jiném rozhovoru 

apeloval na to, ţe ho Matice v průběhu jeho sedmiměsíčního funkčního období ani jednou 

neoslovila v dané záleţitosti. Tuto část informace publikovala obě média. Konstrukce 

reality je patrná v obou denících. Slovensko-jazyčný deník neuvedl informaci o jednáních 

s vyššími orgány pravděpodobně proto, ţe tato informace nebyla podloţena a v řadách 

slovenských čtenářů by byla zpochybněna. V deníku Új Szó byl utvrzován obraz 

spravedlivého primátora a reprezentanti matice se nemohli dočkat zdárného rozřešení. 

V roce 2010 primátor prostřednictvím médií strategicky připravoval půdu pro 

nadcházející boj. Rok 2010 je rokem voleb vládních i komunálních. Tibor Baštrnák musel 

obstát v „cyrilometodějské zkoušce“, aby dosáhl svých politických cílů. Lze tak soudit 

podle jeho obav, které deník Új Szó uveřejnil ohledně blíţícího se konce volebního období 

vládního kabinetu. Vyslovil hypotézu, podle které se budou strany Smer a SNS
16

 snaţit 

vyřešit případ komárňanského Cyrila a Metoděje. Dokládá to i uveřejněné prohlášení 

Roberta Fica v deníku Új Szó, podle kterého „Stát najde řešení pro umístnění sousoší, 

jelikož s magistrátem jednat nelze.“
17

.  V této návaznosti deník uvádí vyjádření primátora: 

„Prostřednictvím médií jsem již víckrát žádal ministerského předsedu, aby nepoužíval svoji 

politiku moci, v důsledku které se někdo bude cítit poražený“. Primátor přesně umí 

identifikovat moc, kterou pouţívá vládní kabinet, on sám ji aplikoval několikrát v dané 

kauze, jak je patrné ze zneuţití jeho pravomocí v spojitostí se zásahem městské policie 

nebo oddalování vydání stavebního povolení ve spojitosti s osazením sousoší na průčelí 

budovy Matice slovenské v roce 2003, které pokračovalo aţ do roku 2008. V roce 2010 se 

hlavním protihráčem stal vládní kabinet, jehoţ kompetence převyšovaly primátorovo pole 

působnosti na regionální úrovni. V roce 2010 se primátor ocitl v pozici vůči někomu, koho 
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můţeme v Orwellovském duchu nazvat „rovnější“. Primátor města se ale i v tomto roce 

prostřednictvím médií dovolával zákonů a poukazoval na jejich porušení. Prostřednictví 

těchto sdělení se v médiích konstruoval obraz primátora, který hledal spravedlnost ve 

spoušti bezpráví, kterých se v roce 2010 dopustil vládní kabinet. V článcích obou tisků byla 

uveřejněna otázka, kterou si kladl Tibor Baštrnák: „Budujeme právní stát, nebo určití lidé si 

můžou dovolit všechno?“
18

 Tuto otázku lze interpretovat jako otevřenou naráţku na 

legislativu Slovenského státu. 

Zvláštní pozornost jsem věnovala mediální reflexi primátora v Komárňanských 

listech.  Regionální tisk věnoval pozornost kauze pouze po tom, co bylo sousoší osazeno a 

primátorova prohra byla evidentní. Články pod názvem „Protestujeme v mezích zákona“
19

 

ze dne 9. 7. 2010 vyšly v obou jazykových verzích. Primátor se v rozhovoru pro tisk 

vyjádřil obšírněji pro maďarsko-jazyčnou část tisku. V článcích je evidentně patrná snaha 

primátora najít omluvu svého neúspěchu ve snaze osazení sousoší zabránit. V této části 

primátor zvýrazňuje své nasazení, v průběhu kterého protestoval všemi dostupnými 

způsoby. Svoji bezmocnost omlouvá slovy: „Krajností se nemůžeme zbavit tak, že si 

natáhneme bílé rukavice a nafackujeme je, protože by to hnalo vodu na jejich mlýn“.
20

 Na 

závěr vyjádřil své odsuzující stanovisko vůči státní aroganci a uvedl, ţe se na mimořádném 

únorovém zasedání snaţil najít řešení otázky sousoší, aby „vychytat vítr z plachet 

porušitelů zákona“. Dále dokládá, ţe ti, kteří se teď ohlašují „měli tehdy hlavy v písku“. 

Byl to poslední způsob, jak omluvit svoji poráţku před chystajícími se listopadovými 

komunálními volbami a částečně svalit vinu na ty druhé. Nejevidentnější rozdíl mezi 

slovenským a maďarským mediálním sdělením lze zaznamenat právě v tomto článku 

regionálního tisku. Obsahová stránka dodatku, která ve slovenské části chybí, je určena pro 

většinové obyvatelstvo Komárna, deklarující maďarskou národnost. Medializaci snahy 

primátora nalézt řešení a tak zabránit osazení v roce 2010 lze povaţovat opět za alibismus. 

Podobně tomu bylo i v  roce 2003, kdy se podle svých slov snaţil najít řešení a vedl jednání 

s vyššími orgány. Následně však Místnímu stavebnímu úřadu trvalo pět let vystavit 

stavební povolení, které se neobešlo bez souhlasu primátora. Řešení pro trvalé umístnění 

sousoší na veřejném prostranství se v období sedmi let ale nenašlo. Primátor evidentně 

záměr najít řešení pro osazení sousoší neřešil a ani pravděpodobně ho ani neměl v úmyslu 

realizovat.  
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Dalším aktérem, jehoţ stanoviska prezentovala média, byl vedoucí Stavebního 

úřadu v Komárně Róbert Bolyó. Jeho odmítavý postoj v souvislosti s osazením sousoší 

uprostřed kruhového objezdu je publikován v deníku Új Szó v článku „Co bude stát 

uprostřed kruhového objezdu“ ze dne 25. 6. 2010. Bolyó poukazuje na porušení zákona a 

dovolává se původního územního rozhodnutí, které vydal Stavební úřad v roce 2006. 

Vedoucí stavebního úřadu se v daném článku zmiňuje o pohotových krocích, které byly 

podniknuty po tom, co začala probíhat instalace podstavce. V rámci těchto kroků byl 

upozorněn investor – SSC, Krajský úřad pro silniční dopravu a pozemní komunikace 

v Nitře, Okresní policejní velitelství, stavební firma, která stavební práce prováděla, 

dokonce i Matice slovenská v Martině na to, ţe realizací výstavby je porušován zákon a 

z toho důvodu bylo poţádáno o ukončení stavby. Stavební úřad dokázal velmi pohotově 

reagovat na zahájení výstavby podstavce. Vydání stavebního povolení, které musela místní 

organizace Matice slovenské dodatečně ţádat v roce 2003, trvalo Stavebnímu úřadu pět let. 

Tato skutečnost ve sledovaných médiích prostřednictvím článků deníku Új Szó vytvořila 

negativní postoj k osazení sousoší na veřejném prostranství. V řadách maďarsko-jazyčných 

čtenářů se takto dostalo do kategorie neţádoucích.  

V deníku Új Szó se uštědřuje kritika i místním politikům. Jeden z dotázaných 

účastníků se vyjádřil, ţe „se místní politici víc zabývají vlastním uplatněním, než zájmy 

města a mezitím ve městě panuje strach a nejistota“
21

.  

 

4.3.3 Státní činitelé Slovenské republiky 
 

V roce 2003 byl premiérem Slovenské republiky Mikuláš Dzurinda, byl 

zakladatelem strany SDKÚ
22

. Součástí vládní koalice byla v roce 2003 i politická strana 

SMK. Toto období se vyznačovalo se smířlivou národnostní politikou. V tomto roce se 

státní orgány v kauze sousoší Cyrila a Metoděje distancovaly od kroků Matice slovenské. 

Doloţily to články z deníků SME a Új Szó a článek z regionálního tisku Komárňaské Listy. 

V daném roce média zaměřila pozornost na několik státních činitelů. První osobou 

v souvislosti se sousoším byl tehdejší prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster. 

Deník Új Szó dne 21. 5. 2003 v článku: „Schuster:dálnice na jihu je nezbytná“
23

 píše o 

návštěvě prezidenta v Komárně. V deníku je uvedeno Schusterovo stanovisko, které 

vyslovil při setkání s předsedou Matice slovenské: „v plné míře spadá určení umístění 
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sousoší do kompetence Městského zastupitelství, a to je takto v pořádku“
24

. Na druhé straně 

vyjádřil politování, ţe se z uměleckého díla stala politická záleţitost a současně podotýká, 

ţe poslání uměleckého výtvoru je, aby je mohla spatřit široká veřejnost. Ovšem v této 

souvislosti se nepíše, zda by to mělo být v Komárně, nebo na jiném místě. Prezident ujistil 

předsedu Markuše po tom, co ho předseda poţádal o pomoc, ţe se o daném problému zmíní 

„určitým osobám“
25

. Medializace tohoto obsahu naznačuje, ţe se pravděpodobně jednalo o 

prezidentovu formalitu. V článku prezident poděkoval maďarské menšině za účast na 

volbách do EU a poukázal na jejich vysokou účast, která mnohokrát předčila účast většiny. 

Prostřednictvím tohoto sdělení se vytvořil obraz prezidenta jako sympatizanta s maďarskou 

menšinou. Prezident byl postupem Matice zklamán, bylo to sděleno prostřednictvím deníku 

SME v článku „Sousoší v Komárně asi odstraní“ ze dne 8. 7. 2003. V daném článku bylo 

sděleno, ţe ekumenických slavností se v důsledku chybějícího povolení nezúčastnil tehdejší 

premiér Dzurinda ani ministr kultury Rudolf Chmel. V článku „Cyril a Metoděj na 

průčelí“
26

 deníku Új Szó ze dne 7. 6. 2003 je uvedeno, ţe Rudolf Chmel přijal pozvání na 

slavnosti a myšlenku osadit sousoší na nově zrekonstruované průčelí povaţoval za dobré 

řešení. Patrný je vliv medializované kriminalizace a zpochybnění legislativy Slovenského 

státu na konání státních činitelů. Podle médií se státní činitelé distancovali od počínání 

Matice. Na této konstrukci se podílela obě sledovaná média. Většinou se jednalo o 

publikaci mínění primátora města.   

Sloţení vládního kabinetu se v roce 2010 změnilo a změnil se i jeho postoj 

k osazení sousoší. Iniciativy sousoší osadit se ujal vládní kabinet v čele s premiérem 

Robertem Ficem a jeho politickou stranou Smer. V tomto roce SMK nebyla součástí 

koaliční vlády. Její součástí byla konzervativní politická strana s národnostní orientací 

SNS. Období tohoto vládního kabinetu se neslo se známkami protimaďarských tendencí. 

Činnost vládních představitelů se vyznačovala silnou národnostní politikou, kdy sousoší 

Cyrila a Metoděje nebylo jediným sousoším, prostřednictvím kterého se mělo utuţit 

národní povědomí Slováků, nebo symbolicky označit území, s čímţ by se zvýraznilo, ţe se 

jedná o prostor Slováků. 

Deník Új Szó dne 30. 3. 2003 uvedl prohlášení premiéra ve smyslu, ţe řešení pro 

komárňanského Cyrila a Metoděje najde. V deníku je poukázáno na blíţící se konec 

volebního období stávajícího kabinetu. Tím se vysvětluje potřeba rychlého konání, 
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v důsledku čehoţ došlo i k urychlení výstavby kruhového objezdu, do jehoţ středu mělo 

být umístěno sousoší Cyrila a Metoděje. Deník SME ze dne 3. 7. 2010 v článku „Fico 

odhalí sousoší na objezdu“ nazývá plánované osazení sousoší „stranickou akcí Smeru“
27

 a 

jejím hlavním aktérem byl „dosluhující“ premiér Slovenska. V deníku Új Szó ze dne 3. 7. 

2010 je premiérovo počínání označeno za aroganci moci. Deníky SME aj Új Szó otevřeně 

kritizují konání premiéra. Den po odhalení sousoší byl v deníku SME 5. 7. 2003 uveřejněn 

zpravodajský článek pod názvem „Fica jako premiéra naposled vypískali“ s podtitulem 

„Obyvatelé Komárna brali odhalení sousoší jako provokaci odcházejícího premiéra“
28

. Jiţ 

název naznačuje odmítavý postoj deníku SME vůči premiérovým praktikám. 

Před sedmi lety bylo osazení iniciativou Matice slovenské. Od jejího počínání se vláda 

distancovala. V roce 2010 jsou hlavním agitátorem právě vládní orgány a jejich dosah moci 

jednoznačně převyšuje kompetence městského zastupitelství. Toho si aktéři byli vědomi a 

odrazilo se to i v jejich konáních.  

V roce 2003 se Robert Fico zúčastnil ekumenických slavností. V článku „Otázky kolem 

komárňanského sousoší“ v deníku SME ze dne 15. 7. 2003 se píše, ţe se zúčastnil 

ekumenických slavností, jako odpůrce klerikalismu, s kamennou tváří. Jeho účast se 

povaţuje za vypočítavost, která mu přinese hlasy. Pravděpodobně mu dané hlasy mělo 

přinést i trvalé osazení sousoší v roce 2010.  

 

4.4 Kvalitativní obsahová analýza medializace kauzy Cyrila a Metoděje v letech  

2003 a 2010 

 

Kvalitativní obsahovou analýzu článků jsem provedla v sledovaných médiích z let 

2003 a 2010. V roce 2003 bylo sousoší osazeno na veřejném prostranství. Jednalo se o 

dočasné osazení, jehoţ iniciátorem byla Matice slovenská. V roce 2010 bylo sousoší trvale 

osazeno na kruhovém objezdu. Osazení proběhlo v reţii tehdejšího premiéra Slovenské 

republiky. Oba roky jsem sledovala v jednotlivých rovinách, které jsem zvolila na základě 

medializovaných témat. Vzájemně jsem srovnala záměr mediálního sdělení sledovaných 

médií.  
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4.4.1 Kvalitativní analýza kauzy v roce 2003 

 

Iniciativy osazení sousoší na veřejném prostranství se v roce 2003 opětovně ujala 

místní organizace Matice slovenské v Komárně. Rozhodla se dočasně osadit sousoší na 

nově zrekonstruovaném průčelí budovy Matice slovenské. Rekonstrukce průčelí se konala 

u příleţitosti 140. výročí zaloţení Matice slovenské. V rámci mojí bakalářské práce jsem si 

vybrala čtyři roviny na základě témat, která média tematizovala. První rovina se týkala 

otázky porušení zákonů v souvislosti s rekonstrukcí průčelí a následného osazení sousoší. 

Další tematizovaná rovina se týkala účastníků slavnostního odhalení sousoší. Třetí 

sledovaná rovina se týkala symbolického významu sousoší světců, o které se aktéři ve 

svých argumentacích opírali. Poslední rovina, na kterou jsem se zaměřila, se týkala účasti 

členů Slovenské pospolitosti na ekumenických slavnostech. 

 

4.4.1.1 Sousoší Cyrila a Metoděje na pozadí porušování zákonů  

 

Proti osazení sousoší na veřejném prostranství bojovalo Městské zastupitelství od 

roku 1992 bez patřičného uvedení důvodu. V roce 2003 se kladení odporu vůči osazení 

sousoší přeneslo na rovinu zákonů v souvislosti s chybějícím stavebním povolením, 

kterému se věnovala obě média. 

V článku „Cyril a Metoděj na průčelí“ v deníku Új Szó dne 7. 6. 2003 se psalo o 

záměru Matice slovenské osadit sousoší na zrekonstruované průčelí budovy Matice v 

Komárně. Tento záměr povaţoval za přijatelné řešení i tehdejší ministr kultury Rudolf 

Chmel, který přijal pozvání na ekumenické slavnosti spojené s odhalením sousoší. 

V článku nebyl vyjádřen nesouhlas, ani pochybnosti ve spojitosti s rekonstrukcí či 

osazením sousoší. Zmínka o porušení zákona se objevila aţ v článku „Přestavba stoličního 

domu Matice je protizákonná“ v deníku Új Szó dne  3.7.2003. V článku byl zveřejněn 

ohlas primátora, který prostřednictvím médií reagoval na pozvánku ekumenických 

slavností s odhalením sousoší Cyrila a Metoděje, kterou mu zaslala Matice slovenská. Byl 

to první článek, ve kterém byla zpochybněna otázka legality přestavby průčelí. Podle slov 

primátora nebylo osazení sousoší oficiálně ohlášeno. Dále se uvádí, ţe opakovaně ţádali 

představitele Matice slovenské, aby nejednali protizákonně, jinak jim můţe být vyměřena 

pokuta aţ ve výši dvou milion korun. Podle článku „Matice si v Komárně osadila Cyrila a 

Metoděje“ ze dne 7. 7. 2003, publikovaného v deníku SME, dne 30. 6. 2003, vyzvalo 

Městské zastupitelství Matici k předloţení dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
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Lze předpokládat, ţe Městské zastupitelství si uvědomilo připravovanou akci Matice 

slovenské trochu opoţděně a na poslední chvíli začalo konat tak, aby bylo moţné osazení 

sousoší zabránit. O tom, ţe se jednalo o opoţděnou reakci, svědčí skutečnost, ţe záměr 

Matice byl v deníku Új Szó publikován jiţ 7. 6. 2003 a to bez náznaku nesouhlasu. O 

jednání na poslední chvíli lze soudit podle krátkého časového odstupu mezi výzvou, kterou 

Městské zastupitelství ţádalo dodání náleţité dokumentace a článkem, ve kterém se 

primátor vyjádřil, ţe Matici jiţ víckrát opakovaně ţádali, aby neporušovala zákony a to 

ještě před přemístěním sousoší ze dvora evangelické fary na zrekonstruované průčelí.  

Prostřednictvím deníků SME a Új Szó se konání Matice slovenské kriminalizovalo 

po osazení sousoší na budově Matice slovenské, a to v důsledku chybějícího stavebního 

povolení. K porušení zákona podle slov primátora došlo i opoţděným nahlášením oslav, 

uvedl to deník Új Szó v článku „Porušení zákona neposvětí“
29

 dne 10. 7. 2003. Deník 

SME tuto informaci neuveřejnil. Prostřednictvím deníku Új Szó se vyjádřením primátora, 

který obratně apeloval na zákony, graduje povědomí čtenářů o porušení zákona a tím 

udrţuje negativní postoj vůči sousoší, které by v řadách běţných občanů pravděpodobně 

jinak zůstalo bez povšimnutí. Další porušení zákona se opět tematizovalo v deníku Új Szó, 

a to v souvislosti s uzávěrkou silnice z důvodu plánovaných ekumenických oslav. Autor 

článku „Byla silniční uzávěrka právoplatná?“ se dne 12. 7. 2003 snaţil vyobrazit další 

porušení zákona. Zdůraznil, ţe se jednalo o cestu první třídy a povolení by mělo vydat 

Krajské velitelství, současně připomenul, ţe oslavy budou zahájeny odhalením sousoší sv. 

Cyrila a Metoděje. Táto snaha je opět evidentní pouze v deníku Új Szó. Několik verzí 

ohledně porušení zákona má patrně opakující se obsahový rámec. Tím se podílí na 

formování veřejného povědomí čtenářů deníku Új Szó. 

Legalita postupu Městského zastupitelství byla prostřednictvím médií také 

zpochybněna. V médiích byla publikována informace o zásahu policejní hlídky. Zásahu 

policejní hlídky, která se snaţila zabránit převozu sousoší na průčelí budovy, se věnoval 

deník SME v článku: „Matice si v Komárně osadila Cyrila a Metoděje“
30

 dne 7. 7. 2003 a 

deník Új Szó dne 7. 7. 2003 v článku: „Cyril a Metoděj již stojí na stoličním domě“
31

. 

Primátor města se v rozhovoru pro deník SME
32

 od zásahu městské policie distancuje. 
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Podle jeho slov se „náčelník policie má písemně k akci? vyjádřit“
33

. V deníku Új Szó
34

 

bylo uvedeno tvrzení náčelníka policie: „zásah byl vykonán na pokyny vyšších orgánů“
35

. 

Protichůdná tvrzení a přenášení zodpovědnosti jsou důkazem toho, ţe zásah neproběhl arte 

legis. V souvislosti s vysláním policejní hlídky podal Stanislav Bajaník na městskou policii 

trestní oznámení pro omezování osobní svobody a zneuţití pravomoci, uvedla to obě 

média. Publikované informace ze dne 7. 7. 2003 o zásahu městské policie povaţuji za 

sdělení informací bez záměru ovlivnit veřejné mínění.  U článků, které se objevily po 8. 7. 

2003 je patrná snaha médií konstruovat mínění čtenářů. V deníku SME byl dne 8. 7. 2003 

uveřejněn článek pod názvem: „Sousoší v Komárně asi odstraní“, v němţ primátor 

zpochybnil toto trestné oznámení, jelikoţ Stanislav Bajaník porušení zákona podle jeho 

slov připustil. Deník Új Szó v článku pod názvem „Cyril a Metoděj již stojí na stoličním 

domě“ ze dne 7. 7. 2003 uvedl prohlášení mluvčího Matice slovenské, ţe jejich organizace 

v nejbliţších dnech získá doklady a bude pokračovat v legalizaci, i kdyţ podle jeho 

přesvědčení podléhala rekonstrukce průčelí pouze ohlašovací povinnosti, a tu nezanedbali. 

V daném článku bylo sděleno i mínění primátora, který vyjádřil zklamání nad postupem 

Matice a vědomé porušení zákona povaţoval za projev moci a arogance. Toto zklamání 

bylo uveřejněno i v článku „Matice může dostat pokutu až ve výši dvou milionů korun“
36

 

v deníku Új Szó dne 8. 7. 2003. V tomto článku povaţuje protizákonný postup za projev 

popření cyrilometodějské tradice. Říkal, ţe se za pár dní prokáţe: „jestli je náš stát 

legitimní, anebo v něm vládne násilí a libovůle“
37

. Předpokládám, ţe pokud by mu na 

cyrilometodějském poslání záleţelo, sousoší by pravděpodobně stálo na nějakém veřejném 

prostranství města a k danému porušení stavebního zákona by ani nedošlo. Primátor 

prostřednictvím artikulační funkce médií šíří vlastní negativní názory mezi čtenáře 

maďarsko-jazyčného deníku a podílí se na konstrukci negativního mínění, které se jiţ 

netýká pouze osazeného sousoší a představitelů Matice slovenské, ale i slovenského státu. 

Slovenský deník uvedené poslední prohlášení neuveřejnil.  

Záměr ovlivnit mínění v řadách slovensko-jazyčných čtenářů je patrný v deníku 

SME v článku „Sousoší v Komárně asi odstraní“
38

 ze dne 8. 7. 2003. V něm primátor 

prohlásil, ţe ho Matice slovenská v průběhu sedmi měsíců jeho působení ani jednou 
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nepoţádala o stanovisko k umístnění sousoší. Toto tvrzení je kontroverzní ve vztahu k jeho 

vyjádření, které učinil pro deník Új Szó v článku „Matice může dostat pokutu až ve výši 

dvou milionů korun“
39

 v deníku Új Szó dne 8. 7. 2003. Baštrnák vyslovil politování nad 

tím, ţe se Matice slovenská zachovala tímto způsobem právě v době, kdy probíhala jednání 

ve vyšších státních kruzích ohledně důstojného umístnění sousoší. Po srovnání obou médií 

je z hlediska jejich veřejné úlohy nepovaţuji za úplně vyváţená. V deníku SME nabyla 

sdělena primátorova prohlášení, kterými otevřeně útočil na legitimitu státu a chybí i 

prohlášení, podle kterého jiţ probíhala jednání ve snaze najít řešení pro sousoší. Nebyla 

uvedena ani zmínka o porušení cyrilometodějské tradice, kterou zdůraznil primátor města 

v deníku Új Szó . V dalším článku deníku Új Szó pod názvem „Matice by ráda svůj čin 

posvětila“ ze dne 5. 9. 2003 bylo publikováno další prohlášení primátora, podle kterého 

vedení města nemá výhrady vůči sousoší, ale vůči násilnému způsobu organizace, jakým 

osazení sousoší docílila. Toto vyjádření je opět kontroverzní s výhruţkou, kterou učinil 

v článku „Přestavba stoličního domu Matice je protizákonná“ v deníku Új Szó ze dne 3. 7. 

2003, podle kterého ještě před osazením sousoší varoval Matici, ţe za porušení zákona jí 

můţe být vyměřena pokuta ve výši dvou milionů korun.  

Snaha primátora bojovat proti osazení sousoší prostřednictvím porušení zákonů je patrná 

v obou médiích. V deníku Új Szó je zřetelný útok na Slovenský stát. Současně je patrná 

konstrukce obrazu, podle kterého Městské zastupitelství plně respektuje cyrilometodějské 

tradice.  

V regionálním tisku byl publikován pouze jediný článek pojednávající o kauze 

Cyrila a Metoděje a to pouze v jeho slovensko-jazyčné verzi. Jednalo se o shrnující 

informace, které sdělil primátor města v rozhovoru pro regionální tisk. Lze soudit, ţe 

mediální sdělení prostřednictvím regionálního tisku bylo určeno pro slovenskou populaci 

Komárna. Primátor vyjádřil nad postupem Matice slovenské zklamání. Tibor Baštrnák 

apeluje na porušení zákonů, přičemţ dodává, ţe „se již dlouho celá záležitost netýče 

sousoší, duchovního dědictví Cyrila a Metoděje.“
40

 Podle těchto slov primátor připouští, ţe 

se otázka osazení sousoší v Komárně zpočátku týkala duchovního dědictví Cyrila a 

Metoděje a lze předpokládat, ţe se jej pořád týká. V průběhu čtení dostupných materiálů a 

článků z roku 2003 jsem se nesetkala s vyjádřením, kde by Městské zastupitelství doznalo, 

ţe s osazením sousoší nesouhlasí z důvodů duchovního poselství soluňských bratrů a jeho 

symbolického významu pro Slováky. 
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4.4.1.2  Účastníci ekumenických slavností 
 

Otázka porušení zákonů z důvodu chybějícího stavebního povolení byla 

medializována ještě před jeho slavnostním odhalením. Tato skutečnost však Matici od 

jejích plánovaných oslav neodradila. Medializace zpochybněné legality osazeného sousoší 

s velkou pravděpodobností odradila některé pozvané státní činitele. V článku „Sousoší 

v Komárně asi odstraní“ v deníku SME dne 8. 7. 2003 se uvádí, ţe premiér Dzurinda se 

omluvil, a ministr kultury také pozvání odmítl. Dále se píše, ţe „Matičári zklamali i 

prezidenta Schustera“. Pomocí této věty se čtenáři podsouvá obraz, ţe se Matice 

dopustila porušení zákona nedodáním stavebního povolení a od tohoto počínání se 

distancují i státní orgány. 

Na oslavy byli pozváni i představitelé městského zastupitelství. V článku „Porušení 

zákona neposvětí“ v deníku Új Szó dne 10. 7. 2003 by podle slov primátora města svojí 

účastí schválili nelegální postup Matice. Prostřednictvím médií se zvýraznilo porušení 

zákona a neúčast primátora se tímto omluvila, bez toho aby se poukázalo na symbolický 

význam sv. Cyrila a Metoděje, který je hlavním důvodem odmítavého postoje členů 

Městského zastupitelství. 

Článek pod názvem „Matice si v Komárně osadila Cyrila a Metoděje“ v deníku 

SME dne 7. 7. 2003 sděluje reakce návštěvníků ekumenických slavností. V článku je 

uvedena poznámka jedné maďarsky mluvící účastnice: „Nevím, proč tomu brání. Komu 

z obyvatel Komárna, by ta socha překážela?“ Další ohlas z řad účastníků bez naznačení 

národnosti zněl: „Škoda, že se město a Matice spolu nemůžou ohledně sousoší domluvit.“ a 

další: „V Komárně je socha Klapku, Lehára, Štefánika, či Jókaiho, tak proč by nemohla být 

Cyrila a Metoděje.“ Prostřednictvím tohoto článku je vyjádřen postoj obyvatel Komárna. 

Jejich postoj v neutrálním tónu byl pravděpodobně záměrem mediálního sdělení deníku 

SME. Ten nebyl patrný v deníku Új Szó v ani v článku publikovaném v deníku SME z 

následujícího dne. Tomuto článku jsem se věnovala v následující kapitole.  

 

4.4.1.2.1 Historické a symbolické aspekty v souvislosti s osazením sousoší reflektované v 

médiích  

  

Matice slovenská se snaţila svůj záměr osazení sousoší ve městě odůvodnit pomocí 

historické argumentace. V deníku SME se prostřednictvím článku pod názvem „Cyril a 

Metoděj asi přes Komárno nepřišli“ dne 8. 7. 2003 mění směr mediálního sdělení. Článek 

reflektoval názor Jana Steinhübela, historika zabývajícího se cyrilometodějskou tradicí. Ten 
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povaţoval příchod světců přes Komárno za nejmíň pravděpodobný, z toho důvodu 

povaţuje snahu Matice umístnit sousoší v Komárně za tvrdohlavost a provokaci. V článku 

se uvádí i přesvědčení předsedy Matice slovenské Markuše o tom, ţe „sv. Cyril a Metoděj 

šli přes brod v Komárně“
41

, i kdyţ toto přesvědčení podle autora článku nemohl podloţit 

ţádným historickým pramenem. Markuš dodal, ţe by „sousoší mělo být odhaleno i proto, 

že komárňanští matičiari na této myšlence dlouho pracovali“
42

. Tento článek je v rámečku 

vloţen do článku, který pojednává o moţném odstranění sousoší. Za snahu mediálního 

sdělení lze povaţovat zpochybnění neopodstatněných argumentů, na které Matice apelovala 

ve spojitosti s osazením sousoší bez stavebního povolení.  Prostřednictvím argumentů 

předsedy Matice slovenské se poukázalo na umíněnost Matice, která mohla vzbudit 

pohoršení v řadách občanů, kteří deklarují maďarskou ale i slovenskou národnost. V této 

souvislosti lze konstatovat, ţe deník SME se nesnaţil ovlivnit mínění veřejnosti ve 

prospěch konání Matice slovenské, jak tomu bylo o den dřív.  

Podle názoru autora článku: „Otázky kolem komárňanského sousoší“
43

 v deníku 

SME ze dne 24. 7. 2003 mohli komárňanští radní problému předejít, „ale to by museli 

alespoň o stupínek sestoupit z piedestalu svého velkomaďarství“
44

. Podle autora článku se 

představitelé SMK chovají jinak na celostátní úrovni a jinak tam, kde mají 

v zastupitelstvích velkou většinu, jak tomu bylo i v Komárně. Autor podotýká, ţe jim to 

zákony umoţňují. Tento článek poukazuje na skutečnost, ţe představitelé Městského 

zastupitelství v Komárně vzdorovali proti osazení sousoší z národnostních důvodů, ale 

nepřekročili hranici zákonů. V článku „Zasklení, nebo přestavba?
45

“ v deníku Új Szó byl 

dne 19. 7. 2003 publikován článek, ve kterém se redaktor táţe: „Komu by překáželo sousoší 

Cyrila a Metoděje (mimochodem i v okolí Balatonu mají svůj památník), myslím pro 

většinu ne, pokud to přinese pokoj.“
46

 Autor vyjádřil souhlas s míněním Jana 

Čarnogurského
47

, který prohlásil, ţe: „Ve Velkých Kapušanech je socha ptáka turula
48

 a 

nik se neptá, jestli ponad Velké Kapušany přeletěl turul. Buďme rádi, že slovenské 

historické symboly jsou historickými symboly Evropy.“
49

. Rozdíl vidí autor v tom, ţe na 
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osazení turula měli v Kapušanech povolení.  Záměrem tohoto článku není odmítnutí 

osazení sousoší na veřejném prostranství. Prostřednictvím obou uvedených článků se 

poukázalo na bludný kruh, v kterém se kauza nacházela. Osazení by snad mohlo být bez 

problémů, kdyby Matice měla povolení, to ale chybí a bude chybět dalších pět let, z důvodu 

nevůle městského zastupitelství, které se svoje konání snaţí omluvit, nebo oddálit apelací 

na sérii zákonů, kterými zastírá pravý důvod odmítání sousoší.  

Osazené sousoší povaţoval autor článku „Otázky kolem sousoší“ ze dne 15. 7. 2003 

v deníku SME, za legitimní. V článku se uvádí, ţe sousoší bylo poţehnáno, čehoţ se 

zúčastnili biskupové i papeţský nuncius. Toto poţehnání povaţuje autor za „větší 

legitimizaci, než může dát písemné povolení jakýkoli byrokratický orgán“.  Autor článku 

zdůrazňuje, ţe církevní představitelé „přišli do Komárna tehdy, když pozvaní státní činitelé 

neměli odvahu“. Oslav se zúčastnil i předseda politické strany Smer Robert Fico. Ten se 

stal hlavním aktérem událostí roku 2010, kdy došlo k permanentnímu osazení sousoší. 

V roce 2003 se podle sdělení v daném článku Fico jako odpůrce klerikalismu zúčastnil 

ekumenických slavností s kamennou tváří.  

 

4.4.1.3 Neofašismus a cyrilometodějské poselství 

 

Ekumenických slavností se zúčastnili i členové Slovenské pospolitosti v uniformách 

Hlinkovy gardy, kteří nesli černou vlajku s bílým dvou-kříţem. V deníku SME byla 

informace tohoto rozsahu uvedena v článku pod názvem „V Komárně byli politici i 

gardistické uniformy“
50

dne 14. 7. 2003.  O účasti neonacistů se psalo obšírněji v článku: 

„Matice chce novou celosvětovou sbírku“ ze dne 7. 8. 2010 v deníku SME. Konstatoval, ţe 

vedení Matice účast gardistů nevysvětlila, ani neodsoudila.  Mluvčí matice pronesl na 

tiskové konferenci, ţe na shromáţděních Matice nesleduje, kdo je jak oblečený. Uvedena 

byla i další reakce Stanislava Bajaníka, který na otázky týkajících se neofašistů odpověděl 

podle autora článku s pobouřením se slovy: „Nemáte mi právo klást další otázky.“ 

Medializací těchto informací poukazují na to, ţe se Matice ztotoţňuje s ideologií Slovenské 

pospolitosti. V deníku Új Szó se o účastnících Slovenské pospolitosti píše v článku 

„Posvěcené porušení zákona“ dne 14. 7. 2003. Podobně jako zpravodajství toho dne 

v deníku SME pouze konstatuje přítomnost účastníků Slovenské pospolitosti v černém 

oblečení s bílým dvou-kříţem na krku. Tématu se maďarsko-jazyčný deník opětovně 
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věnuje v článku „Budou na zodpovědnost vzati aktivisti Slovenské pospolitosti?“ dne 16. 8. 

2003. Články ve spojitosti s účastí členů Slovenské pospolitosti se objevili den po 

ekumenických slavnostech bez hodnotících elementů. Teprve v článku ze dne 16. 8. 2003 

je zaujatý kritický postoj, kde se uvádějí informace o tom, ţe bylo zahájeno stíhání 

Slovenské pospolitosti.  

V srpnu v deníku Új Szó vychází zpravodajský článek o listu papeţe Jana Pavla II., 

ve kterém vyjádřil Matici slovenské svoji podporu.  Autor článku v deníku Új Szó dokládá, 

ţe „pravděpodobně svatého otce neinformovali o účastnících oslav Hlinkovy gardy, kteří 

pochodovali v uniformách ulicemi Komárna.“  

 

4.4.2 Kvalitativní analýza kauzy reflektovaná v médiích v roce 2010 

 

Otázka trvalého osazení sousoší se na podnět osazené sochy Svatého Štěpána ve městě 

v roce 2009 opětovně otevřela v roce 2010. Iniciativy se ujal premiér Slovenské republiky 

Robert Fico. Média danou kauzu tematizovala na několika rovinách. V rámci bakalářské 

práce jsem se zaměřila na tři roviny. Za první rovinu výzkumu jsem si zvolila výstavbu 

kruhového objezdu, uprostřed kterého stojí dnes sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Další 

rovinou bylo samotné osazení a odhalení sousoší. Poslední rovinou v rámci mé práce bylo 

vandalské poškození sousoší. Ve všech rovinách jsem sledovala postoje a argumentace 

aktérů, které daná média sdělovala. Kromě zmíněných rovin jsem si zvolila dvě kategorie 

témat, které jsem povaţovala za důleţité z hlediska konstrukce reality prostřednictvím 

mediálního sdělení. První téma tvořily finanční náklady, které se váţou na výstavbu 

kruhového objezdu a osazení sousoší. Ty slouţily jako katalyzátor negativních emočních 

nábojů. Druhým tematickým okruhem sledovaného mediálního sdělení byly argumenty a 

postoje s národnostním podtextem. 

 

4.4.2.1 Výstavba kruhového objezdu 

 

Maďarský deník se na konstrukci negativního náboje z počátku oficiálně nepotvrzeného 

osazení sousoší začal podílet jiţ v období zahájení stavebních prací kruhového objezdu. 

Jeden z prvních článků, který byl publikován 11. 3. 2010, zdánlivě nesouvisel s osazením 

sousoší. V článku pod názvem „Výstavba kruhového objezdu na Kosutovom náměstí“
51

 se 

poukázalo na časovou flexibilitu stavebních prací, v důsledku kterých se původně 
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prosincový termín posunul se šestiměsíčním předstihem na červen. V článku byly uvedeny 

náklady na stavební práce v souvislosti s obdobím ekonomické krize. Prostřednictvím 

těchto souvislostí média poukázala na důleţitost probíhajících stavebních prací. Tento 

článek byl spojen s dalším textem, který pojednával o opravě sklápěcího mostu
52

. 

V souvislosti s opravou sklápěcího mostu v Komárně byla zdůrazněna nepruţnost a 

pomalost probíhajících prací, v důsledku kterých byla ochromena doprava ve městě. Podle 

tvrzení autora spadaly obě stavební práce do kompetence SSC
53

. Opakovaně byla 

implicitně zvýrazněna potřeba výstavby kruhového objezdu. Na tuto významnost navazoval 

článek vsazen do šedého rámečku pod názvem Cyril a Metoděj uprostřed?
54

  V něm se jiţ 

přímo pojednávalo o zatím oficiálně nepotvrzeném plánovaném osazení sousoší uprostřed 

budovaného kruhového objezdu. Autor článku dal snahu vládních orgánů do souvislosti 

s blíţícím se koncem volebního období. Osazení sousoší uprostřed nového objezdu by 

podle mínění, prezentovaném v článku, který vyšel 30. 3. 2010 v deníku Új Szó, mělo 

zvýšit počet hlasů v řadách nacionalisticky cítících voličů. Prostřednictvím těchto informací 

se záměr osazení dal jednoznačně do souvislosti se snahou utuţit národní cítění Slováků, 

čímţ se jednoznačně posilnilo národní uvědomení maďarské menšiny. K udrţení 

negativního postoje přispěla i věta: „Nemůžeme zapomenout, že Matice slovenská tenkrát 

sousoší nanutila na město Komárno.“
55

 Otázku, proč se nenašlo místo na veřejném 

prostranství od období zrodu myšlenky v roce 1992, v důsledku čehoţ bylo sousoší v roce 

1999 na Komárno „nanuceno“, ani jeden z článku sledovaného tisku neotevírá. Medializace 

zmíněných souvislostí vytváří základy, na kterých začne maďarská strana stavět obranné 

mechanizmy vůči státem organizovanému osazení sousoší uprostřed kruhového objezdu. 

Ani jeden z březnových článků neuvádí argumentace, které by explicitně vystupovaly proti 

osazení sousoší Cyrila a Metoděje z důvodu historického poslání těchto světců. V obou 

článcích, které pojednávaly o potencionálním osazení sousoší uprostřed kruhového 

objezdu, byl citován Zákon o cestním provozu 135/1961, podle kterého je zakázáno 

umístnění takových předmětů do křiţovatek a kruhových objezdů, které brání ve výhledu 
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nebo odpoutají pozornost řidičů.  Pomocí tohoto argumentu se mělo poukázat na 

nezákonnost osazení sousoší uprostřed objezdu. Pravděpodobně v této souvislosti došlo k 

novelizaci Zákona o silničním provozu (Datum novelizace: 1. 6. 2010). Srovnání 

původního a novelizovaného znění zákona by přesahovalo rámec této práce. 

 

4.4.2.2 Sousoší Cyrila a Metoděje uprostřed kruhového objezdu 

 

V předcházející kapitole jsem se zmínila o tom, ţe deník Új Szó své čtenáře o 

záměru vládních orgánů SR osadit sousoší do středu kruhového objezdu informoval jiţ 

v březnu. V těchto článcích se maďarsko-jazyčný deník podílel na konstrukci veřejného 

mínění, které neslo negativní náboj a tvořilo základnu pro budování dalších konstruktů. 

Sousoší se opětovně tematizovalo v deníku Új Szó dne 25. 6. 2003. Redaktorka se v něm 

zmínila o oficiálně nepotvrzeném záměru vládních orgánů osadit sousoší uprostřed nově 

vybudovaného kruhového objezdu. V článku byly čtenářům předloţeny odpovědi 

kompetentních úřadů na otázku, která byla současně i názvem článku: „Co bude stát 

uprostřed komárňanského kruhového objezdu?“
56

 Uvedené odpovědi úředníků byly 

nejednoznačné. Podle slov mluvčí SSC se bude jednat o architektonický doplněk, který byl 

schválen Krajským úřadem pro silniční dopravu a pozemní komunikace v Nitře. Úřad 

Krajského ředitelství policie v Nitře byl obeznámen o uděleném povolení pro 

architektonický doplněk, ale o umístnění sousoší ţádnou zprávu neobdrţel. Předseda Místní 

organizace Matice slovenské v Komárně taky neměl bliţší informace o eventuálním 

přesunutí sousoší z průčelí budovy Matice slovenské v Komárně. Podle těchto 

nejednoznačných výpovědí soudím, ţe došlo k zadrţení informací. Součástí této práce 

nebylo zjištění, kde k němu došlo. Jednou alternativou by mohla být snaha deníku Új Szó 

konstruovat povědomí čtenářů o záměrném utajování osazení sousoší. O záměrném utajení 

se ve zmiňovaném deníku psalo i v článku: „Cyril a Metoděj byli drazí“
57

 dne 19. 10. 

2010. Druhým by mohl být jednoduše „styl“ vládních orgánů. Utajením svého záměru se 

vládní orgány mohly bránit jakékoli snaze Městského zastupitelství osazení zabránit.  

Deník SME se problematice sousoší věnoval pouze dva dny před odhalením, a to 

ve zpravodajském článku pod názvem „Fico odhalí sousoší na objezdu“
58

 dne 3. 7. 2010. 

V textu byla sdělena informace o plánovaném přemístění sousoší do středu kruhového 
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objezdu bez platného stavebního povolení. Ohledně plánovaného slavnostního odhalení 

byla v článku zmínka i o chybějícím ohlášení plánovaného shromáţdění ve spojitosti 

s odhalením sousoší. V této souvislosti byla v článku uvedena otázka, kterou si poloţil 

primátor, zda se buduje právní stát, anebo si někteří můţou dovolit všechno.  Postoj deníku 

SME, lze uvedením těchto informací interpretovat jako vyjádření nesouhlasu 

s premiérovým počínáním. Otázka samotného sousoší v článku ale otevřena nebyla. 

Maďarsko-jazyčný deník se věnoval plánovanému odhalení sousoší v článku „Fico ještě 

naposled zahraje roli zachránce národa“ dne 3. 7. 2010. V článku se uvádí snaha Jánosa 

Bózsu
59

 zhatit cestu kamionu převáţejícímu sousoší z budovy Matice slovenské do středu 

kruhového objezdu. Tento autonomistický aktivista se snaţil kamion zastavit vlastním 

tělem. Snahu zabránit převozu nadrozměrného sousoší přirovnal redaktor deníku Új Szó k 

Sisyfovu boji. Tato snaha je tímto rčením označena za bezvýchodnou a vytyčený cíl 

nemůţe být dosaţen. Pokud vytvoříme paralelu s mytologickým příběhem o Sisyfovi, tak 

by bohem, který hatí veškerou snahu Sisyfa, měl být premiér Fico. V článku jsou tím 

naznačena nekompromisní jednání tehdejších vládních orgánů z pozice moci. 

Pravděpodobně redaktor neměl záměr přirovnat dlouholeté jednání Městského 

zastupitelství k Sisyfově proradnosti, kterým se přičinil ke svému údělu.  

O událostech odhalení sousoší, které se konaly dne 4. 7. 2010 u příleţitosti oslav 

cyrilometodějských dní, informovaly oba deníky s dílčími odchylkami. Média pachtící po 

senzaci si podle deníku Új Szó přišla na své při incidentu mezi muţem středního věku, 

který strhnul transparent autonomistů a vmetl jej do tváře demonstrantů. Redaktor tento čin 

ironizoval. Podle jeho mínění se tak stalo v důsledku horka, při kterém vře i mozek. Tato 

událost byla popsána ve slovenských médiích jako slovní roztrţka mezi muţem a skupinou 

autonomistů, které si chtěl muţ vyfotit. Incident skončil podle redaktora deníku SME 

výhruţkou se zvednutým prstem, ţe si „fotograf“ na jednoho z účastníků počká. Forma 

popisu tohoto incidentu v deníku Új Szó poukazuje na záměr vyobrazit agresivní postup 

slovenské strany vůči maďarské a to ne pouze z řad nejvyšších vládních činitelů. 

V článcích deníku Új Szó se vyuţívaly formulace, kterými se zvýraznily nebo vytvářely 

obrazy podporující národnostní cítění maďarské populace. Autor článku v deníku SME se 

zmínil o agresivním výstupu slovenského účastníka, ale pouze ve formě verbální výhruţky.  
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Mediální reflexe účastníků oslav se v obou médiích liší. „Ficovi fanoušci důchodového 

věku
60

“ tvořili podle autora publicistického článku v deníku Új Szó ze dne 7. 7. 2010 

neoddělitelnou součást „velké události“
61

. V deníku SME se tato informace o účastnících 

oslav na slovenské straně, kteří přijeli do Komárna organizovanými autobusy, neobjevila. 

Naopak se uvádí, ţe se oslav účastnily stovky domácích, kteří premiéra častovali 

hvízdáním a povyky. Maďarsko-jazyčná verze psala o účasti autonomistů jako demonstraci 

vůči aroganci, která byla předem ohlášena na městském zastupitelství. 

Informace o samotném sousoší a pohled na události v kontextu se ve dvou denících 

diametrálně lišily. V deníku SME byla uvedena fakta, která nebyla součástí článků v deníku 

Új Szó. Údaj v článku „Fica jako premiéra asi naposled vypískali“
62

 ze dne 6. 7. 2010: 

„Směr tam nechal převézt sochu, kterou doposud magistrát nepovolil postavit na žádném 

náměstí a musela stát na průčelí budovy Matice slovenské“
63

. Tuto větu článku povaţuji za 

patrné vyjádření souhlasu komunikátora s osazením sousoší. Prostřednictvím následujících 

dvou vět bylo poukázáno na skutečnosti, které osazení v reţii vládních úřadů předcházely: 

„Tahanice kolem sousoší Cyrila a Metoděje v Komárně trvají celé roky. V roce 2003 bylo 

sousoší umístněno na průčelí budovy místní pobočky Matice slovenské.“
64

 Tyto informace 

nebyly publikovány v deníku Új Szó. Naopak v článku „Co bude stát uprostřed kruhového 

objezdu“
65

 ze dne 25. 6. 2010 redaktorka poznamenala, ţe se „nemůže zapomenout na to, 

že sousoší městu vnutila Matice slovenská“
66

. Připomenutím příběhu vnuceného sousoší 

jinak jiţ zapomenuté události se sousoší prostřednictvím médií dostalo opět do povědomí 

lidí jako neţádoucí.  

Prostřednictvím médií byla opět zpochybněna legislativní stránka osazení sousoší, jak tomu 

bylo v  roce 2003. Odpůrci se opět odvolávali na chybějící stavební povolení. Podle slov 

vedoucího Společného stavebního úřadu v Komárně nebyl dodrţený stavební zákon
67

. 

Pomocí této argumentace byl konstruován obraz, podle kterého se maďarská strana ocitla 

v pozici oběti a veškerá opatření činila pouze ve jménu zákona. Sousoší je prostřednictvím 

médií připsán přívlastek „nezákonné“, jako tomu bylo v roce 2003. Deník SME informaci o 

chybějícím stavebním povolení neopomíjí, ale ani ji nerozvíjí. 
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V souvislosti s osazením sousoší byl dne 9. 7. 2010 publikován článek 

v regionálním tisku Komárňanské listy a Komáromi lapok. Články jsou aţ na chybějící 

pasáţ v slovenském vydání identické. V článku je reflektováno vyjádření primátora města 

na tiskové konferenci. Říká, ţe „protestovali proti osazení sousoší Cyrila a Metoděje na 

kruhovém objezdu, protože město takovou žádost nedostalo“
68

. Dále se uvádí, ţe „…takové 

počínání bylo protizákonné a považuje tento počin za smutný signál, protože stát, který by 

měl být příkladem, porušuje zákony“
69

.  Myšlenkový obsah primátorových slov se neliší od 

jiţ uvedených článků.  Slovenská část periodik nereflektuje primátorův pokus o obhajobu 

své „prohry“ vyuţitím argumentů nacionalistického charakteru.  Podrobněji jsem tyto 

argumenty uvedla v kapitole věnované aktérům kauzy. 

  

4.4.2.3 Poškození sousoší 

 

Poslední událostí roku, která se spojuje se sousoším, je jeho vandalské poškození, 

ke kterému došlo v prosinci. Sousoší bylo polito ţlutou barvou. Deníky SME i Új Szó 

informují o této události bez větších odchylek čistě konstatováním skutečnosti. Obě média 

v rámci článků pojednávajících o poškození sousoší informují čtenáře i o zničení 

mramorové pamětní tabule, která byla věnována „obětím druhé světové války“
70

, jak bylo 

uvedeno v deníku SME. V deník Új Szó se psalo, ţe tabule byla „věnována padlým 

Slovákům v období maďarské okupace v letech 1938 -45“
71

.  Uvedením tohoto znění, bez 

ohledu na skutečnost se zvýrazňuje minulost, kterou pojímá jedna i druhá strana rozdílně a 

je zdrojem slovensko-maďarského napětí. Tímto sdělením byla současně naznačena i 

provokace ze strany Matice slovenské, jelikoţ se jednalo o umístnění této tabule ve městě, 

kde ţije 60% obyvatel deklarujících maďarskou národnost. Tím, ţe se toto poškození dalo 

do souvislosti s poškozením sousoší, se prostřednictvím médií připomíná, ţe je sousoší ve 

městě neţádoucí a tentokrát jiţ ne v souvislosti s chybějícím stavebním povolením. 

Konstruovaná realita ohledně neţádoucího sousoší ve městě se prostřednictvím deníku Új 

Szó konstantně udrţuje, a to buď argumentací s pomocí aplikovatelných zákonů anebo bez 

zmínky porušení zákona. V souvislosti se sdělením deníku SME opětovně soudím, ţe se 

straní podávání informací, které by byly národnostně vyhraněny i kdyţ se tak děje moţná 

prostřednictvím neúplných informací. 
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4.4.2.4 V národním zájmu 

 

V této stati jsem se zaměřila na články, jejichţ obsahová stránka posiluje národní 

cítění svých čtenářů. V deníku Új Szó byl článek dne 25. 6. 2010 pod názvem: „Co bude 

stát uprostřed kruhového objezdu“
72

 propojen s článkem pod názvem: „Trianonský 

památník
73

 SNS je protizákonný“
74

. Památník se tímto způsobem dal do souvislosti 

s potencionálním osazením sousoší uprostřed kruhového objezdu a zvýraznil se 

nacionalistický záměr připravované události. Trianonský pomník, jako památník rozpadu 

Uherska a vzniku Československa, a postavy sv. Cyrila a Metoděje mají společný 

symbolický význam ve smyslu utuţování národnostní identity Slováků. Vzrůstajícím 

národním cítěním v řadách menšiny současně narůstá národní cítění u příslušníků majoritní 

populace, kterou je v Komárně etnická skupina Maďarů. V článku se přitom nepojednávalo 

o sousoší samotném, přistupovalo se k němu jak k věci, jejíţ umístnění ve městě je 

nechtěné.  Prostřednictvím médií se podsunul čtenáři negativní emoční náboj a jeho osazení 

na veřejném prostranství se jednoznačně neslo v duchu nespravedlnosti. Daný článek je 

ukončen slovy: „zažili jsme i podivnější věci na Slovensku…“. Čtenář, který čte pouze 

maďarsko-jazyčný deník, byl těmito větami uchopen do pavučiny konstruované reality, 

která je národnostně vyhraněna vůči Slovensku.    

V deníku Új Szó byl dne 3. 7. 2010 zvýrazněn nacionalistický záměr osazení 

sousoší v článku pod názvem: „Fico si ještě naposled zahraje roli záchrance národa.“
75

. 

Kromě samotného názvu je indikátorem nacionalistického záměru reportované události i 

následující sdělení: „Celou událost měla vysílat Slovenská televize v přímém přenosu, jak 

tomu bylo při odhalení sochy Svatopluka.“
76

 Sousoší Cyrila a Metoděje se tím dala do 

souvislosti se sochou Svatopluka. Svatopluk je dalším symbolem Slováků, pomocí kterého 

je utvářena lineární kontinuita dějin a je dokazováno prvenství příchodu Slovanů (někdy 
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Slováků) na území dnešního Slovenska. Medializací této souvislosti lze povaţovat za snahu 

deníku Új Szó poukázat na nacionalistický charakter osazení sousoší.  

O soše Svatopluka se zmínil premiér ve svém projevu v den odhalení sousoší Cyrila 

a Metoděje, který byl zveřejněn opět v deníku Új Szó dne 7. 7. 2010 v publicistickém 

článku „Ficova výhra“
77

 následovně: „Sochu Svatopluka jsme odhalili při 1130. výročí 

jeho korunovace králem svrchovaného, starobylého evropského národa. Tím jsme utužili 

naše národní cítění….sv. Cyril a Metoděj byli ti, kteří přinesli ušlechtilé myšlenky 

křesťanství na toto území o jeden a půl století před vládou svatého Štěpána.“
78

 Projev 

premiéra byl reflektován i v deníku SME dne 5. 7. 2010 ve zpravodajském článku pod 

názvem: „Fica jako premiéra naposledy vypískali“
79

 následovně: „My Slováci nahlížíme i 

na evropskou historii v širším měřítku. Pokaždé vyzvedneme to, co nás spojuje.“
80

 V daném 

článku se uvádí, ţe premiér označil odhalení sousoší za „zákonité a historicky 

spravedlivé“
81

. V obou denících články reflektují Ficův projev s výraznou nacionalistickou 

orientací. Podstatný rozdíl je v uvedených formulacích premiérova projevu týkajícího se 

historie. V deníku SME se část projevu, pojednávající o sv. Štěpánovi
82

, který je/byl 

součástí i slovenských dějin, neuvádí. Jak je zřejmé z jeho projevu, který byl uveden 

v deníku Új Szó, je sv. Štěpán soupeř, kterého musí nějaká slovakizovaná historická 

postava předčít, aby bylo dokázáno prvenství Slováků na území dnešního Slovenska. 

Prostřednictvím medializace této snahy se poukázalo na tuto snahu Slováků a současně se 

utvrdil obraz „jednoznačného prvenství“ vlády prvního uherského krále na tomto území.   

Národností postoje politických činitelů Městského zastupitelství maďarské strany 

nebyly zjevně medializovány ve zpravodajských ani v publicistických článcích. 

Pravděpodobně by to ohrozilo jejich politickou kariéru. Na druhé straně byl v deníku Új 

Szó explicitně reflektován otevřený odpor vůči sousoší v řadách autonomistů přicházejících 

z Dunajské Stredy v publicistickém článku dne 7. 7. 2010 pod názvem: „Ficova výhra“ 
83

. 

V článku byla uvedena výzva účastníků, kterou přenesli autonomističtí aktivisti: „Každý 

týden přineste kopu hnoje na trianonský pomník i na toto sousoší.“ Maďarsko-jazyčný 

deník se nedistancoval od publikace ani takto vulgárních projevů. Jelikoţ je tato věta 
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ponechána bez poznámky, lze soudit, ţe se autor i deník ztotoţnili s tímto prohlášením. 

Čtenář si tímto způsobem můţe stupňovat negativní emoční náboj vůči sousoší a tím i vůči 

Slovensku a Slovákům. Další věta s otevřeným nacionalismem ze zástupu autonomistů 

v daném článku zněla: „Ten kdo je Maďar, ať se přidá k nám.“
84

 Z řad přihlíţejících se jim 

dostala odpověď v odmítavém tónu: „Ať se tam postaví primátor, ten již 20 let těží z toho, 

že je Maďar, a když je zapotřebí, tak ho není.“
85

. Autor tuto větu komentuje slovy: „Od 

nástupu demokracie se občané odvažují říkat takové věci na ulici.“
86

 Tato naráţka na 

primátora signalizuje nespokojenost s jeho působením i v řadách maďarsky mluvící části 

obyvatelstva města. O nespokojenosti s primátorem v řadách obyvatel města jsem se 

zmínila v stati věnované aktérům. Poznámku redaktora ve spojitosti s demokracií bych 

interpretovala jako formu ospravedlnění toho, ţe ve své publikaci uvádí názory s 

negativním nábojem vůči osobě primátora.  

„A kdyby Matice slovenská, předci jenom neposkytla sousoší ze svého průčelí, tak by tam 

umístnili nějaký jiný Slovenský státní symbol.“ Toto prohlášení předsedy SMK
87

 uvedl 

deník Új Szó dne 3. 7. 2010. Tímto odkazem bylo naznačeno, ţe maďarská strana by 

nesouhlasila se ţádným slovenským státním symbolem. Pravděpodobně, pokud by si 

Slováci nebyli přivlastnili sv. Cyrila a Metoděje jako národní symbol, by se celé osazení 

sousoší bylo obešlo bez incidentů. Předseda SMK pokračoval: „odcházející premiér tímto 

sousoším zanechává časovanou bombu pro novou koalici. Stěží si dovedu představit, že by 

se nastupující vláda ujala odstranění nezákonně osazeného sousoší.“
88

 Medializací tohoto 

mínění se explicitně vyjádřil postoj strany „poražených“ (podle slov primátora města v 

deníku Új Szó ze dne 30. 3. 2010), ţe jediným řešením bude pouze odstranění sousoší. 

Z daného prohlášení je přítomnost sousoší pro obyvatele Komárna deklarující maďarskou 

národnost neakceptovatelná. Důvodem je pravděpodobně symbolická hodnota sousoší a 

jeho význam pro slovenský národ.  

V deníku Új Szó byly zmíněny dvoujazyčné nápisy na transparentech, které drţela 

skupina autonomistů: „Vítáme slovenské turisty v našem městě“
89

 ve zpravodajském článku 

pod názvem: „Věrozvěstové uprostřed kruhového objezdu“
90

 ze dne 6. 7. 2010. Píše se v 
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něm, ţe Ficovi fanoušci „jsou přivezeni výletními autobusy z různých končin Slovenska a 

někteří vidí skutečného Maďara poprvé v životě“. Transparenty v dané souvislosti nebyly 

zdvořilostním gestem vůči návštěvníkům z různých končin Slovenska. Skupina 

autonomistů tímto zdůraznila, ţe se příchozí návštěvníci nacházejí na „maďarské půdě“. 

Tato myšlenka byla posílena i dalším nápisem na transparentech: „Řešením je 

autonomie“
91

. Medializací těchto údajů se opět utuţilo národnostní cítění v řadách 

maďarských čtenářů. Tyto informace se ve slovenském deníku neobjevily. Předpokládám, 

ţe se deník SME distancoval od medializace článků s národnostním podtextem vycházející 

z historické argumentace. Soudím tak na základě toho, ţe v deníku nebyla uvedena ani ta 

část premiérova projevu, která pojednávala o svatém Štěpánovi. Z tohoto hlediska soudím, 

ţe se prostřednictvím článků pojednávajících o kauze ve slovenském tisku média nesnaţila 

otevírat národnostní problematiku. Naopak, patrná je snaha zaujmout vyváţený postoj. 

Dokládá to i věta z publicistického článku deníku SME ze dne 7. 7. 2010: „Svatý Cyril a 

Metod a stejně i svatý Štěpán, všichni zastánci křesťanských ideálů a odpůrci jazykové 

výlučnosti, zůstávají nadále stát na rozcestí.“   

 Samotná ceremonie podle autora článku v deníku Új Szó dne 7. 7. 2010 „nabyla 

velkoleposti, až dojímá k slzám, ovšem len mezi slovenskými účastníky“
92

. Tato poznámka 

znevaţuje samotnou ceremonii, ale současně se posmívá slovenskému národu, kterého 

dojímá událost tohoto typu.  

 

4.4.2.5 Finanční náklady   

 

Finanční náklady vynaloţené za účelem budování národního cítění Slováků mohly 

snadno poslouţit jako spouštěč negativního náboje vůči sousoší Cyrila a Metoděje.  

Náklady na výstavbu kruhového objezdu uvedl deník Új Szó v článku „Výstavba 

kruhového objezdu na Košútovém náměstí“
93

 dne 11. 3. 2010. Následně i navýšení ceny 

v důsledku umístnění „architektonického doplňku“ uveřejnil pouze deník Új Szó v článku: 

„Co bude stát uprostřed kruhového objezdu“
94

 dne 25. 6. 2010.  

V deníku SME se o finanční stránce odhalení sousoší na kruhovém objezdu psalo aţ 

v září v článku pod názvem: „Ficův dar Komárnu stál desetitisíce“
95

. Redaktor se v článku 
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dopouští nepřesnosti ohledně zasazení událostí do časového rámce. V článku se uvádí výše 

nákladů za slavnostní odhalení sousoší, které uhradil stát ve výši 44,5 tisíc eur. Medializaci 

finančních nákladů lze povaţovat za kritiku bývalého premiéra a jeho vládního kabinetu. V 

deníku Új Szó
96

 se výše nákladů uvedla o měsíc později. Časový rámec ani v tomto případě 

úplně nekoresponduje s datem události. Samotné odhalení sousoší je popsáno jako událost, 

s kterou nesouhlasilo Městské zastupitelství ani místní organizace Matice slovenské. 

Opětovně bylo zvýrazněno porušení zákona, ke kterému došlo v důsledku chybějícího 

stavebního povolení. V článku jsou uvedeny detailní náklady, které mají jednoznačně 

iritující charakter. Medializací informací o přemrštěných nákladech v souvislosti 

s porušením zákonů se zdůraznilo „bezpráví“, kterého se expremiér se svým vládním 

kabinetem dopustil pod rouškou nacionalismu.  
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5 Závěr 
 

V rámci mojí bakalářské práce jsem se prostřednictvím mediální reflexe kauzy sv. 

Cyrila a Metoděje pokusila identifikovat moţné faktory národnostních konfliktů. Kauza sv. 

Cyrila a Metoděje se spustila z důvodu neochoty městského zastupitelství vyhovět 

národnostně motivovanému poţadavku Matice slovenské. Podnět zamítnutí ale nebyl o nic 

méně národnostní. To, co se odehrálo v kauze sv. Cyrila a Metoděje v Komárně byl boj na 

politickém poli ve snaze symbolického uznání, se záměrem dokázat civilizační prvenství 

slovanského (slovenského) národa na území dnešního Slovenska. Za toto civilizační 

prvenství je povaţováno šíření křesťanství. Odpůrci osazení z řad deklarujících maďarskou 

národnost se svého vykonstruovaného prvenství, které je symbolizováno svatoštěpánskou 

korunou, vzdát ale nechtěli. 

Média jako hlavní a distribuční prostředek sehrála důleţitou roli i v oblasti šíření 

symbolických a historických konstruktů v kauze Cyrila a Metoděje v Komárně. Proto jsem 

se rozhodla pouţít výzkumní strategii - analýzu médií. Za zdroj článků jsem si zvolila 

regionální tisk – Komárňanské listy, které vycházejí v obou jazykových verzích. 

Z celostátních deníků sem si zvolila slovensko-jazyčný deník SME a maďarsko-jazyčný 

deník Új Szó. Deník SME je jeden z pěti celostátních deníků, které vycházejí na Slovensku 

ve slovenštině. Deník Új Szó je jediným celostátním maďarsko-jazyčným deníkem 

tištěným na Slovensku. Deník Új Szó nepodléhá konkurenčnímu tlaku dalších maďarsko-

jazyčných deníků. Z toho důvodu je lze povaţovat za částečný monopol na poskytování 

informací. Po provedení kvalitativní analýzy článků deníků SME a Új Szó a regionálního 

tisku, jsem zjistila, ţe jejich obsahová stránka nebyla totoţná. Z  hlediska zachování 

demokratických principů musí mít všichni občané stejnou platformu informací a to zejména 

v kontroverzních situacích. Tento poţadavek dodrţen v případě dané kauzy nebyl. Pokud 

vycházím z tvrzení Giddense (2004), ţe sdělovací prostředky jsou vstupní branou ke 

znalostem, tak rozdílná obsahová stránka médií bude mít za následek rozdílné znalosti 

čtenářů.  

Podle zjištění, které uvedla Kiliánova (2009) podle Šutaje, většina obyvatel jiţního 

Slovenska ovládá oba jazyky. Na základě tohoto zjištění lze předpokládat, ţe určitá část 

obyvatel můţe číst tisk v obou jazycích. Proto celková generalizace čtenářů sledovaných 

deníků by byla zavádějící, ale předpokládám, ţe je směrodatná. Jirák a Köpplová (2003) 

uvádějí, ţe média jsou součástí společnosti a kultury a vzájemně se ovlivňují. To by 

znamenalo, ţe většina čtenářů maďarsko-jazyčného tisku je pod vlivem deníku Új Szó. 
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V případě čtenářů slovensko-jazyčného tisku se podíl čtenářů dělí mezi další čtyři deníky, 

které jsou na území Slovenské republiky tištěny a nebyly součástí výzkumu.  

V rámci empirické části výzkumu jsem provedla kvantitativní i kvalitativní analýzu 

médií. V rámci kvantitativní analýzy jsem vyhodnotila četnost článků v souvislosti 

s události, které se v daném období odehrály. Dospěla jsem k závěru, ţe se mediální zájem 

deníku Új Szó zvyšoval v důsledku událostí, která ohrozila zájmy maďarské strany. V 

případě slovensko-jazyčního deníku SME jsem podobný jev nepostřehla. V případě 

regionálních periodik jsem zjistila vysokou přítomnost článků v slovensko-jazyčné části, 

v roce kdy bylo sousoší ztvárněno a čekalo na jeho umístnění na veřejném prostranství, o 

které usilovala místní organizace Matice slovenské. Po roce 1999 intenzita článků 

v slovenské části tisku podstatně klesla. Nebylo náplní práce odhalit důvod tohoto poklesu. 

Další zjištění se týkalo maďarsko-jazyčného regionálního tisku. V průběhu celého 

sledovaného období byly publikované pouze dva články, které souvisely s danou kauzou. 

Vysoká intenzita článků v celonárodních denících byla patrná v letech 2003 a 2010. 

Rozhodla jsem se provést kvalitativní výzkum těchto dvou období, jelikoţ v těchto letech 

bylo sousoší osazeno na veřejném prostranství. V roce 2003 se jednalo o dočasné osazení a 

v roce 2010 bylo sousoší osazeno trvale.  

V kvalitativní části bakalářské práce jsem se snaţila postřehnout argumentace aktérů a tím 

odhalit faktory národnostního konfliktu v kauze sv. Cyrila a Metoděje. Současně jsem se 

zaměřila na zachycení postoje médií v dané etapě kauzy.  

Za hlavní faktor národnostního konfliktu kauzy sv. Cyrila a Metoděje povaţuji snahu 

symbolického vymezení prostoru, o které se snaţilo menšinové obyvatelstvo Komárna, 

deklarující slovenskou národnost. Andrej Findor  zdůrazňuje, ţe symboly jsou důleţitou 

součástí národní identity po boku historické konstrukce představy přirozeného, jedinečného 

a odvěkého národa. (in Kiliánová 2009) Symbolické významy se v průběhu času mění. 

Změna symbolického významu postav z minulosti u jednoho národa má dopad na 

symbolický význam těch samých postav druhého národa. Tato změna je patrná i v případě 

symbolických postav sv. Cyrila a Metoděje a sv. Štěpána. Podle zjištění, které uvádí Peter 

Macho, sv. Cyril a Metoděj tvořili součást i předuherské minulosti do počátku 18. století (in 

Kiliánová 2009). Sv. Štěpán, první uherský král, byl současně symbolem i slovenského 

národa, aţ do 19. století (D.Škvarna in P. Macho in Kiliánová 2009). Zmíněné národní 

symbolické postavy Slováků a Maďarů tvoří historické jádro konstrukce představy 

odvěkého národa, pomocí kterého dokazují svoje prvenství na území Slovenska. Podle 

Bergera a Lukmanna (1999) dochází k zájmu v kontaktu dvou skupin, pokud se protnou 
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struktury zásob vědění. V kauze sv. Cyrila a Metoděje došlo k tomuto protnutí v otázce 

interpretace dějin. Faktorem národnostního nedorozumění jsou výzkumně nepodloţené 

anebo zmanipulované interpretace dějin (Pekár in Šutaj 2005). Kauza sv. Cyrila a Metoděje 

se vyznačuje touto dezinterpretací. V roce 2003 výzkumně nepodloţenou interpretaci 

prohlašovali představitelé Matice slovenské, kteří byli hlavním iniciátorem dočasného 

osazení sousoší v daném roce.  Nepodloţené historické a náboţenské argumentace byly 

publikovány se značnou kritikou v deníků SME i Új Szó. Historická argumentace měla 

odůvodnit snahu sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve městě osadit. Pravím záměrem se, podle 

mého názoru, měl symbolicky vymezit prostor a zabezpečit nedotknutelnost pohraničního 

území Slovenska, jak tomu bylo na pahorku nedaleko obce Branč po Vídeňské arbitráţi, 

kdy Slovensko muselo podstoupit Maďarsku jiţní část svého území (Kiliánová 2009). 

Matice slovenská se ve snaze sousoší osadit na veřejném prostranství a ve snaze obejít 

rozhodnutí Městského zastupitelství dopustila porušení zákona, tím, ţe nedodala potřebné 

stavební povolení. Postoj Matice slovenské mezi dvěma sledovanými obdobími byl 

diametrálně odlišný. V roce 2010 její snaha sousoší osadit pominula a organizace se stala 

pouze nástrojem vládních orgánů. Pravděpodobně k této změně přispěly i neshody uvnitř 

organizace, které v roce 2010 skončily personálními změnami ve vedení Matice slovenské 

v Martině. 

Chybějící stavební povolení se stalo v roce 2003 zdrojem argumentů Městského 

zastupitelství, které udrţelo svůj odmítavý postoj od zrodu myšlenky sousoší ve městě 

osadit. Historické argumenty městského zastupitelství publikovány v médiích nebyly, i 

kdyţ lze předpokládat, ţe jejich odmítavý postoj vycházel z přesvědčení jejich historického 

prvenství na území Slovenska. Osazením sousoší, které je národním symbolem Slováků, by 

se symbolicky narušil prostor, který povaţují občané deklarující maďarskou národnost 

historicky za svůj. Zabránit tomuto narušení se pokusilo Městské zastupitelství v obou 

letech v čele s Tiborem Baštrnákem. Jeho role se do značné míry liší v sledovaných letech. 

V roce 2003 byla jeho soupeřem kulturní organizace, vůči které mohl maximalizovat dosah 

svojí moci. V případě vyslání policejní hlídky došlo aţ k zneuţití jeho mocenských 

pravomocí. Jednání primátora v tomto roce lze označit za nekompromisní se známkami 

alibismu, kdy na základě prohlášení vystupuje jako osoba, která ctí cyrilometodějskou 

tradici a svůj odmítavý postoj odůvodnil pouze protizákonným jednáním Matice slovenské. 

V roce 2010 bylo sousoší trvale osazeno uprostřed kruhového objezdu v Komárně. V tomto 

roce se Městské zastupitelství ocitlo proti silnějšímu soupeři a dosah moci primátora města 

byl vůči vládnímu kabinetu omezen. V této etapě kauzy, nebyla příznačná ani primátorova 
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politika dvojí tváře. Jeho projevy byly kriticky zaměřeny vůči vládnímu kabinetu a 

apelovaly na porušení zákonů, kterých se vládní kabinet dopustil. Primátor ve svých 

vystoupeních zpochybnil legislativu Slovenské republiky. Toto zpochybnění bylo patrné i v 

roce 2003 a to za atmosféry smířlivé národnostní politiky, kdy se státní orgány od kauzy 

distancovaly a součástí vládní koalice byla i SMK.  

Sloţení vládního kabinetu se v roce 2010 změnilo a změnil se i jeho postoj k osazení 

sousoší. Iniciativy sousoší osadit se ujal vládní kabinet v čele s premiérem Robertem Ficem 

a jeho politickou stranou Smer. Součástí vládní koalice byla konzervativní politická strana 

s národnostní orientací SNS. Období tohoto vládního kabinetu se vyznačoval známkami 

protimaďarských tendencí. Činnost vládních představitelů byla charakterizována silnou 

národnostní politikou, kdy sousoší sv. Cyrila a Metoděje nebylo jediným sousoším, 

prostřednictvím kterého se mělo utuţit národní povědomí Slováků, anebo symbolicky 

označit území, čímţ by se zvýraznilo, ţe se jedná o prostor Slováků. V projevu premiéra 

byl explicitně vyjádřen nacionalistický záměr osazeného sousoší. Jeho postup lze označit za 

nekompromisní s neuţitím mocenských pravomocí. Jeho postoj byl kriticky komentován 

v obou sledovaných médiích. 

Na základě analýzy článků jsem dospěla k závěru, ţe deník SME nepublikuje články 

s jednostrannou národnostní orientací. V případě politických postojů moţno deník SME 

povaţovat v roce 2010 za opoziční deník s patrnou kritikou vládního kabinetu. V deníku Új 

Szó jsou často publikovány články s negativním nábojem vůči vládnímu kabinetu 

Slovenské republiky i vůči samotnému Slovenskému státu a to v obou sledovaných letech.  

Zaujatý negativní postoj maďarské strany byl vůči slovenským národním symbolům 

v Komárně explicitně vyjádřen aţ v roce 2010. Současně jsem postřehla, ţe snaha o důkaz 

historického prvenství byla explicitně vyjádřena ze slovenské strany aţ v roce 2010. 

Předpokládám, ţe tyto změny jsou výsledkem stupňovaného napětí slovensko-maďarských 

vztahů, ke kterému došlo v průběhu sedmi let a současně změnou vládní politiky o které 

jsem se jiţ zmínila. 

 Sociologickým principem Georga Simmela je, ţe „Vnitřní soudrţnost skupiny je 

závislá na síle vnějšího tlaku“ (Eriksen 2007:132) Za tento tlak lze povaţovat narůstající 

národní cítění v řadách menšiny, v důsledku kterého narůstá i národní cítění u příslušníků 

majoritní populace.  V případě kauzy Cyrila a Metoděje je tento proces opačný, sledujeme-

li dění na regionální nebo celostátní úrovni. V budoucnu by bylo přínosné, kdyby si obě 

strany uvědomily, ţe „Je jedno, jestli menšinu brutálně přehlasují ve vládě nebo 

v městském zastupitelství.“ (Petöcz in SME 7.7.2010: 27). Generačně reprodukované vzory 
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národnostního chování a jednání se na obou stranách prostřednictvím médií utvrzují. Podle 

Gellnera mít národnost není vrozená všeobecná vlastnost lidstva, ale stalo se nyní, ţe to tak 

vypadá (Gellner 1993:17). Uvědomením si těchto skutečností, by se dalo v budoucnu 

předejít podobným kauzám, které vyvolávají zbytečné napětí, ubírají čas se věnovat 

přínosnějším aktivitám jak vládním, tak radním činitelům a v neposlední řadě by se sníţily 

finanční náklady, které zdlouhavé řešení rozporů obnáší.  Deník Új Szó uvedl článek
97

 s 

ustáleným slovním spojením: „Kostky jsou vrženy“, které autor připisuje maďarskému 

spisovateli Rejtöovi. Julia Ceasara redaktor opomíjí. V tomto bodě jsem si poloţila otázku, 

zda právě takové nepřesnosti nezpůsobují počátky velkých nedorozumění na poli hledání 

historických pravd a prvenství. Klíčové otazníky dějin jsou často interpretovány rozdílně. 

Tato interpretace dějin přispívá k formování identit. Barša a Strniska (1999) uvádějí, ţe 

identita ţádné kultury a jednotlivce není převoditelná na jednoduchý počátek. Proto si 

myslím, ţe by bylo dobré překonat minulost, nalézt styčné body a na jejich základě rozvíjet 

přátelské vztahy a tvořit společnou budoucnost.  

                                                      
97

 Ficova výhra, Új Szó, 7. 7. 2010, přeloţila Ivana Skuta 
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