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Abstrakt
Diplomová práce se věnuje tématu rozpadu Československa na počátku roku 1993 na
samostatnou Českou a Slovenskou republiku. V první části nalezneme s pomocí sekundární
literatury chronologický výklad dějin vztahu Čechů a Slováků a úvahy významných českých,
slovenských a dalších zahraničních historiků k události konce Československa. V druhé části
se nejprve autor diplomové práce soustředí na analýzu vybraných tištených medií, českého
Rudého práva, Mladé fronty/Mladé fronty DNES a slovenské Pravdy, v měsících kolem tzv.
pomlčkové války na počátku roku 1990. Závěrečné kapitoly se zaměřují na analýzu týchž
deníků v době voleb do Federálního shromáždění roku 1992 a sledují zde způsoby referencí v
otázce česko-slovenského nedorozumění.

Abstract
This thesis addresses the topic of the breakup of Czechoslovakia into two
independent Czech and Slovak republics at the beginning of the year 1993. With the help of
secondary literature, the first section is dedicated to chronologically interpreting the history of
the relationship between Czechs and Slovaks. The section also discusses the accounts of
leading Czech, Slovak and other international historians relating to the end of
Czechoslovakia. In the second section, the author of this thesis firstly focuses on the analysis
of selected printed media, including the Czech newspapers 'Rudé právo' and 'Mladá
fronta/Mladá fronta DNES', and Slovakian 'Pravda' from the months around the time of the
so-called Hyphen War at the beginning of 1990. The final chapters focus on the analysis of
the above-mentioned newspapers from the time of the elections to the Federal Assembly in
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1992 and examine reference methods relating to the issue of the Czech-Slovak
misunderstanding.
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1 ÚVOD
Osudy Čechů a Slováků byly po dlouhý čas spojeny. Vstupem do společného státu se
zavázaly, že spolu prožijí to dobré i to méně dobré. Oba národy byly ve druhé polovině
dvacátého století u jeho běžného občana neodmyslitelně spjaty. O národním rozpojení bylo
nemyslitelné vůbec přemýšlet. Neplatilo to jen pro ně, slovo „Československo“ dokonce i 20
let po rozpadu tu a tam zazní z úst zahraničních turistů či nedůsledného žurnalisty. Když se
ale podíváme na soužití Čechů a Slováku pozorněji, ukáže se nám překvapivý jev. Onen
široce přijatý termín „Československo“, celosvětově zavedený, nemá k sobě ve slově
„Čechoslovák“ rovnocenného partnera. Lépe řečeno, za Čechoslováky se spíše považovali
Češi než národně orientovaní Slováci. Také bychom nalezli snáze hrdého Slováka narozeného
na Slovensku než hrdého Čechoslováka narozeného na Slovensku.
Potíž s vyjasněním národní identity/identit provází dějiny Československa od počátku.
Dnes už je velmi těžké nalézt onen pověstný okamžik, po kterém už byla šance na vytvoření
jednotného Československa na úrovni jednotné identity každého jeho člena definitivně
zmařena. Legitimní otázkou vůbec zůstává, zda byla idea čechoslovakismu funkční a zda
nebyla už od počátku odsouzena k nezdaru.
Je důležité hned na úvod zdůraznit, že povaha mé práce, zejména teoretické části,
úmyslně a vědomě zvýznamňuje takové faktory soužití Čechů a Slováků, které způsobovaly
komplikace, nedorozumění, měly v sobě zárodky určitých konfliktů, sporů a často i křivd
nebo traumat. Bylo by velkou chybou z toho usuzovat, že oba národy vůči sobě jednaly pouze
negativně, pomstychtivě, že se ve svazku objevovaly pouze nepravosti a snaha a priory ublížit
a uškodit. Přes všechny třecí plochy vydrželo Československo po dlouhá desetiletí, a jestliže
vzájemný vztah provázely chronické potíže, nikdy tento vztah nebyl nepřátelský. Rozchod
proběhl mírovou cestou a často byl s odstupem času prezentován jako vzorové rozpojení
národů, které cítí, že musí jít každý svou vlastní cestou. Čtení práce by proto nemělo ve
čtenáři vzbudit chybné dojmy, spíše mu usnadnit pochopení, co mohlo vést k rozpadu
Československa. Hlavní pozornost při studiu bude upřena na základní neuralgické body
z dějin společného státu, na roky 1918, 1938/9, 1948, 1968 a 1989.
Cílem práce je nejprve interpretovat národní vazby s tím, že těžištěm výkladu je
odkrytí těch nejdůležitějších neshod a peripetií z období společného státu (kapitola 2; Češi a
Slováci v dějinách). Kladu si zde otázku, jaké oblasti narušovaly vnitřní život Československa
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a co můžeme přiřadit k příčinám, které v konečném účtování během procesu dezintegrace
v roce 1992 sehrály svůj díl viny.
Kapitola Češi a Slováci v dějinách mapuje dějiny česko-slovenského soužití a
představuje hlavní důvody rozpadu Československa. Struktura výkladu je chronologická,
postupuji od postavení Čechů a Slováků ve středověkém systému po společný život v rámci
multietnického Rakouska a srovnávám, v čem se zrání obou národů lišilo a v čem měly k sobě
naopak blízko (kapitola 2.1; Na cestě ke společnému státu). Podrobnější studium je věnováno
19. století, kdy se utvářely emancipační národní požadavky a specifické národní zájmy.
Důležitý pro vzájemné vztahy byl revoluční rok 1848 a pak následky rakousko-uherského
vyrovnání roku 1867, kdy se Čechům i Slovákům nedostává takové politické váhy, jakou by
zejména Češi mohli podle svých přesvědčení nárokovat. Nalezení společného zájmu
(vyvázání z vazeb dualistické monarchie) udělá z politických představitelů Česka a Slovenska
partnery v hledání nového státoprávního uspořádání.
Plného vyjádření národních cílů se dosáhlo 28. října 1918 při vzniku samostatného
Československa (kapitola 2.2; Meziválečná republika). Výsledkem sice bylo úspěšné završení
emancipační cesty, projekt to byl ale značně kompromisního charakteru. Následně vyložím,
jak neřešené problémy obou společenství postupně poznamenaly stát natolik, že byl do velké
míry logickým výsledkem rozvod Čechů a Slováků v tragických letech druhé světové války
(kapitola 2.3; Pád Československa v předvečer druhé světové války).
Obnova Československa po válce sice zpočátku proběhla v intencích tzv. řízené
demokracie, po roce 1948 už nicméně Československo patřilo do východního bloku
komunistických států. To, jak se promítlo totalitní řízení společnosti do poměru Čechů
a Slováků, přibližuji v kapitole 2.4 Obnovení státu a nástup komunistické diktatury. Invaze
tanků Varšavské smlouvy, utužení režimu a tehdejší vznik federace na počátku roku 1969
znamenal pro ČSSR novou etapu, kterou ukončilo až zhroucení komunismu na konci
osmdesátých let (kapitola 2.5; Posrpnové federální uspořádání).
Sametová revoluce nebyla průlomem pouze na úrovni ekonomické, politické a
kulturní. Nově se definovaly i vazby národů uvnitř Československa. Dynamický proces
společenských změn naplno zasáhl národnostní otázku. Klima se zásadně proměnilo. Pro
zachování názornosti bylo vhodné uchýlit se k rozhodnutí chronologický výklad nahradit
výčtem jednotlivých bodů, které pro budoucí zachování republiky znamenaly zátěž (kapitola
2.6; Příčiny dekonstrukce Československa). Pozornost bude upřena na ekonomiku, politickou
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situaci, růst ambic Slovenska, pronikavou transformaci veřejného prostoru a konečně na
senzitivnost obou republik.
V poslední části kapitoly Češi a Slováci v dějinách učiním sondu do demografických
ukazatelů vzájemné koexistence. Soustředit se budu na vývoj populačního růstu,
mezirepublikové migrace či na charakter sňatkových návyků. Ukáži, zda a jak se obě
republiky v otázce sociální a demografické skladby lišily, případně v čem si byly podobné
(kapitola 2.7 Sociologické indikátory vztahu Čechů a Slováků během společného státu).
V analytické části předkládám, jak dva české a jeden slovenský deník referovaly o
vztahu Čechů a Slováků v demokratickém prostředí po roce 1989. Úmyslem bylo zachovat
poměrové vyjádření populačního charakteru tehdejšího Československa. Záměrem je sledovat
takový tisk, který pro svůj vysoký společenský význam spoluutvářel veřejné mínění dané
doby. Kritériem výběru je vysoká čtenost a velká distribuční síť deníků.
Z českých je to Rudé právo, v roce 1995 přejmenované na dnes známé Právo. Tento
původně ostře vyhraněný ideologický deník patřil mezi stranický tisk KSČ, po roce 1989 se
s nástupem šéfredaktora Zdeňka Porybného zbavuje závislosti na komunistické ideologii.
Dnes se profiluje jako levicový či středo-levicový deník povětšinou blízký sociální
demokracii. Další deník je Mladá fronta, od léta 1990 vydávaná jako Mladá fronta DNES,
dnes jeden z nejprodávanějších novin v Česku. Mladá fronta byla původně orgánem
Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže a velmi brzy po revoluci se již z deníku
stává nezávislé medium na státní moci. V současné době Mladá fronta DNES reprezentuje
názory převážně pravicové a výrazným odběratelem jsou čtenáři ekonomicky aktivní a s
vyšším vzdělaním. Za slovenské noviny budu podrobovat analýze deník Pravdu, původně
týdeník Československé sociální demokracie na Slovensku, od roku 1925 deník Komunistické
strany Československa. Za socialismu působila Pravda jako tiskový orgán Ústředního výboru
Komunistické strany Slovenska. Dnes se deník považuje za levicově orientovaný.
Studium vztahu České a Slovenské republiky se samozřejmě může orientovat
rozličnými

směry.

Pro

naše

účely

bude

důležitá

vnímavost

ke společenskému

klimatu porevolučních let. Budu se ptát, jak se komunistické dědictví podepsalo na ideji
čechoslovakismu, jestli je přítomna a pokud ano, jakou má podobu. S pomocí vybraného
denního tisku posoudím, jak se liší české a slovenské pojímání Československa, společného
soužití a variant společné budoucnosti. Jak do diskuze okolo státoprávního uspořádání
zasahovaly příjemné i bolestné historické reminiscence s emotivním nábojem pro jednu nebo
druhou stranu. Hlediskem mého studia je historické bádání.
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V průběhu studia denního tisku do popředí mého zájmu čím dál patrněji vstupovala
komparace způsobů vykreslování významných politických představitelů. Analýza tisku
odhaluje, jak Rudé právo, Mladá fronta/Mladá fronta DNES a Pravda pohlížela na prezidenta
Václava Havla, předsedu ODS Václava Klause a Vladimíra Mečiara, předsedu HZDS.
Více ke struktuře samotného studia tištěných medií přináším dále na začátku třetí
kapitoly Analýza denního tisku.
Samotný rozpad Československa je ještě stále relativně čerstvá problematika.
Předmětem mého zkoumání je nedávná minulost. Většina současných obyvatel Česka a
Slovenska byla rozpadu republiky svědkem. Je jistě zvláštní, že v porovnání s revolučním
rokem 1989 nebyla do dnešních dnů rozpadu ČSFR věnována tak velká pozornost. Příčin
může být vícero, kupříkladu poklidný průběh dělení nebo časově paralelní rozklad SSSR nebo
Jugoslávie, které svou výbušnější povahou více lákají zvědavé historiky. Menší zájem
zahraničí o dělení ČSFR může být způsoben i jazykovou bariérou.
Konec Československa je ne zcela vědecky vyčerpanou problematikou i z důvodu
těžko dostupných archivních zdrojů. Česko-slovenská jednání vedená v letech 1990-1992 na
úrovni české a slovenské vlády a předsednictev České a Slovenské národní rady nebyla
dokonce ani protokolována, z těchto zasedání bylo pouze vydáno společné komuniké
k publikaci v tisku. Do dnešních dnů nebyly sehnány ani žádné soukromé zápisky nebo
magnetofonové nahrávky. Přesto lze zpětně ta nejdůležitější jednání rekonstruovat, neboť
byla často předmětem debat v obou národních radách a ve Federálním shromáždění. Ohledně
materiálů FS a České a Slovenské národní rady je situace o něco pozitivnější. Zápisy
z jednání z uvedeného období jsou k dispozici v Archivu Parlamentu České republiky,
stenografické zprávy je možné shlédnout na webových stránkách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky jako společnou Československou digitální parlamentní knihovnu (http://www.psp.cz/eknih/index.htm). Ovšem
zápisy z jednání všech tří vlád (české, slovenské, federální) zatím nejsou přístupné. I značná
část federálních archiválií byla ztracena nebo zničena.
Nepříliš ideální stav archivních zdrojů přispěl k tomu, že krizová léta nebyla ještě plně
prozkoumána. Zájemci o tuto etapu národních dějin mají přesto hned několik možností, po
jakém díle sáhnout. Zmíním ty, o které jsem svou práci zejména opíral a které mi byly po
dobu studia nejcennějším zdrojem informací. Eric Stein byl přítomen diskuzím nad psaním
nové federální ústavy a své vzpomínky vypsal do knihy Česko-Slovensko. Nejvíce pozornosti
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sice věnuje právní analýze česko-slovenského dilematu, přesto lze i z tohoto úhlu dobře
posoudit, jak komplikovaná situace tehdy nastala.
Skutečným pojmem a ikonou v oblasti moderních dějin slovanských národů je Jan
Rychlík. V obou dílech, které jsem při studiu využil (Rozpad Československa, Rozdělení
Československa) nabízí možná vůbec nejhlubší pohled do česko-slovenského potýkání se po
roce 1989. Slovenský novinář Karol Wolf se v práci Podruhé a naposled aneb mírové dělení
Československa opírá o mnohá svědectví z tehdejšího politického zákulisí. Nebál bych se
označit tuto knihu za lehce kontroverzní. Wolf se nebojí ostrých vyjádření, které dnes už
nelze jakkoliv ověřit.
Důvěryhodněji působí kniha Osudové okamžiky Československa Karla Pacnera, rovněž
stojící na výpovědích účastníků. Příjemně čtivá kniha beletristické formy, nikterak ale
rezignující na věrnost výpovědní hodnoty. Hodnotným příspěvkem je sborník Rozloučení
s Československem uspořádaný Rüdigerem Kipkem a Karlem Vodičkou již v roce 1993.
Pestrost vybraných autorů předkládá čtenáři i pestrost východisek, co vlastně skutečně mohlo
stát za rozpadem a ukazuje na mnohost možných příčin. Kniha Dějiny Slovenska Dušana
Kováče je zase dobrým vodítkem k pochopení slovenského údělu uvnitř československého
státu. Nesmírně cenným materiálem se ukázal soubor rozhovorů většiny klíčových osobností
participujících na politickém životě 1989-1993. Jak praskaly švy – rozpad společného státu
nejen očima aktérů je dílo Dušana Spáčila a Kateřiny Čechové, které nabízí jedinečný
retrospektivní vhled do uvažování účastníků s odstupem 20 let od krizových událostí.
Z pohledu historika od rozpadu Československa neuplynula ještě příliš dlouhá doba.
Prostor k dalšímu bádání je široký a tato práce si dává právě za cíl přispět k obrazu o
tehdejším společenském klimatu. Usiluji o prohloubení vědomostí tím, že přinesu výpověď o
stavu a náladě ústředních hráčů na poli denního tisku v otázce česko-slovenského vztahu.
Na závěr úvodu malá upřesňující poznámka k pojmu „Česko“, které ve své práci budu
hojně používat. Termín chápu jako označení pro všechna území současné České republiky,
tedy pro státní útvar Čech, Moravy a Slezska. Podobně jako u Polska, Ruska, Slovenska,
Rakouska či Maďarska je geografický název odvozen podle jména většinového národa a jeho
adjektiva (Polák – polský – Polsko, Rus – ruský – Rusko, v případě České republiky Čech –
český – Česko). Pojem považují za vhodný a v době porozpadové za dostatečně flexibilní
(varianta „Čechy“ nepřichází v úvahu pro opomenutí Moravy a Slezska). Koneckonců je
kodifikován i ve Slovníku spisovné češtiny.
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2 ČEŠI A SLOVÁCI V DĚJINÁCH
Když vrcholila na sklonku roku 1989 sametová revoluce, málokdo si připouštěl, že
během příštích několika let může dojít k rozdělení Československa. Kromě krátké epizody za
druhé světové války patřilo Československo k tradičnímu středoevropskému státu a navenek
nic nenasvědčovalo tomu, že jeho historie bude mít už jen tak krátkého trvání. Dynamika
revolučního vzepětí nebyla poháněna národnostními rozpory,1 příčina revoluce souvisela
zejména s odporem ke stávajícímu komunistickému režimu a touhou po politické změně.
Předpokladem otevřeného dialogu s komunistickou mocí bylo uvolnění vazeb
s Moskvou.

V roce

1985

se

generálním

tajemníkem

ÚV

KSSS

stává

Michail

Sergejevič Gorbačov. Již brzy po svém nástupu se pokouší o reformu komunistické strany i
sovětského impéria vyjádřenou hesly „glasnost“ (otevřenost) a „perestrojka“ (přestavba). Pro
země bývalého východního bloku ale bylo klíčové opuštění doktríny vměšování se do
vnitřních záležitostí zemí Evropy, kde jsou u moci komunisté. Tím československá ústřední
moc ztrácí podporu SSSR, který tím v podstatě ponechává „bratrské“ komunistické země
svému vlastnímu osudu.
Důvody nespokojenosti československých občanů můžeme shrnout do dvou
základních okruhů. Jednak to byla nespokojenost s ekonomickým zaostáváním a zhoršující se
hospodářskou situací. Druhý okruh můžeme spojit s cíli dosáhnout svobodnějšího a
uvolněnějšího prostředí.
Podle Milana Otáhala se komunistická strana po invazi vojsk Varšavského paktu v
roce 1968 pokouší o vytvoření tzv. konzumního socialismu.2 Strana usoudila, že
uspokojováním materiálních potřeb obyvatelstva se může realizovat nová podoba existence
komunistické moci. Její uvažování se ubíralo směrem, že občan zbavený existenčních starostí
se na oplátku odpolitizuje a rezignuje na účast ve veřejném sektoru. Občan byl v době
konzumního socialismu pouhý spotřebitel uspokojován centrálně řízeným hospodářstvím
neparticipující na politickém životě. Moc s vědomím jisté ztráty morálního kreditu po
ponižující okupaci vyměnila důraz na ideologii za důraz na ekonomiku. Nová „společenská

Národní antagonismy se ještě za revoluce neprojevily, snad s výjimkou volby prezidenta, kdy proti sobě stál
Václav Havel a muž roku 1968 Alexander Dubček. Hrozba nacionálního vyostření byla zažehnána, když Dubček
zasedl do křesla předsedy Federálního shromáždění. V roce 1989 nenalezneme nikde projevy slovenského
separatismu. Demonstranti během revoluce na Slovensku drželi ještě v rukou vlajky Československa. IN:
RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa : Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava : Academic Eletronic
Press, 2002.
2
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: Příspěvek k dějinám "normalizace". Praha : Maxdorf,
1994.
1
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smlouva“ vznikala v době, kdy se za normalizace KSČ mění v byrokratickou příkazovou
diktaturu, která možná ztratila autoritu, pořád ovšem disponuje takovou silou, že dokáže
systematicky umlčovat protivníky a disciplinárně je postihovat. Pokusy o reformu či kritiky
režimu jsou stigmatizovány jako „kontrarevoluční“ snahy. Strnulost komunistické moci se
postupně neprojevila pouze v ekonomice, jež už v průběhu 80. let nedokáže pružně reagovat
na potřeby obyvatelstva, ale i v udušení vztahu Čechů a Slováků. Nedostatečný národní dialog
v období normalizačního bezčasí byl jednou z příčin porevolučního národního míjení a
neschopnosti si porozumět.
Vedle ekonomické stagnace bylo druhou rovinou požadavků opozice právo na
osobní svobody. Občanské iniciativy na sklonku 80. let (z nichž nejpodstatnější byla „Několik
slov“ z června 1989, ke které připojilo svůj podpis 40 tisíc občanů) usilovaly v souhrnu o
probuzení občanského života. Mezi jejich požadavky patřilo například uznávání nezávislých
iniciativ, vznik nezávislých odborů, konec cenzury, konec mediální manipulace, svobodnou
diskuzi, náboženské svobody či odstoupení lidí zodpovědných za devastaci země. Občané se
přestávají bát a vstupují do dialogu s mocí. Vedle disentu, který tak činil cestou písemných
úvah, měla nyní nespokojenost formu demonstrací a masového sdružování.
17. listopadu 1989 dají události na Národní třídě vzniknout procesu, který brzy přivede
KSČ ke společenské izolaci a vyústí v rezignaci jejich předních funkcionářů. Cíle disentu,
skryté opozice, studentů a pak už i masového obyvatelstva jsou v jisté míře naplněny.
Československo nastoupilo cestu postupné demokratizace, dekomunizace a detotalizace.
Zdálo by se, že revoluce vedle obnovy autonomie individua a pádu výlučné role ideologie
komunismu přinese i novou kvalitu do vztahu mezi Čechy a Slováky. Již za několik měsíců
po listopadu 1989 se nicméně ukazuje, že vztah to je velmi zpuchřelý, plný zanícených ran a
křivd z minulosti. Demokratizující proces stál pochopitelně i za ustálením platformy pro
pluralitní debaty na témata, která byla po 41 let totalitní vlády komunistické strany tabu, či
přinejmenším na okraji státního zájmu. Svoboda vyjadřování spustila lavinu politického
dialogu na všech různých úrovních, a to v situaci, kdy běžný československý člověk neměl
prakticky žádnou zkušenost s konfrontačně vedeným veřejným dialogem, který vystřídal onen
hegemonní totalitní diskurz.3 Obtíže s orientací ve světě nových hodnot můžou vést ke

Rok 1989 znamenal pro obyvatele v jistém smyslu otřes, zaběhlé jistoty se hroutily a včerejší morální hodnota
mohla být zítra nepřijatelná. Otevření stavidel svobodného vyjadřování a příval politiky kladl na obyvatele břímě
zmatku a názorového chaosu. Politický dialog se brzy stal konfrontační a negativistický. Nacionalistické
kampaně, které získaly na síle v roce 1992, vyčerpaly rodící se občanskou společnost natolik, že i přes většinové
přání zachovat společný stát se už nezvedla vlna hnutí na podporu Československa. IN: WOLF, Karol. Podruhé
a naposled aneb Mírové dělení Československa. Praha : G plus G, 1998.
3
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zjednodušování a iracionálním vášním. Některé z nich nakonec vrazily do společného soužití
Čechů a Slováků v jednom státě podstatný klín.
Chceme-li nalézt odpovědi na otázky, proč společný stát obou národů přežil pouze
bezmála tři roky po pádu komunistické totality, musíme nejprve nastínit, co to vlastně bylo
Československo ve smyslu pojetí státního, jeho niterné národnostní ideje a nahlížet na jeho
pozici ve středoevropském prostoru pod úhlem důležitých evropských i celosvětových
událostí. Poněvadž Československo patří mezi tradiční státy na mapě Evropy po většinu 20.
století, je vhodné vidět ho v kontextu souhry mnoha dějů, které hýbaly dějinami. Vztah Čechů
a Slováků nebyl utvářen pouze dovnitř v hermeticky uzavřeném prostředí, je spíše výsledkem
širší evropské interakce mocenských a politických zájmů. Vazby celku uvnitř jsou
podmiňovány vnějšími okolnostmi a podoba celku je spojnice toho, co nám okolnosti
dovolují a v čem nám okolnosti naopak zabraňují. To platilo pro celou existenci
Československa a bylo to vlastně i důvodem jeho konce 1. ledna 1993.

***

2.1 Na cestě ke společnému státu
Československo vzniká 28. 10. 1918. Vymanění se z Rakouska-Uherska a získání
samostatnosti byl velký diplomatický úspěch, kterému předcházelo obratné politické
manévrování hlavně zahraniční československé reprezentace. Společný stát byl sice
vyvrcholením české a slovenské spolupráce, dějiny obou národů ale ukazují poněkud odlišnou
historickou cestu.
Česko i Slovensko patří do jednoho kulturního okruhu, mají mnohé podobnosti,
v jednou faktoru se ale zásadně liší. Čechy ve své minulosti měly oproti Slovensku svůj
vlastní stát. V době panování Přemyslovců zažívají Češi jeden ze svých mocenských vrcholů,
zatímco slovenské etnikum bylo postupně včleňováno do Uher. Teprve od roku 1526 se Češi
a Slováci ocitají v rámci habsburské monarchie v jednom státním celku. Formální jednota ale
ještě nezaručovala stejné podmínky pro všechny začleněné oblasti. S etapou vzniku
moderních národů během osvícenství je spojen i učenecký zájem o kulturu a jazyk českého a
slovenského etnika. V polovině 19. století se formují politické požadavky. Obě národní
ideologie jsou přitom úzce spjaty s obavami o vlastní přežití národa. Česká strana měla obavy
z postupné germanizace, slovenská strana z konfrontace s Maďary.
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Rozhodující vliv na utváření národních obrození ve střední Evropě měly myšlenky
německého spisovatele Johanna Gottfrieda Herdera (1744 – 1803). Ten definuje národ jako
skupinu lidí se společným jazykem a potažmo kulturou.4 Právě zde se objevila závažná
otázka. Jsou Češi a Slováci jeden nebo dva různé národy? Nebo jsou po vzoru Jána Kollára
jednou – československou - z větví velkého národa slovanského? Nejednoznačné odpovědi
vyřešil až postup Ĺudovíta Štúra. Tento politik a jazykovědec povýšil slovenštinu na spisovný
jazyk a záhy zformuloval politické požadavky, stihl to ještě před revolucí 1848. Nedošlo tak
zde k rozdělení pouze jazykovému, národy se od sebe oddělily i v otázkách politických.
Slováci své snahy o posílení vlastní samosprávy museli prosazovat v uherském sněmu,
zatímco Češi se realizovali v západní (předlitavské) části monarchie.
Česká strana Štúrův postup samostatného jazyka a politických programů odmítla. Pro
naši potřebu, kdy sledujeme souvztažnost obou národů, tu můžeme vypozorovat počáteční
pocity nesouladu a křivdy, které plně vypluly na povrch po revoluci 1989. Vzniká tu stereotyp
postoje české veřejnosti vůči slovenskému národu. Slováci nacionální vzepětí využili pro
svou vlastní potřebu a nepracovali dostatečně na společné československé jednotě. Pocit, že
Slovák se vždy chce separovat, u Čechů přetrval i v dalším století.
V druhé polovině 19. století došlo k odcizení Čechů a Slováků. Nový náboj do
vzájemného dialogu vnesla až existence dualismu, kdy se habsburské císařství mění v roce
1867 na základě rakousko-uherského vyrovnání na Rakousko – Uhersko. Češi se cítí politicky
nedoceněni, ohroženi germanizací, stejně jako Slovensku není po chuti zesílení moci Uherska.
Spojenectví se jevilo jako účinný prostředek v boji proti dualismu a mocenským
nacionalismům. Český prostor byl přitom vyspělejší i svobodnější než slovenský, Slovensko
se na přelomu století dočkalo velké české pomoci, například vydatnou distribucí knih. Na
počátku 20. století se kontakt zintenzivňuje a opět se objevuje idea společného národního
základu – tzv. čechoslovakismu. Slovenská otázka zajímá především Tomáše G. Masaryka,
který si od Slovenska slibuje vyvážení vlivu německé menšiny v Čechách.5 Organizace
společných setkání brzy našla pochopení v širokých společenských vrstvách a v předvečer
první světové války si byli Češi a Slováci bližší než kdy předtím, a to i díky činnosti
Československé jednoty, která se podílela na rozvoji československé vzájemnosti. Vzorem
české mládeže se stal Andrej Hlinka, který onu blízkost deklaroval v projevu před
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2011. str. 86
5
Československo bylo v okamžiku vzniku státem značně různorodým. Z 13,5 miliónů obyvatel tvořili Češi
polovinu, Slováků byly necelé dva miliony, oproti tomu zde žilo přes tři miliony Němců a tři čtvrtě milionu
Maďarů. IN: PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001. str. 95.
4
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bratislavským soudem v roce 1908. „Ať se to naším maďarským bratřím líbí, nebo nelíbí,
přece zůstane věčně pravdou, že my, Slováci, jsme s Čechy jedno plemeno, jedna kultura,
jeden národ.“6
Potenciální oslabení centrální habsburské moci za první světové války slibovalo pro
zástupce Čechů a Slováků novou naději v boji za nezávislý stát. První formulace
československé státnosti se ujal Masaryk v manifestu „Independent Bohemia“. Aby se
dosáhlo samostatnosti, počítal Masaryk se splněním dvou podmínek. Muselo být poraženo
uskupení Spolku, kterého bylo Rakousko-Uhersko součástí, a dohodové státy musely
souhlasit se vznikem Československa. V roce 1914, kdy manifest vzniká, byly nicméně
podobné podmínky z říše politických snů. Základní kameny boje za společný stát byly ale
položeny a v dalších válečných letech úsilí nepolevovalo. Clevelandská dohoda z října 1915
už z Čechů a Slováků udělala právoplatné partnery podporující plány na vymanění se
z monarchie. Dalším krokem bylo ustanovení Československé národní rady v Paříži v únoru
1916. Tento orgán byl klíčový v zahraničním odboji a stvrdil spolupráci Masaryka, Beneše a
Štefánika.
Boj za nezávislý a suverénní stát Čechů a Slováků nebyl namířen pouze proti moci
Habsburků, ale musel být sveden i s dohodovými státy neochotnými uznat výrazné uzemní
změny na mapě střední Evropy. Argumentace odboje se odvíjela směrem představit nové
Československo jako stát o jednom národu. Proto bylo Slovensko nyní považováno za jednu
z českých zemí. Tento manévr v době, kdy byl slovenský národ již plně dotvořen (s vlastní
sociální strukturou a svébytným spisovným jazykem), byl z hlediska strategie zahraničního
odboje výhodný. Z pohledu slovenské strany byl ovšem považován za nepříjemný, byť nutný
ústupek.
Intenzivní snaha přesvědčit klíčové dohodové zástupce, především amerického
prezidenta Woodrowa Wilsona, vyústila v podepsání Pittsburské dohody z května 1918, která
stvrzovala spojení Čechů a Slováku v novém státě. Oproti Clevelandské dohodě se Slovensku
už nezaručuje vznik federace, Československo mělo být už unitárním státem. Pořád ale byla
zaručena slovenská samospráva a slovenština jako úřední a vyučovací jazyk. Vidíme, že zápas
o samostatný stát byl veden zejména ze zahraničí, teprve až v průběhu roku 1918 se k němu
začínali přihlašovat i domácí političtí zástupci. Dekonstrukce Rakouska – Uherska na závěr
první světové války dala vzniknout 28. 10. 1918 Československu, ke kterému se fakticky
připojilo Slovensko 30. 10. 1918 dokumentem Martinské deklarace. Ta reagovala na
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2011. str. 356
6
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vyhlášení československé samostatnosti a vyjádřila vůli slovenského národa žít ve společném
státě s Čechy.
Události vedoucí k 28. říjnu ukazují, že samostatný stát nebyl výsledkem vůle
obyvatel obou národů, ale spíše politickým úsilím několika zahraničních osobností. Velká část
obyvatel byla pasivní, případně loajální k císaři, což platilo hlavně pro slovenské vojsko.
Legitimitu boji za nezávislost dodaly úspěchy legionářů, ve srovnání s celkovým počtem
českých a slovenských vojáků nasazených na straně monarchie se ovšem jednalo o zlomek.
Dušan Kováč si všímá, že obyvatelé Československa vznik nového státu spíše akceptovali,
jeho existenci nepředcházelo celonárodní mnohaleté úsilí většiny složek společnosti.
Akceptace a pasivní přijetí zlomových okolností se v době existence Československa ještě
několikrát projevilo.

***

2.2 Meziválečná republika
První léta nezávislého Československa nebyla žádnou oázou klidu a společenské
pohody. Komplikace se objevovaly i v soužití obou národů. Zmiňme alespoň ty nejdůležitější,
ty nám pomohou pochopit třecí plochy, ve kterých nalezneme příčiny pozdějšího rozchodu
v devadesátých letech.
Oba národy vstupovaly do společného státu s poněkud odlišnými vizemi. Češi
spatřovali v Československu stát „český, ke kterému se připojilo Slovensko“. Tato nacionálně
pragmatická rovina nenacházela pochopení u Slováků, kteří ČSR viděli spíše jako spojení
dvou suverénních subjektů. ČSR byla ale od počátku více než cokoliv jiného centralizovaným
útvarem. Model státu řízený z Prahy probouzel ve Slovácích pocity křivdy, jenž ve 30. letech
čím dál častěji probouzely myšlenky slovenské autonomie. Ty nejostřejší formuloval Andrej
Hlinka, u něhož měly postoje charakter protičeské averze. Zůstaňme

ještě

u

těchto

psychologických aspektů soužití.
Čechoslovakismus jakožto jednotící idea národa představovala u Masaryka takový
stát, jenž tvoří dvě větve, Čechů a Slováků. Slováci vystupují de-facto jako méně rozvinutí
Češi. Někde tady, v obtížných letech boje za republiku a jejího uznání u západních států,
nalezneme odlišné vnímání vlastního bytí obou národů v Československu. Luďácká
argumentace ve třicátých letech se opírala právě o tento koncept velkého českého bratra, který
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se snaží s pomocí nástroje čechoslovakismu asimilovat Slováky a usiluje o zánik slovenské
národní svébytnosti. Tento slovenský autonomismus časem převáží nad koncepcí přeměny
Československa v celek dvou rovnoprávných partnerů (a postupně možná ve federaci)
s respektováním

etnické

výlučnosti.

Autonomismus

se

plně

postavil

proti

ideji

čechoslovakismu.
Podle některých autorů byl čechoslovakismus jako idea falešná a mylná od samotného
počátku.7 Konstrukt o jednotném národě byl oficiální státní doktrínou zakotvenou v ústavě
z roku 1920 a jako taková představovala obranu před nacionálními sjednocujícími procesy
jinde v Evropě, případně před vlivem velké německé menšiny na území Čech. Podle Elizabeth
Bakkové selhal stát ve výchově dětí k čechoslovakismu.8 Národní vědomí československé se
nepodařilo za 20 let existence první republiky vytvořit a tento hendikep si republika už nesla
po celé trvání své existence.9
Nestejný historický vývoj a české sebevědomí vůči slovenskému národu dalo
vzniknout „mýtu mladšího slovenského bratra“.10 Stereotyp slovenské inferiority (jisté
podřízenosti a vazalství) deformoval Slovensko na úroveň nevyspělého a chudšího území,
které se Češi cítí povinováni pozvednout, kultivovat a vést k rozvoji. Tento pocit můžeme
vystopovat i v postojích politických porevolučních elit. Vladimír Mečiar, společně
s Václavem

Klausem

všeobecně

považován

za

nejvýznamnější

osobnost

pozdní

československé federace, s odstupem téměř dvaceti let od rozpadu přímo říká, že slovenská
reprezentace byla ve společném státě vždy slabším článkem. „Problém s touto ideou (o
československém národě) byl v tom, že se Slovensko za ČSR bralo ne jako národní, ale jen
jako nářeční území. Tedy jako pouhá provincie. Tahle nešťastná myšlenka pak přispívala ke

Například podle historika Romana Lukáše československá společnost dokonce nikdy nevznikla. IN: LUKÁŠ,
Roman. Rozdělení Československa. Praha : Mladá fronta, 2013. Podobně se vyjadřuje i Rüdiger Kipke. Ten píše,
že spolu s republikou byl vytvořen československý národ, jeho existence však zůstala pouhou politickou fikcí.
Vedle proklamovaného československého národa tu žila dvě specifická národní společenství. IN: KIPKE,
Rüdiger. Nejnovější politický vývoj v Československu v zrcadle veřejného mínění. IN: KIPKE, Rudiger,
VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského rozchodu ; 1.vyd.
Praha : Český spisovatel, 1993. str. 41
8
BAKKE, Elisabeth., Doomed to failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction
1918-38, University of Oslo, 1998
9
Ján Čarnogurský, v letech 1991-92 předseda vlády Slovenské republiky, tvrdí, že nemůže být řeč o
československé sounáležitosti. Spojení Čech a Slovenska v roce 1918 a 1945 bylo čistě pragmatickým řešením
z důvodů zvyšování bezpečnosti. Když tyto obavy pominuly, Československo se muselo rozpadnout. ČSR a
později ČSSR byla postavena na umělých vztazích, které by v době Evropské unie už měly pramalý smysl. IN:
SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011
10
PŘÍHODA, PETR. Sociálně – psychologické aspekty soužití Čechů a Slováků. IN: KIPKE, Rudiger,
VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského rozchodu ; 1.vyd.
Praha : Český spisovatel, 1993. str. 33-35
7
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všem rozporům, které mezi Slováky a Čechy vznikly. Federace v roce 1968 zůstala kvůli
normalizaci jen na půli cesty, pocit křivdy tu byl přítomen i pak.“11
Strach z německé převahy na západě nutil český nacionalismus hledat defenzivní
řešení a připojení Slovenska se jevilo jako vhodný prostředek k posílení pozic českého etnika.
U Čechů zdomácněl i obraz slovenštiny jako jednoho z dialektů češtiny. Publicista Petr
Příhoda zde sice tvrdí, že Češi tuto nadřazenost popírají, Slováci jsou ale na podobné náznaky
velice citliví a v obdobích státních turbulencí (v letech 1938/39, během pražského jara a po
sametové revoluci) se opakovaně setkáváme se slovenskou přecitlivělostí na paternalistické
tendence Prahy přikazovat či radit.
Čechoslovakismus byl zamýšlen jako idea jednoho politického národa, kde nezáleží na
tom, kolika a jakými etniky je tvořen. Podvědomá existence mýtů o nesymetrických vztazích
zatížila nicméně čechoslovakismus o představy, že Slováci mají splynout s Čechy. Že je Češi
jednoduše časem počeští. Přirozený pocit nedostatečnosti, který trápil slovenského národ,
zrodil emancipační hnutí, které vyvrcholilo vznikem Slovenského státu. Emancipace a
zamýšlená autonomie rychle přerostly v separatismus, když v třicátých letech slábla
mezinárodní pozice ČSR. Uskutečnění samostatnosti Slovenska pociťovali Češi jako
„slovenskou dýku“, kterou jim tento bratrský národ vrazil do zad. Vzpomeňme na pocit zrady
u Čechů z rozpojení českých a slovenských politických a jazykových požadavků ve
čtyřicátých letech 19. století. Stereotyp „slovenské zrady“ je zpět s novou silou, která bude
rezonovat ještě po revoluci 1989 v tzv. pomlčkové válce.
Demaskuje se před námi podoba soužití dvou národů, která měla k synchronnímu
partnerství už od počátku značně daleko. Dualismus dvou národů se za 74 let nepodařilo
nikdy překonat a nevznikla ani odolná československá sounáležitost.12 Psychologické
parametry nastavené rokem 1918 měly sílu, jenž přežily i komunistické zamlčování, že cosi
jako problémy na ose Čechů a Slováků existují.

***

SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 8-9.
12
KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ; 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 11
11
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2.3 Pád Československa v předvečer druhé světové války
Nacionální výstřelky Slováků od počátku vzniku ČSR neustaly. Měnila se pouze jejich
intenzita a frekvence v závislosti na síle centrální státní moci, mezinárodní situaci a
otevřenosti veřejného prostoru. V podstatě vždy, když slovenské elity vycítily slabost Prahy,
vzrůstaly snahy posílit národní suverenitu a získávat větší kompetence. Toto uvědomění
ukazuje projekt jednotného československého národa ve světle vratkosti a provizornosti.
Slovenské národní ambice nakonec došly svého naplnění. A to hned dvakrát. Poprvé za druhé
světové války, kdy vzniká formálně nezávislý, ve skutečnosti ale plně spolupracující satelit
Třetí říše Adolfa Hitlera.
Rozbití Československa zanechalo na vztazích obou národů citelné jizvy. Slovenská
otázka měla pro Adolfa Hitlera hlavní prioritu po zářijových dnech 1938. Mnichovská dohoda
šokovala veřejnost a je nutné říci, že i přes námitky Slovenska k nedostatečné decentralizaci13
první československé republiky, byli Slováci proti německému postupu a toužili stávající stát
zachovat. Po postoupení pohraničí Německu byla ustanovena Česko – Slovenská republika na
federativním principu. Ona pomlčka v názvu republiky nebude zapomenuta a v devadesátých
letech si do ní především česká strana bude projektovat národní úzkosti ze soužití se
Slovenskem.
Krátké trvání druhé republiky mělo charakter autokratického politického režimu
s rostoucím vlivem Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSLS) v čele s římskokatolickým
knězem Jozefem Tisem. Přestože se slovenská veřejnost stavěla k rozbití Slovenska odmítavě
či přinejmenším zdrženlivě, HSLS cítila, že obyvatelé proti vyhlášení samostatnosti aktivně
nevystoupí.
Byla to ale zahraniční politika Adolfa Hitlera, která udávala hlavní směr vývoje
událostí. Aby docílil svého záměru anulovat garance Mnichovské dohody o celistvosti Česko
– Slovenska a mohl obsadit Čechy, potřeboval nástroj, který zpochybní mezinárodní úmluvu.
Tím nástrojem byl Tiso a jeho HSLS. Nátlak na Tisa byl veden působením na nejcitlivější
místo slovenské identity, na strach z Maďarů a maďarizace. Tiso byl varován, že pokud

S jistou dávkou paradoxu nejprve v celorepublikových volbách v roce 1935, poté i v obecních volbách 1938,
vyhrály na Slovensku strany spíše s centralistickým zaměřením. Slovenská jednota získala 44 %, HSĽS 27% a
KSČ 7,4%. IN: KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2011. str. 200-201. Potvrzují se tak hlasy těch, kteří tvrdili, že Československo
byl pragmaticky vybudovaný stát, který držel pohromadě zejména díky strachu z vnějšího ohrožení. Ovšem
zároveň se ukazuje, že separatistické tendence Slováků neplatily pokaždé, když byly centrální orgány
oslabované. Tyto volby potvrdily, že zachování silného Československa bylo sdílené přání většiny lidí na
Slovensku.
13
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nevyhlásí samostatnost, ponechá Slovensko svému osudu. Jinými slovy, pouze ochrana
Německa Slovensku zaručí jeho další existenci. Slovenský stát vzniká 14. 3. a Protektorát 15.
3. 1939.
Těžká vnitropolitická krize zimy 1938-39 neodrážela realitu Česko – slovenského
vztahu za první republiky. Byla jeho neadekvátním reprezentantem v té nejnegativnější formě.
Češi a Slováci hledali a nenacházeli ideální způsob soužití po dvacet let, nikdy se ale vztah
neposouval k nenávisti a nevraživosti tak, jako jsme toho svědky za Česko – Slovenska po
Mnichovu především z úst slovenských politiků. V českém zoufalství po rozpadu první
republiky, kdy se na jedné straně hledá alternativa k pluralitní parlamentní demokracii ČSR,
se revitalizuje agresivní pravicová politika a na druhé straně hledá vhodný modus vivendi
s dominantní sousedskou evropskou mocností, nacistickým Německem. Ze slovenské strany
se častěji objevují etnicky zabarvená ultimáta. Idea „československé budoucnosti“ není
dokonce ve slovenské politice už vůbec přítomna, autonomismus a separatismus dal zcela
zapomenout na silnou pozici centralistických stran v druhé polovině 30. let.
Iluzorní představa o sounáležitosti Čecha a Slováka dostává další citelnou ránu v době,
kdy české rodiny ve velkém prchají po 15. březnu ze Slovenska. „Když odtamtud museli po
vzniku ČSR odejít maďarští úředníci, četníci a další státní zaměstnanci, nahradili je Češi.
Kvalifikované lidi Slováci neměli. Rovněž tam přicházeli učitelé, inženýři, mistři a další
odborníci, kteří vybudovali školství, řemeslnickou a tovární výrobu. Dohromady bylo českých
dobrovolníků, kteří formovali nový státní a hospodářský aparát, na tři sta tisíc. Avšak jakmile
čeští učitelé vychovali novou slovenskou inteligenci, vynořil se problém – najednou se stali
přebytečnými. (…) Žádného vděku se (Češi) nedočkali!“14
Karel Pacner v celé své knize možná používá lehkou beletristickou dramatizaci,
faktem ale zůstává, že nevděk a zatvrzelost vůči zdánlivě nepochopitelnému slovenskému
chování se u Čechů i dlouho po válce objevovaly. Nebyl to jediný případ, kdy Češi pociťovali
nedostatečnou vřelost a osobní křivdu. Podobné co do charakteru národního osočování bylo i
pření se o to, který národ více doplácel na ten druhý během normalizační federace. Podívámeli se ale na fakta 1. republiky, uvidíme, že Česko a Slovensko za tuto dobu ušly cestu rychlého
vývoje. Slovensko zažívalo o něco dynamičtější rozvoj. Česko se přitom na národním
důchodu ČSR podílelo až z 86,5 %, zatímco Slovensko pouze z 14,5 %.15

Podle některých odhadů bylo postupně přestěhováno 62 až 63 tis. Čechů. PACNER, Karel. Osudové okamžiky
Československa. Praha : Albatros, 2001. str. 159, 164
15
PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001. Str. 165
14

- 21 -

Slovenská veřejnost neprojevila nadšení, spíše rezignaci. Slovensko možná mělo svou
republiku, o kterou usilovala 1000 let16, zbavilo se československého asimilačního tlaku, před
kterým autonomisté po dvacet let varovali, dostalo se ale pod plnou kontrolu nacistické vlády
a stalo se nástrojem vůle Hitlera. Slovensko v dalších letech utrpělo značné morální škody.
Podílelo se na tažení proti Polsku v roce 1939 a plně kolaborovalo i v účasti na židovském
holokaustu.17 Je potřeba si ze slovenského pohledu uvědomit, že Slováci byli do značné míry
donucení ke spolupráci s Německem. Češi ale soucit neprojevovali a jednoznačný výklad
významu Slovenského státu po druhé světové válce byl čistě negativní. Slováci volili menší
zlo. Akutní hrozba od Maďarů byla zažehnána, ale v celkové perspektivě se kráčelo směrem
k národní katastrofě. Hitler by Slovensko jistě zlikvidoval. Z tohoto hlediska byl Slovenský
stát slepá ulička, která se nicméně stala pro mnoho Slováků obdobím sentimentálního
vzpomínání.
Tiso totiž nevybudoval tak ostrý represivní režim a podařilo se mu do roku 1943
například snížit nezaměstnanost, pěstovat kulturní zázemí, investovat do staveb a
infrastruktury. Nic z toho by ale nebylo možné bez přímé podpory Hitlera. Teprve s koncem
války klesá životní úroveň a spolu s obratem ve válce to vedlo ke Slovenskému národnímu
povstání.
Do toho se zapojilo na 60 tisíc vojáků a 18 tisíc partyzánů. Co je důležité, SNP mělo
podporu veřejnosti. To byl signál pro západní spojence i československý exil. Podobně jako
za první světové války teď probíhala intenzivní zákulisní jednání, jakou podobu bude mít
český a slovenský prostor po válce. Vedle poněkud vychýlených představ komunistů, kteří
navrhovali připojit Slovensko k SSSR18, byla na pořadu dne zejména otázka, podle jakého
modelu

bude

řešeno

státoprávní

uspořádání.

„První

slovenský

stát,

paradoxně,

Mýtus o „tisíciletém úsilí o vlastní nezávislosti“ byl součástí státní ideologické doktríny Slovenského státu.
Součástí mýtu bylo i čechofobní zabarvení. Ľuďácký zidealizovaný, možná až zromantizovaný výklad
slovenských dějin neumřel ovšem s pádem Adolfa Hitlera a koncem války. Renesance těchto představ proběhla
po roce 1989 a k dalšímu posílení došlo po vzniku samostatného Slovenska v roce 1993. IN: KOVÁČ, Dušan.
Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
str. 9-10.
17
Záhy po březnu 1939 byly vydány antisemitské zákony a od března 1942 začaly deportace Židů do táborů
v Osvětimi a Lublinu. Slovensko se svému německému vzoru přitom zdatně vyrovnávalo, antisemitské podlaží
ve společnosti bylo o poznání silnější než u českých sousedů. Reminiscence na tuto kapitolu přitom probíhaly i
po válce. Arizátoři a zbohatlíci na úkor Židů necítili takovou potřebu napravovat válečné křivdy, tak jako tomu
bylo u Čechů. IN: JELINEK, Yeshayahu, The Jews in Slovakia: 1945 - 1949. IN DAGAN, Avignor (editor in
chief). HIRSCHLER, Gertrude. WIENER, Lewis. (associate editors The Jaws of Czechoslovakia), 1984. str.
(531-551)
18
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2011. str. 221
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zkompromitoval myšlenku samostatné slovenské státnosti. A protože vznikl z donucení,
Slováci se ho v roce 1945 poměrně lehko vzdávali.“19

***

2.4 Obnovení státu a nástup komunistické diktatury
Slovensko bylo po válce zdemolované a zničené. Hořkost Čechů a Slováků probudila
nedůvěru k demokratickým institucím. Strach z návratu nacistů se jednak projevil v systému
tzv. řízené demokracie, který tu byl v letech 1945-48, a pak v odsunu německé menšiny.
Radikalizace občanů zvyšovala oblíbenost komunistů a jejich politiku znárodňování. Kredit
Slovenského národního povstání zvýšil vliv Slovenské národní exilové rady, a tím šance
Slovenska na vznik federace, Benešův plán na kontinuitu unitárního zřízení ČSR tím ale
nebyl ztracen. Košický národní program schválený v dubnu 1945 byl už jakýmsi hybridem
mezi federací a centralismem, na kterém měla republika nadále fungovat. Národní otázka se
stává nástrojem komunistů, kteří ji v podstatě nakonec i vyřeší.
Popularita Rudé armády triumfující v květnových dnech 1945 při osvobozování Čech
získala komunistické straně ve volbách 1946 nebývalý počet voličů. Na Slovensku mají 30%,
v Čechách dokonce 40%. V úsilí převzít státní moc se národní otázka kompetencí dostala do
centra komunistické pozornosti. Upevnění centralismu by komunistům usnadnilo převzít
kontrolu nad rozhodujícími složkami společnosti bez toho, aby hrozilo nebezpečí slovenského
separatismu.
Původní záměry komunistů byly ale právě opačné. Košický program vzniká pod
značným vlivem komunistů. Tato dohoda londýnského a moskevského exilu měla v sobě
přítomný zavádějící faktor, že nejdůležitější odbojová organizace byla ta komunistická. Po
osvobození z popudu KSČ vzniká sjednocený policejní útvar Sbor národní bezpečnosti, je
posvěceno znárodňování, v čele ministerstva informaci a pak i důležitých silových
ministerstvech sedí komunisté, pod kontrolou je i Československá tisková kancelář, vzniká
Svaz mládeže a lidové milice. Kromě těchto prvků nové státní diktatury, kam patřily i zákazy
tradičních předválečných stran (agrárníci), uvažovali komunisté i o způsobu, jak národnostní
problematiku vhodně začlenit do boje o moc.

19

CHMEL, Rudolf. Slovenská otázka v 20. storočí. 1. Bratislava : Kalligram, 1997, s. 29.
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Košický program nebyl sice ani profederativní, ani čistě centralistický, ponechával ale
dostatek prostoru pro manévrování. Nedá se říci, že by tedy řešil nové státoprávní uspořádání.
Nárokované pravomoci Slovenské národní rady se tu střetávaly s koncepcí, kde by pravomoci
prezidenta a ústřední vlády měly platnost na celém území československého státu.
Kompetenční spory řešily tzv. tři pražské dohody. Ta první z června 1945 sice deklarovala, že
SNR v čele se Sborem pověřenců je představitelkou slovenského národa i nositelkou moci na
Slovensku, zároveň je ale podřizovala ústřední vládě. Provizorium trvalo i po druhé pražské
dohodě, klíčovou změnu a vyjasnění situace přinesla až dohoda třetí.
Jazýčkem na pomyslných vahách tu byl postup KSČ. Do voleb 1946 nebyl mezi
komunisty a slovenskými demokraty rozdíl v otázce posilování SNR. I Moskva podporovala
federativní uspořádání, slovenská otázka byla i silným nástrojem v boji proti centralistickému
Benešovi. Vítězství Demokratické strany s 62 % hlasů ve volbách a porážka komunistů rázem
změnila jejich strategii. Jedině silná centrální KSČ, která zvítězila v Čechách, jim může
přinést vítězství v celém československém prostoru, domnívali se předáci komunistů. Čeští
centralisté neotálejí a s komunistickou podporou přímo vystoupí proti ambicím SNR. Třetí
pražská dohoda ze SNR udělá málo funkční přívěšek ústřední vlády, návrhy nařízení odteď už
musí předkládat pražské vládě a čekat na její souhlas.20
Zajímavá geneze názoru KSČ ve věci slovenských pravomocí ukázala nejen, jaké
metody její představitelé důsledně využívají k plánovanému převzetí vedoucí úlohy ve státě,
ale také jak české scéně i nadále prakticky scházelo vědomí toho, že Slovensko je plně
dotvořeným a samostatným národem. Po neúspěšném, ale morálně a politicky hodnotném
Slovenském národním povstání, jim dynamický vývoj situace postupně rozpustí naději
v synchronní společenství Čechů a Slováků na federativním principu. Třetí pražská dohoda a
puč komunistů definitivně utlumily ve státě na dlouhou dobu slovenský hlas a Demokratická
strana, poslední politický subjekt bojující za větší pravomoci slovenských orgánů, byl
zakázán.
Po únoru 1948 se vše dostává pod kontrolu komunistické moci, v nižší instanci té
české, v té vyšší moskevské. Zavedením sovětského modelu vlády s nekontrolovatelnou mocí
jedné strany se rozjela mašinérie znárodňování, pronásledování a justičního teroru.
Komunismus je nemyslitelný bez tuhého centralismu. Slovenské ambice jsou opět
nenaplněny, slovenský nacionalismus je dokonce veřejně pranýřován a označován za nepřítele
pokroku. Slovenské požadavky jsou s rozhodností potírány a jejich představitelé zavíráni a
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2011. str. 239-243
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popravováni. Mezi „buržoazní nacionalismus“ se včlenila i obžaloba a odsouzení na doživotí
pro Gustava Husáka, budoucího prezidenta ČSSR.
Protislovenské naladění bylo procesem legitimizace ústřední moci komunistů. ČSR se
stalo nyní satelitem Sovětského svazu, který potřeboval spolehlivé vazaly. Etnické konflikty
byly strašákem homogenně vystupujícího východního bloku. Jako prevence možných svárů se
přistoupilo na plán pozvednutí průmyslové úrovně Slovenska. Proces industrializace měl za
cíl krom jiného umlčet nacionalisty. Do jisté míry se to podařilo.
Jestliže si Češi vypěstovali mýty o „nespolehlivém a nevděčném mladším bratrovi“ a
jeho různých variacích, někteří Slováci po zklamání z komunistického utužení spatřovali
v diktatuře proletariátu ideu „transportovanou z Prahy“. Komunismus tak mohl být
považován za projekt Čechů, kteří znovu a opakovaně prahnou po asimilaci Slováků, jenž
nevidí jako rovnocenného partnera, ale jako státní doplněk s minimálními kompetencemi.
Přispělo k tomu nejenom pronásledování slovenských národovců, ale i pranýřování vlastní
slovenské identity ve veřejném prostoru, které mělo někdy zesměšňující nádech. Tuhý
unitarismus potlačil slovenskou otázku prakticky až do poloviny šedesátých let. Mezitím pocit
nedostatečného respektu z Prahy a nelibě vnímané svévole komunistické centralizace u
Slováků rostl. Komunismus začínal ztrácet nadnárodní, internacionální charakter, místo toho
získával odpor ke komunistům národnostní zabarvení.
Pražské jaro je nejčastěji spojováno s pokusy napravit ekonomické zaostávání, obnovit
svobodu tisku a projevu, případně s okázalými hesly o „reformě komunismu“ ve většině jeho
složek. Nesmí se ovšem zapomínat na důležitost slovenské otázky, která možná formálně
přestala existovat, ale podle Jana Moravce právě ona uvolnila cestu k roku 1968.21 Silná
kritika zpočátku zaznívala na adresu prezidenta Antonína Novotného.
Novotný stál za omezováním pravomocí Slovenské národní rady v roce 1960 a
nevhodně se vyjadřoval i o Matice slovenské, národním kulturním sdružení posilujícím
slovenské sebeuvědomování. Uvolňování centralismu vytvořilo vhodné prostředí pro
slovenské emancipační ambice. A skutečně se brzy daří opět dostat na stůl ideu federace, tak
jak zaznívala v roce 1944 během Slovenského národního povstání. Vůbec přitom nešlo o
ambiciózní projekt úzké skupiny lidí, ale o široce přijímanou alternativu. Myšlenka získala
podporu v celém Československu, podle průzkumů bylo profederativně naladěno 60%

21

PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001. Str. 313
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obyvatel zcela, 26% částečně. V Čechách a na Moravě to bylo 52% a 31%. Proti federaci se
vyjádřilo 10% obyvatel Čech a Moravy, na Slovensku nikdo.22
Přesto musíme být opatrní v posuzování těchto čísel. Podobně jako tomu bude po
revoluci 1989, i zde se poněkud lišily cíle české a slovenské politické reprezentace i
obyvatelstva. Pro Česko byly obě obrodné události zaměřené na snahu získat svobodnější
klima. Demokratizační procesy stavěla česká strana vždy na první místo, Slovensko
spatřovalo v obou otřesech státní moci možnost prosazovat národní posilování v rámci
Československa. V prvém případě to byl pokus o reformu socialismu; Češi toužili zejména po
demokratizaci a většině bylo blízké heslo „napřed demokratizace, potom federalizace“, na
Slovensku se politické úsilí soustředilo na získání větších národnostních pravomocí. Stejně
tak tomu bylo i po revoluci 1989. Jestliže volby v roce 1990 byly sdíleným plebiscitem o
správnosti zamítnutí socialistické cesty, v dalších měsících už se oba národy ve svých
meritorních otázkách „co dál“ rozcházely. Pro Čechy to byla ekonomická svoboda, rychlá
liberální transformace a proklamovaný příklon ke státům Evropského společenství, pro
Slovensko to bylo vyvázání se z vlivu Prahy, federativních orgánů a opatrná ekonomická
politika.
Václav Klaus také vidí rozporné požadavky během pražského jara. Češi usilovali o
svobodu a výkonnější ekonomiku, Slováci zejména o úpravu kompetencí mezi Prahou a
Bratislavou. Invazí tanků a vyhlášením formální, ve skutečnosti nefunkční federace to
nicméně neskončilo. Klaus připomíná, že kromě neshod v postojích mělo vyhlášení federace
ještě jeden důležitý efekt na úrovni institucionální. „Výsledek (roku 1968) byl, že my jsme
nedostali svobodu a oni dostali federaci! (…) Tenkrát, když se 28. října 1968 zrodilo
federativní uspořádání, Češi to dlouho nebrali v úvahu, zatímco Slovensko začalo rychle
budovat slovenskou vládu, slovenský parlament, slovenské instituce… Vznikla asymetrie. (…)
Dlouhou dobu existovala vláda federální a vláda slovenská, ale nebyla žádná skutečná vláda
česká.“23
Federace byla vyhlášena na počátku roku 1969. Pro Slovensko a vlastně pro zdraví
česko-slovenského vztahu bohužel až v době pookupační. Tím byla zmařena šance na
odklánění se ze sovětského politického kurzu, ve věci soužití obou národů to znamenalo
opětovné zamlčování problémů a v podstatě i v konečném důsledku zdiskreditování pojetí
státu na principu federace.
KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska; [ze slovenštiny přeložil Emil Charous] - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství
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Normalizace bylo období dogmatizovaného komunismu a lze ho připodobnit ke
strnulosti padesátých let. Probíhaly čistky, dělo se tak ovšem bez justičních vražd. Federace
byla pouze formální, o všem se rozhodovalo na ÚV KSČ. Strach z dalšího uvolňování
s vědomím toho, že v Kremlu sedí neostalinisté a v republice vojenské posádky Varšavské
smlouvy, vedl komunistické funkcionáře k politice udržování statusu quo. V roce 1968 možná
zvítězila ideologie nad ekonomikou, komunisté si ale moc dobře uvědomovali, že to byla ve
velké míře právě neutěšené hospodářská situace, která přivedla stát a stranu na hranici krize.
Proto tolik dbali na uspokojování potřeb obyvatelstva a budovali jakousi utilitární formu
konzumního komunismu. I Slováci měli být existencí federace uspokojeni, ve skutečnosti
jenom umocnila vnitřní etnické napětí.
Zamezení vykonávání výkonné moci slovenských orgánů patřilo do koncepčního
centrálního plánu KSČ. U některých Čechů se objevil další stereotyp: „Slováci za pomoci
ruských tanků získali federaci“, u Slováků rostl opodstatněný pocit, že skutečnou samosprávu
vůbec nezískali.
Podívejme se podrobněji na ústavní podobu federace z roku 1968. Jak se později
ukázalo, její nastavení byla nevhodná pro demokratický systém. Proto ji můžeme zařadit do
výčtu příčin, které stály v pozadí rozdělení Československa. Tuto příčinu neřadíme do
skupiny

nacionalizovaných

psychologických

exponentů,

spíše

to

byla

systémová

nedostatečnost pro budoucí trvání federace v situaci svobodné parlamentní soutěže.

***

2.5 Posrpnové federální uspořádání
Podle mnohých historiků státoprávní podoba Československa zrozená k 1. lednu 1969
byla jednou z příčin, proč spolu Češi a Slováci jenom těžko mohli nalézt společnou řeč po
roce 1989. Tento federativní model byl ušit na míru potřebám totalitního usilování KSČ o
kontrolu společnosti, ačkoliv se zvnějšku zdálo, že decentralizačním snahám nespokojených
Slováků byl učiněn vstřícný krok. Ve skutečnosti měly oba nové národní parlamenty, Česká a
Slovenská národní rada, jenom omezené možnosti a skutečné centrum moci bylo i nadále
v Ústředním výboru KSČ. Sametová revoluce sice odstranila vedoucí pozici komunistů,
ústavní systém zrozený za komunistů se ale brzy ukázal jako silně nevhodná platforma pro
řešení politických pří, ať už národních či jiných.
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Československo se k 1. lednu 1969 ústavním zákonem č. 143/1968 Sb. přeměnilo
z unitárního na federativní stát. V preambuli bylo řečeno, že federací je deklarováno
respektování suverenity českého a slovenského lidu a jeho právo svobodně si zvolit způsob a
formu národního a státního života. Dokonce Ústava zaručovala nezadatelnost práva na
sebeurčení a na vystoupení z federace. Rozdělení moci mezi federaci a republiky bylo
popsáno v článcích 7 - 9 ústavního zákona. Federace si zachovala hlavní slovo v zahraniční
politice, obraně státu a třeba měně. Do společného spravování spadalo hospodářství, sociální
záležitosti, vnitřní bezpečnost či masová media. Co nebylo explicitně popsáno v prvních dvou
segmentech, spadalo do působnosti republik.
Jak to fungovalo ve skutečnosti? Vodička píše, že v „důsledku recentralizace
sedmdesátých let a paralelních novel byl československý federalismus zbaven svého
obsahu.“24 I nadále moc držela Komunistická strana, ze strachu z opakování pražského jara
koncentrovala vliv na celorepublikové procesy a omezovala dělbu moci mezi federaci a
republiky. Národní státní orgány tak byly pouhými vykonavateli centrální hegemonisté moci.
I nadále tu byla jednotná politická vůle a federativnost zůstávala pouze na papíře, unitárnost
nevymizela, pouze se maskovala za zdání dualistického zřízení. Po celou dobu komunistické
vlády zůstávaly nedořešené národnostní rozpory, vzrůstalo nepochopení Čechů pro slovenské
problémy a na straně Slováků se zase prohlubují separatistické nálady.25
Je jasné, že tento Slováky zpočátku vítaný, leč záhy prohlédnutý krok
československých komunistů, stál za diskreditací federální ideje společného soužití.
Federalismus už pro některé Slováky přestal být alternativou a po roce 1989 si své
sympatizanty jenom těžko hledal. Když se ze Slovenska ozývají v letech 1991-92 hlasy o
„centralistické Praze“, případně „dost bolo Prahy“, o systematické snaze vyšachovat
federální orgány ve prospěch národních a nechuti k dualistickému životu s Českem, příčinu
můžeme hledat právě ve zprofanovanosti myšlenky federalismu komunisty v době politické
normalizace. Jestliže běžný slovenský občan vnímal federální uspořádání let 1969-89 jako
opravdovou (nominální) federaci, je pochopitelné, že v čemsi takovém neměl zájem po
revoluci pokračovat. Přijmeme-li přesvědčení, že okolnosti nedovolovaly Československu po
roce 1989 pokračovat jako unitární stát, tak jediná možnost jak utvořit vhodný rámec
společného fungování, bylo opravit, aktualizovat a notně reformovat federaci v samotném
ústavněprávním nitru a ještě přitom přesvědčit Slováky o smyslu takového usilování.

KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ; 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 89
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Novelizovaná Ústava z roku 1960 a nástup normalizace byly tíživým břemenem pro
budoucnost Československa ještě ve dvou ohledech, které je nutné alespoň letmo vysvětlit.
Procitání konce šedesátých let bylo nositelem národních požadavků, které ovšem
nebyly pro Čechy a Slováky stejné. Češi toužili po svobodě a demokratizaci institucí, Slováci
po větších národních kompetencí a federalizaci. Už víme, jak se na jedné straně zmaření
českých snah a na druhé straně alespoň na krátký čas uspokojení slovenských potřeb projevilo
ve vzájemném soužití. Čechy a Slováky to i nadále odcizilo a upevnily se negativní
stereotypy. Postupující frustrace obyvatel a etnik vedla k přesvědčení, že občan je oddělen od
státu. Vzrůstající propast utlumila veřejný život. Vhodným viníkem takové situace byla často
označována centralistická Praha, na straně Čechů si stigma nepřátel nesli vysocí slovenští
představitelé, především prezident Gustav Husák a pak zástupci tzv. kolaborační ultralevice
v čele s Aloisem Indrou a Vasilem Biľakem.
Vedle těchto emočně vypjatých národních projekcí nicméně byla pookupační ústava
nevhodná i z čistě právního hlediska. Její hendikepy se naplno projevily až po revoluci, kdy se
ukázalo, že jako nástroj řešení problémů v situaci demokratické soutěže politických stran a
jejich koalic je velmi špatně uzpůsobena.
Nové Federální shromáždění nahradilo Národní shromáždění. Kromě tohoto
federálního parlamentu souběžně existovaly dva parlamenty národní; Česká národní rada a
Slovenská národní rada. V době normalizace byly jejich faktické možnosti komunisty
marginalizovány, na důležitosti ovšem nabyly po roce 1989. Federální shromáždění se dělilo
na dvě komory. Na sněmovnu lidu (dolní komora) a sněmovnu národů (horní komora).
Obě národní rady byly zákonodárnými sbory republik, skutečně důležitým orgánem
ale bylo po roce 1989 Federální shromáždění. Schvalování klíčových zákonů naráželo na
ústavní strop možností federace. Sněmovnu lidu tvořilo 200 poslanců volených z celé ČSSR,
resp. ČSFR. Zastoupení Čechů a Slováků kopírovalo poměrové zastoupení obyvatel
v republice, tj. 1/3 poslanců slovenských a 2/3 poslanců českých. Aby se zabránilo
přehlasování slovenské menšiny českou většinou, byla sněmovna národů se svými 150 křesly
rovnoměrně rozdělena na 75 poslanců z Česka a 75 poslanců ze Slovenska. Pro platné
usnesení byla nezbytná shoda obou komor. Krizovým bodem ale byla právě snaha vyvážit
nedostatek slovenských zástupců ve sněmovně lidu. Tzv. zákaz majorizace vedl k tomu, že
v hlasování o důležitých věcech (rozpočet, daně, …) byla zapotřebí nadpoloviční většina ve
sněmovně lidu i v obou částech sněmovny národů. V ústavních novelách byla navíc zapotřebí
3/5 většina ve sněmovně lidu a v obou částech sněmovny národů. Převedeno na počty
poslanců, v krajním případě mohlo 38 poslanců z jedné části sněmovny národů zablokovat
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důležité hlasování, v případě ústavních změn dokonce poslanců mohlo být pouhých 31.
Nehrálo přitom roli, zda zbývajících 312, resp. 319 poslanců z obou komor Federálního
shromáždění hlasovalo opačně. Zákaz majorizace byl pro demokratické hlasování nevhodný,
oproti komunismu, kdy se jednotně zvedaly ruce podle vůle ÚV KSČ. Ústavní model zděděný
po komunismu spěl dřív nebo později ke svému zablokování.26
I když Západ tušil, že je komunismus v dlouhodobém úpadku, přesto byl pád SSSR a
jeho komunistických satelitů pro svět velkým překvapením. Jako blesk z čistého nebe to
zapůsobilo i na občany Československa. Šok z otevření hranic, osvobození medií a
hospodářské renesance byl pro obyvatele navyklé na každodenní rutinu a společenské ticho
dramatickou změnou. Ledy se pohnuly a pokládají se nové otázky, na které je bezpodmínečné
odpovědět. Jako smršť vtrhne do života Čechoslováků otevření veřejné debaty, slovo si může
brát každý a uklidňující jistota vynucená totalitní správou je vystřídána arénou, kde se
střetávají ambiciózní postoje a ideje. Objevuje se i nové tázání po vztahu Čechů a Slováků, o
tom čím je vlastně Československo a jakou formu soužití zvolit. Dynamické tempo změn
v podstatě ve všech oblastech života se promítlo i do národního soužití. Jestliže na počátku
nového svobodného Československa bylo nemyslitelné uvažovat o rozchodu, minulo pár
měsíců a potenciální rozpad státu už nebyla pouhá absurdní fantazie okrajových nacionalistů.
Překotná proměna Československa klade i jisté nároky na uchopení problémů a jevů,
jenž je potřeba vyložit, pakliže chceme porozumět události rozpadu z 1. ledna 1993. Než
pokračovat v chronologickém společensko-politickém výkladu i po roce 1989, bude jistě
vhodnější zvolit takovou formu popisu, která bude pozorněji ctít politické, společenské,
kulturní a ekonomické fenomény. Tyto národně relevantní fenomény zapříčiňující národní
spory budou podrobeny zevrubnější analýze bez nutnosti zachovávat časově chronologickou
stavbu.
Začátek devadesátých let nezastihl vztah Čechů a Slováků v nejlepší kondici. Minulost
jako dějiště problematického soužití byla tíživým dědictvím s křivdami a nevyřešenými
potížemi. V kontextu neexistence vzniku jednotného československého národa, s heterogenní
skladbou federálního státu (ačkoliv v kapitole 2.7 Sociologické indikátory vztahu Čechů a
Slováků během společného státu zjistíme, že národy si byly blíže roku 1993 než v roce 1918)
a vzájemnou národní nedůvěrou kráčelo Československo vstříc brzkému rozpadu. Přesto byl
tento kontext pouhým vstupním kapitálem, který si oba národy sebou nesly jako své břímě.
Během tří let se nicméně objevily (ať už v přímé souvislosti s dědictvím minulosti či naopak
26

KOPEČEK Lubomír. Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno : Barrister & Principal, 2010. str. 58-59
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s vazbou na aktuální demokratizační a společenské procesy) další překážky. „Kauza
Československo“ je tedy orámována mnohaúrovňovou minulostí, skutečný obsah rozchodu
přicházel až ruku v ruce s ději devadesátých let.

***

2.6 Příčiny dekonstrukce Československa
Mezi 17. listopadem 1989 a 1. lednem 1993 se politická reprezentace obou národů
dohodla, že obě části státu půjdou svou vlastní cestou. Mezi klíčové události posledních tří let
Československa můžeme označit demokratickou formou stvrzený rozchod s komunismem v
celostátních volbách 1990, pak spory o kompetence a postupné omezování federálních
institucí. Po dva roky probíhala neúspěšná vyjednávání o nové Ústavě, až volby 1992 měly
vložit do rukou zvolených zástupců mandát o proměně podoby koexistence Česka a
Slovenska. To vše v době, kdy se po rozpadu Občanského fóra (OF) a Veřejnosti proti násilí
(VPN) segmentovala politická scéna podle tradičního vzoru levice-pravice. Příčiny vzniku
politických uskupení byly zejména praktické a mocenské, neboť se blížily rozhodující
parlamentní volby v červnu 1992.27
Vítězné strany ODS a HZDS v čele s Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem
sérií mnoha setkání v létě 1992 došly k závěru, že společný stát je pod tlakem mnoha
okolností již neudržitelný. Podzim roku 1992 byl ve znamení horečné legislativní snahy
nastavit pravidla mírového rozchodu. 1. ledna přestalo Československo existovat.
Nesoulad ve vztazích byl přítomen hned v několika oblastech. Mějme pořád na paměti
vzájemnou provázanost všech těchto oblastí a kontinuitu s více jak sedmdesátiletou společnou
historií.

2.6.1 1) Ekonomika
Pokud dokončená industrializace Slovenska za komunismu posílila jeho hospodářskou
pozici, tak liberální ekonomie naopak přinesla nejistotu a oslabování. Česko zažívalo
kontrastní dobu, komunismus vnímalo jako silné ekonomické strádání za zeměmi západní
MĚCHÝŘ, Jan (ed.) (1991). Slovensko v Československu: slovensko – české vztahy 1918-1991. Dokumenty,
názory, komentáře. Vyd.1. Praha : Práce., str. 120-121
27

- 31 -

Evropy a liberalismus jako novou naději na vzepětí. Historik Jan Rychlík označuje
Československo za území o dvou hospodářských celcích a zásada nedotknutelnosti
soukromého majetku a podnikatelství byla s otevřenou náručí přijata pouze na západní straně
Československa. Ekonomická reforma byla rozbuškou ve vnitropolitické situaci na
Slovensku. Předseda VPN Fedor Gál upřednostňoval liberální kurz, po jeho politickém
oslabení se do popředí slovenské politiky dostal Vladimír Mečiar s jeho koncepcí
„ekonomické reformy s přihlédnutím ke specifickým podmínkám Slovenska.“28
Jinými slovy, Slovensko se obávalo dopadů na slovenskou ekonomiku a ze strany
Prahy cítilo tlak. Slováci si chtěli spravovat stát sami a objevovaly se názory, že Slováci vždy
byli finančně znevýhodněni vůči Čechům.29 Slovensko se začíná ubírat levicovou cestou,
přitažlivá hesla komunistů a jejich pohrobků o „jistotách z doby reálného socialismu“ našli
své posluchače. Levice odmítala transformaci tezemi, že sociálně slabší vrstvy jako jsou
důchodci a zaměstnanci s většími rodinami budou trpět. Nevytvořila se zde občanská
společnost, která má třeba v Čechách tradici již z doby industrializace Čech v 19. století.
Slovenskou industrializaci nedoprovázela podobná duchovní modernizace, obyvatelstvo i
nadále bylo spíše davem venkovských jedinců vytržených z jistot skromného blahobytu
husákovského socialismu. Češi oproti tomu toužili likvidovat socialismus a pod heslem
Zpátky do Evropy! se přiklonili k plánům pravicové koalice ODS, ODA, KDU-ČSL. „V
českých lidech přetrvalo základní povědomí hodnot a principů demokracie, zřejmě proto, že
patřily k zapovídané mytologii masarykovského státu.“30 I proto vzrůstal slovenský
nacionalismus často živen komunistickými dogmatiky, kteří chtějí Slováky chránit před
nepřátelstvím demokracie, trhu a občanské společnosti. Terčem nebyl nikdo jiný, než česká
Praha.
Negativní dopad na slovenskou ekonomiku ovšem nebyl pouhou smyšlenkou
radikalizovaných Slováku, ale měl reálně konotace. Na Slovensku vzrůstala nezaměstnanost a
drahota dramatičtěji než v Čechách a navíc se v ohrožení ocitalo zbrojařství, klíčové odvětví
slovenského průmyslu. Pacifismus Václava Havla vedl k rozhodnutí zastavit zbrojní výrobu
na Slovensku v situaci, kdy nebyla připravena konverze velkých fabrik na jinou výrobu. Toto
rozhodnutí za špatné považují s odstupem času jak Václav Klaus, tak Vladimír Mečiar. „Ze
dne na den jsme měli sto tisíc nezaměstnaných a do začátku roku tento počet vzrost na tři sta
STEIN, Eric. Česko – Slovensko : konflikt, roztržka, rozpad. Praha : Academia, 2000. str. 83
Z průzkumu veřejného mínění z přelomu února a března 1990 se ukazuje, jak si národy v této otázce
nedokázaly porozumět. 71% Slováků si myslelo, že v posledních 20 letech byli znevýhodněni, zatímco 68%
Čechů zastávalo názor opačný. IN: PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001.
str. 502
30
PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001. str. 528
28
29
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třicet až tři sta padesát tisíc. (…) Řešili jsme, jak vůbec nově postavit ekonomiku,“ konstatuje
dnes Vladimír Mečiar.31 Podle tehdejšího předsedy národní vlády Slovenska Jána
Čarnogurského ovšem nebylo zbrojařství perspektivním odvětvím do budoucna. Se změnou
geopolitické situace bylo spojeno ubývání objednávek a insolvence arabských států, které
přestávaly za dodávky platit. Podle něho bylo otázkou času, kdy zbrojní výroba padne.32

2.6.2 2) Politika
a) Nevhodná podoba federální Ústavy
Ústava z doby pražského jara se ukázala jako silně nevhodný prostředek
k vytváření demokratického konsensu. Nepočítala s tím, že by oba národy mohly
hlasovat pro opačné politické orientace. Naděje na včasné přijetí nové ústavy
respektující nový režim správy se ukázala jako lichá. Nutnost vytvářet československou koalici v parlamentu nakonec také přispěla k rozpadu. Více k nalezení
v kapitole 2.5 Posrpnové federální uspořádání.
b) Politická diference obou republik
Pokus o vznik jednotné československé společnosti nastartovaný roku 1918 se nezdařil
a Československo tak tvořila společnost česká a slovenská. Odlišné postoje, za
socialismu systémově přidušené, se naplno projevily po listopadu 1989. Pluralita
dovolila naplno projevit názorové preference a mezi oběma republikami vznikla
hodnotová propast, která zasahovala od postojů ke státoprávnímu uspořádání,
k volnému trhu až ke komunistické minulosti a potažmo i k citlivému posuzování
lustrací.33
Průběh normalizace na Slovensku byl mírnější než v Čechách, intelektuálové
nebyli burcováni a nevytvářeli tak hustou disidentskou síť (v Čechách operovalo hned
SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 11
32
SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 91
33
Federální zákon o prověřování státních úředníků pokud jde o styky s bývalou tajnou policií a s vrcholky
komunistické hierarchie (o lustracích) rozdělil politickou scénu na pravici, která se zasazovala o jeho radikálnější
podobu, a levici, která zákon považovala za neústavní, za hon na čarodějnice. Na Slovensku se zvedla vlna
odporu a výsledkem bylo spojení levicových stran s Mečiarovou HZDS. IN: STEIN, Eric. Česko – Slovensko :
konflikt, roztržka, rozpad. Praha : Academia, 2000. str. 144
31
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několik skupin; Charta 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratická iniciativa,
Obroda, Československo-polská Solidarita, České děti a další). Opozice byla spíše
spojena s činností katolické církve. Proběhly pokusy o spojení obou opozičních hnutí,
všechny neúspěšně.34 Odpor ke komunistické moci tak probíhal nesourodě, odděleně,
s odlišnou intenzitou i mírou kritiky. Nepřítel byl nicméně stejný.
Napomoci překonat odlišné voličské chování mohlo vytvoření politického
subjektu působícího v celé ČSFR. Poslední takovou šancí byla doba segmentování
politické scény po rozpadu dvou čistě národních iniciativ v roce 1991, které
koordinovaly přerod režimu, Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí. Václav Klaus
založil pobočku ODS na Slovensku, rozběhl i značnou mediální kampaň, jak ukázala
analýza denního tisku (kapitola 3.2.3 Pravda), volební zisk zde ale byl minimální.
Podle Pacnera ani žádná česká strana na Slovensku nikdy nemohla uspět, protože by ji
Slováci automaticky považovali za filiálku Prahy.35
Za absencí společné řeči stálo mimo jiné odlišné složení politických
porevolučních elit. České OF tvořili zejména disidenti, v pravicových stranách ODS,
ODA, KDU-ČSL kandidovali ekonomičtí experti a vyznavači rychlého přerodu
centralistického trhu v trh volný s dominujícím soukromým sektorem. Členové VPN
se rekrutovali spíše z reformní části bývalých komunistů, osmašedesátníků a
vyznavačů tzv. třetí cesty. Karel Wolf si nebere servítky a členy VPN a pak členy
slovenského kabinetu v roce 1992 označuje za neokomunisty, diletanty, nacionalisty a
snílky.36 Jinde dokonce za estébáky, kriminální živly a burany.37
Doba 1990-92 byla ve znamení hlubokého politického diferenciačního procesu.
Polarizace

politiky

dala

v Čechách

mandát

reprezentantům

vyhraněného

antikomunismu a reformní liberální ekonomiky. Na Slovensku bodovaly strany
levicové a nacionální.38
c) Proměna postavení Československa v mezinárodních vztazích

RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa : Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava : Academic
Eletronic Press, 2002. str. 44-51
35
PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha : Albatros, 2001. str. 495
36
WOLF, Karol. Podruhé a naposled aneb Mírové dělení Československa. Praha : G plus G, 1998. str. 77
37
WOLF, Karol. Podruhé a naposled aneb Mírové dělení Československa. Praha : G plus G, 1998. str. 22
38
KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ; 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 87
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Vznik Československa v roce 1918 svou legitimitu čerpal také z přesvědčení, že
jedině spojení národa českého a slovenského bude účinně čelit germánskému a
maďarskému útlaku. Špatné dějinné zkušenosti byly zdrojem politiky posilování
mezinárodní pozice Československa. Větší středoevropský celek měl v budoucnosti
omezovat expanzivní snahy Německa a maďarské nároky na východě. Teorie o riziku
oddělené České a Slovenské republiky nakonec převážila nad strachem vítězných
mocností před vznikem dalšího multietnického státu a došlo k posvěcení spojení
Čechů a Slováků, i přesto, že oba celky se propastně lišily prakticky ve většině
demografických, společenských i ekonomických ukazatelích a tvořily dvě hluboce
rozdílná území.
Po všech peripetiích 20. století se k sobě oba národy pozvolně co do struktury
přibližovaly. Mnoho rozdílů a odlišností přetrvalo, nicméně Češi a Slováci si byli blíž,
než tomu bylo v roce 1918. Co se dramaticky změnilo, byla podoba vnějšího
evropského uspořádání. Mezinárodní situace prošla od imperiálního kolonialismu
evropských západních států 19. století a tragického soupeření v první světové válce, až
k rozpadu sovětského impéria a demokratizační spolupráce integrující se Evropy.
Vymizela akutní hrozba německých i maďarských ambicí a s tím i nutnost československého paktu jako mírového těžiště neklidného evropského prostoru.
Je možná v jistém smyslu paradoxní, že v době jednotících tendencí (Evropské
hospodářské společenství a integrace NDR do SRN) se jeden z tradičních celků 20.
století rozpadá. Českoslovenští politici si mohli dopřát mimořádný luxus neohlížet se
na třetí stranu a vzájemné debaty moderovat nezávisle na okolních státech. Absence
potřeby hledat bezpečnostní kompromisní řešení oddělilo obě politické reprezentace a
přispělo k projevům sobeckosti a osobních zájmů, o kterých hovoří v souvislosti
s rozpadem někteří autoři. Pouze jedinkrát zazní ozvěna staré úzkosti z Uher. Početná
menšina Maďarů přivedla Vladimíra Mečiara k návrhu na vznik koordinované
společné obrany ČR a SR v září 1992, tedy v době, kdy už byl osud republiky
zpečetěn. Česká strana odmítla, nakonec se ale ukázalo, že nacionalistické výstřelky
Slováků a hrdost slovenských Maďarů nedosáhly tak výbušné směsi, aby spory
přerostly v jakýsi zásadnější ozbrojený konflikt.
Vzdáleným cílem mezinárodní politiky bylo přijetí do struktur Evropské unie a
do NATO. To platilo pro obě republiky a udržení společného státu nebylo nikterak
podmiňujícím faktorem.
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2.6.3 3) Růst ambic Slovenska

Podle historika Vodičky bylo Slovensko hnací silou rozpadu.39 Zjednodušeně řečeno,
nebýt kladení čím dál odvážnějších požadavků slovenských politiků, federace měla šance na
zvládnutí potíží a Československo mohlo po určité proměně pokračovat. Na tomto místě je
dobré zmínit, že je nad rámec této práce teď posuzovat, zda byly slovenské požadavky
opodstatněné, zda byly přirozeným důsledkem historicko-sociálního vývoje předchozích
vztahů nebo egoistického manévrování několika exponovaných slovenských politiků.
Požadavky jednoduše sehrály rozhodující roli v polistopadové transformaci a přivedly
Československo k zániku.

a)

Spor o kompetence
První kolo modifikace vztahů federálních a národních institucí proběhlo už
v roce 1990, kdy se rozhořel tzv. spor o kompetence. Češi pořád ctili princip takové
české politiky, která je možná pouze v souladu s politikou federální. Slovensko oproti
tomu chápalo federální orgány jako omezující, nevtělovali svou politiku do politiky
federální tak, jak to činili Češi. Kompromisním výsledkem bylo posílení národních sil
a oslabení centrálních sil federálních. Pod republiky nyní spadala například správa
zemědělství, doprava či veřejná bezpečnost, federace si zachovala hlavní slovo
zejména v zahraniční politice. Dohoda na čas uklidnila vztahy, ale jasně naznačila, že
představy o federaci jsou v každé části značně odlišné. Češi dohodu o kompetencích
vnímali jako nejzazší možné maximum, Slováci jako první krok k rozvolněnému
soustátí.

b)

Nárok na mezinárodně-právní subjektivitu Slovenska a volby 1992
Skutečným průlomem, který s sebou už přinesl pochybnosti o možnosti
pokračování Československa, bylo vznesení nároku na subjektivitu Slovenska
v mezinárodních vztazích. Požadavek se objevil v souvislosti s kampaní k volbám
1992 u HZDS. V populisticky vedené kampani Vladimír Mečiar chtěl slovenskou

KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ; 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 83
39
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svrchovanost, slovenského prezidenta a referendum o rozpadu. Razance HZDS se
setkala na české straně s ostře odmítavými reakcemi, zejména ODA s předsedou
Janem Kalvodou se začala výrazně vymezovat vůči slovenským nacionalistickým
nárokům. Jejich nositeli ale nebylo pouze HZDS, i další strany vycítily, že v
probuzeném nacionalismu je cenný politický kapitál. V extrémní podobě se za
slovenské zájmy stavěla Slovenská národní strana (SNS) s kontroverzním předsedou
Jánem Slotou.
Nutnost vytvořit koalici ODS a HZDS po volbách 1992 přivedlo Václava
Klause a Vladimíra Mečiara k jednacímu stolu, kde každý reprezentoval jinou skladbu
voličů. ODS usilovalo o zachování federace, u HZDS bylo důležitým bodem ve
volebním programu zajištění mezinárodně právní subjektivity Slovenska.40 Celý seriál
jednání zástupců obou vítězných stran ve volbách v podstatě vedl k vědomí
nemožnosti skloubit obě koncepce do přijatelného kompromisu. Pro Slováky byla
federace příliš úzká, pro Čechy byla alternativa dvou hospodářských prostorů, dvou
ústředních bank, společné měny a společné armády nepřijatelná. Na jednání 19. 6.
1992 v Bratislavě se rozhodlo, že kompromis je neuskutečnitelný. Od této chvíle šlo
už o nalezení co nejoptimálnějšího průběhu zániku federálních orgánů.

c)

Osobnost Vladimíra Mečiara
Růst slovenské politické hvězdy Vladimíra Mečiara započal už v roce 1990,
kdy jako ministr vnitra za VPN získával v průzkumech masovou důvěru obyvatel.
Víra v Mečiara jako spasitele slovenského národa přetrvala až do dob samostatné
Slovenské republiky. Mečiar, vystudovaný právník, se razantně zasazoval o slovenské
zájmy a pro své kontroverzní výroky si vysloužil odsudky svých oponentů a popularitě
se netěšil ani v ČR.
Velká část autorů podrobuje Mečiara kritice za jeho neomalenost a sociální
populismus. Je označován za nezodpovědného manipulátora a sebevědomého lháře.
Zájmem tohoto charismatického a inteligentního právníka se sklony k excentrickému
jednání bylo podle některých kumulovat moc. Fedor Gál o něm tvrdí, že nikdy neměl
stabilní hodnoty ani dlouhodobou vizi. Vždy měnil postoje podle názorů slovenských

Mezinárodně právní subjektivita je mimo jiné rámcem pro uspořádání Evropské unie, ve které mají státy jako
jednotky celku vysokou míru vlastních pravomocí.
40
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občanů.41 Mečiar jakoby ztělesňoval náladu tehdejší slovenské společnosti, kde byla
vysoká poptávka po jednoduchých heslech a zkratkovitých řešení. Podle Václava
Klause zase Mečiar fungoval jako prostředník dvou slovenských proudů, skupiny
„rozdělovačů“ (Michal Kováč, Marián Húska) a čechoslovakistů (Moravčík).42 Byl to
podle něj typický homo politicus. Co si přáli lidé, dělal i on. Mečiar byl racionální
politik, nebyl zaslepený nacionalista a podle Klause se s ním rychle shodl, že rozchod
je potřeba udělat rychle a efektivně.43
Společně s Václavem Klausem je považován za hlavního strojvůdce rozpadu
Československa. Ať už Mečiar postupoval jakkoliv nekorektně, jeho dějinná role, jdeli to tak vyjádřit, bude nejvýrazněji spojena s dělením státu mírovou cestou.

d)

Zájmy elit na dělení republiky
Zrušení federálních úřadů bylo lákavé i z čistě pragmatických důvodů.
Personální změny v institucích slibovaly velké finanční a mocenské zisky. To ovšem
není pouze případ Slovenska, ale pochopitelně i Čech. Vítězové voleb 1992
neprojevovali menší vůli ke kompromisu jenom ze zmíněné absence pádných
exogenních faktorů (Československu nehrozilo žádné vnější ohrožení), ale též
z důvodů mocenských. Vliv a obsazování významných postů ve státní sféře a
odštěpování soukromého sektoru v privatizaci obřích podniků pro politiky připravilo
pozici, kdy rozdělení mohlo být v jejich zájmu.44 Objevují se i názory, že přilévání do
ohně národnostního sporu ze strany slovenských nacionalistů stojí právě snaha
obohatit se. „Mimo diktafony a kamery většina z nich (členů SNS) klidně přizná, že za
ideou slovenské samostatnosti byla vidina materiálního zisku.“45 Petr Pithart, někdejší
předseda vlády České republiky do voleb 1992, říká, že je to sobectví politických elit,
co považuje za hlavní důvod rozdělení republiky. Podle něho ztratily cit solidarity a
podlehly krátkozrakému egoismu a dokonce i vlastní iracionalitě.46

SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 48-49
42
KLAUS, Václav. My, Evropa a svět. Praha : Fragment, 2013,str. 75
43
SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 110-113
44
VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 3.,
aktualiz. a rozš. - Praha : Portál, 2011. str. 162-163
45
WOLF, Karol. Podruhé a naposled aneb Mírové dělení Československa. Praha : G plus G, 1998. str. 22
46
KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ;. 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 228-230
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2.6.4 4) Proměna veřejného prostoru

a)

Adaptační potíže
Pád cenzury a procitání občanské společnosti přivedl Československo
k novému zjištění. Neexistence platných a systémem vymáhaných dogmat může být
značně matoucí. Svoboda přinesla i poptávku po vlastní odpovědnosti. Každý jedinec
si z čista jasna volí svou cestu, za kterou zodpovídá jenom on sám. Zmatek, politický a
ekonomický chaos byl někde příčinou nostalgie po klidných vodách socialismu.
Každodenní spory a společenské střety ukazovaly jiný svět, než na který byli
obyvatelé zvyklí. Harmonický obrázek jasného řádu věcí, byl u některých vystřídán
představou zkaženosti a nepřátelství a nový politický dialog, který Československo
nezažilo v podstatě od roku 1938, k tomu přispěl nezanedbatelnou mírou.
Doba revolučního nadšení je vždy spojena s euforizovanými iluzemi a
přehnanými očekáváními.47 Tak tomu bylo i v době pádu komunismu. V dalších
měsících bylo pozitivní společenské klima protnuto krizemi a aférami. Porevoluční
vystřízlivění doprovázela těžká kocovina.
Podle Vodičky hrubé narušení politické kultury komunistickou indoktrinací a
deformace občanství vedly k nedostatečné orientaci v době atomizace společnosti po
listopadu

1989.48

Takový

vývoj

nahrával

zjednodušeným

stereotypům

na

nacionalistickém principu.49 Občané socializováni v podmínkách nesamostatnosti se
vyčerpali vzbouřením se komunistickému režimu a fakt rozdělení pak už přijali
s pasivitou a odevzdáním.
„Postkomunistická panika“ a nedostatek zkušeností s demokracií plnou
konfliktů a emocí poznamenaly i vztah Čechů a Slováků a pro občany začínaly mít
národností spory stigma viníka všech myslitelných příkoří. Rozchod se tak mohl jevit
jako možná smutné, ale v důsledku vlastně jediné možné východisko, co nasměruje
obě společnosti ke smíru a politickému uklidnění.

KOPEČEK Lubomír. Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno : Barrister & Principal, 2010. str. 6-7
KIPKE, Rudiger, VODIČKA, Karel. Rozloučení s Československem: Příčiny a důsledky česko-slovenského
rozchodu ; 1.vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. str. 114
49
Podle analýzy dvou amerických vědců v počátcích demokratizace náhle se vynořivší otevřenost veřejné
diskuze často podněcuje vytváření nacionalistických mýtů a etnický konflikt. Nové vládní i nevládní elity
(včetně publicistů například) mají tendence toto rozklížení využívat ve svých zájmech. IN: STEIN, Eric. Česko –
Slovensko : konflikt, roztržka, rozpad. Praha : Academia, 2000. str. 233-234
47
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b)

Nová společenská role medií
Masmédia, kterými rozumíme tiskoviny, rozhlas, televizi, tzv. nová média a
internet, jsou dominujícím prostředkem masové komunikace. Jejich funkcionalita se
přitom zásadně změnila. Během zhruba čtyřiceti let komunistické vlády byla úzce
spojena s režimním centralismem, kdy legitimizovala jeho činy a sugestivně působila
na publikum.
Vycházíme-li z definice Jiráka a Köpplové50, je pro nás mediální komunikace
významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků, což má značný vliv na chování
jedince ve společnosti, na jeho životní styl a politické chápání. Podle postavení
mediální kultury mohou média stvrzovat společenské hodnoty, nebo naopak mohou
působit destruktivně, přetvářet prostředí, tvořit nové hodnoty a narušovat staré.
Masové médium vytváří sociální vazby a utváří sociální identitu. Nastavuje řád,
poněvadž pomáhá jedinci nalézt jeho místo mezi ostatními.
Média využívají hned několik nástrojů, čím uživatele ovlivňují. Při tzv.
zesilujícím účinku se věnuje zvýšená pozornost určitému tématu a zvyšuje
v krátkodobém horizontu jeho důležitost. Dále mají potvrzující účinky, jedinec si něco
myslí jako hypotézu, pakliže je mu médiem potvrzena, přijme hypotézu jako pravdu.
K znecitlivění dochází při opakovaném sledování vzrušivého podnětu (násilí, sex) a
postupnému „okorávání“ vůči tomuto podnětu během procesu zvykání si. Během
trivializace média redukují podstatná témata a soustředí svou pozornost na upoutání
pozornosti publika. Naopak média také nastolují agendu, to znamená, že přímo
ovlivňují to, o čem lidé přemýšlejí, jaká témata probírají. Média mají moc určovat, co
je důležité.
V konsolidačních plánech normalizační politiky byla masová média vnímána
jako významný nástroj pro formování veřejného mínění, měla odvádět pozornost od
vzpomínek na pražské jaro, také ale pečlivě zamlčovala jakékoliv spory mezi nyní už
federalizovanými národy. V důsledku podřízení aparátu KSČ média usměrňovala
kádrovou politiku všech novin a periodik. Nejcennější vlastností byla režimní věrnost
a spolehlivost. To vše sloužilo k vykreslení spokojeného veřejného obrazu bez
vážnějších vnitřních rozporů a napětí. Masová média byla umělá propagandistická

JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbora. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace.
Praha: Portál, 2007
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konstrukce nedovolující jít „za oponu“ a spatřit skutečný stav společnosti.51 Existovala
paralelní média, samizdat, exilové tisky a vysílání ze zahraničí, jejich dosah a
působnost na veřejný prostor ovšem nikdy nedosáhly významnější míry.
Informační monopol vystřídal nový porevoluční právní rámec zakotvený
v Listině základních práv a svobod, který zaručoval každému svobodu projevu a právo
na informace. Každý si nyní mohl vyjadřovat a šířit své názory dle svého uvážení,
stejně tak mohl informace svobodě vyhledávat a přijímat. Konec cenzury postavil
masmédia k nové společenské roli. Měli zprostředkovávat občanům politický proces.
Dříve nepřijatelná kritika komunistické vlády byla nahrazena politickým pluralitním
veřejným diskurzem. Československo zažilo příval politiky.
Nezralé mediální prostředí mělo na začátku 90. let turbulentní vývoj. 52 Velký
počet nových mediálních platforem (například mezi lety 1989-1999 vzrost počet
vydávaných periodik ze 772 na 3894) tvořili zpočátku nezkušení žurnalisté. Podle
českého publicisty Jana Urbana se tato jistá nekompetence žurnalistů negativně
podepsala pod česko-slovenské vztahy. Žurnalisté si prý nepočínali jako nezávislí
profesionálové, místo toho napodobovali politiky a nerozlišovali mezi fakty a názory.
Celková úroveň svobodného tisku a zpravodajství byla velmi nízká. Mediální diskuze
údajně neinformovala, spíše měla sklon názorové rozdíly zveličovat a vyostřovat než
v klidu vysvětlovat. Ani tu nebyla snaha objektivně vysvětlovat důsledky rozdělení,
tisk byl po většinou ve službách určité politické orientace a byl pln spekulací na téma
„kdo koho subvencuje“.53
Tisk pomáhal radikalizovat veřejné mínění. Zde si všimněme, že jejich role se
po revoluci zcela proměnila. Média byla za normalizace stabilizačním faktorem, nyní
působila silně odstředivě. Jejich oslabení vazby na stát (deetatizace) a jejich
komercionalizace proměnila vlastnické vztahy, obsah sdělení a transformovaly se také
nároky uživatelů. Po vágnosti a povrchnosti socialistického diskurzu se ukázalo, jak
důležitou silnou roli nyní mohou hrát v aktivizaci mas soukromá média na utváření
politického přesvědčení.

BEDNAŘÍK Petr, JIRÁK Jan, KÖPPLOVÁ Barbora. Dějiny českých médií. Praha: Grada Publishing, 2011.
str. 326-352
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VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 3.,
aktualiz. a rozš. - Praha : Portál, 2011. str. 303
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2.6.5 5) Přecitlivělost obou partnerů
Úvahy o přecitlivělosti vychází z historického výkladu o česko-slovenském soužití.
V analogii na společné dějiny a jizvy, které si obě republiky s sebou odnesly, zde uvažujeme
o jevech, jenž dozrály do stádia tabu a nestejně recipované bolesti. Otevření starých ran se
nedělo pouze na vědomé úrovni pragmatického úmyslu určité zájmové skupiny nebo
v provokujících komentářích ve veřejném prostoru. Traumata se zjevovala i prostřednictvím
symbolických aktů, u kterých nikdo netušil, že mají tak výbušnou sílu. K zažehnutí sporu
posloužila nevinná věta, špatně vyložené gesto nebo reaktualizace pojetí určité historické
události či epochy. Dva národy, dva úhly pohledu a dvě různé mentální povahy způsobily
vznik nové roviny, kde se konfrontovalo české a slovenské myšlení.
Řekněme si o některých z porevolučních událostí, kde se zrcadlila asynchronnost dějin
a kde měl spor často charakter boje o symbol či jakýsi vyšší princip. Důležitost takových
sporů nesmí být podceňována. Zde nešlo pouze o nicotné maličkosti, ale o identitu, o jev
definující kým jsme, o polemiku smyslu historie národa a symbolické uchopení sebe sama
jako účastníka dějin. Přecitlivělost vede k citové a emoční labilitě, zkratkovitosti a
iracionalitě. Zdánlivě nepodstatné gesto může být vnímáno jako projev neúcty, hostility nebo
nevděku. Československo toho nebylo ušetřeno a i přecitlivělost si vybrala svou daň na
vzájemných vztazích.

a)

Pomlčková válka
Spor o pomlčku, později překřtěný na pomlčkovou válku, z první poloviny roku
1990 přišel jak blesk z čistého nebe. Tehdejší političtí účastníci se shodují, že se nedal
předpovědět a že jeho intenzita i délka byla přinejmenším nepříjemným překvapením.
Nešlo o nic menšího než o způsob pojmenování republiky. Slovensko upřednostňovalo
název Česko-slovenská republika, Češi se přikláněli k pojmenování Československá
federativní republika. Když Václav Havel v lednu ve Federálním shromáždění
předkládal návrh na změnu názvu republiky, určitě nečekal, že se toto téma prohloubí
do několikaměsíční krize. Formalita se změnila v drama o spojovník.
Češi vnímali pomlčku jako symbol pokoření, neboť byla použita v době
pomnichovské druhé republiky. Pro Slováky byl pojem Československa spojen
s uplatňováním utlačujícího čechoslovakismu. Navíc se domnívali, zřejmě mylně, že
pokud se názvy rozdělí, budou za hranicemi silněji vnímáni. Spor o pomlčku přerostl
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do potřeby nově odpovědět na otázky, kým jako Češi a Slováci jsme. Do debaty se ve
velkém zapojil i tisk a postupem času se i jeho komentátoři radikalizovali. Řešením
nakonec byl název Česká a Slovenská Federativní republika (ČSFR) schválený až 9.
dubna 1990.54
Pomlčková válka byla předzvěst, předehra k tomu, co mělo přijít. Slováci se
poprvé pokusili zviditelnit a přímo upozornili na niterný problém své účasti na
projektu Československa. Strach z přehlížení a pocity méněcennosti potlačili
po pomlčkové válce pouze na chvíli, své požadavky stupňovali a emancipovali se tak
nadále od Čechů a federace. Uražená hrdost Čechů celý problém vnímala spíše jako
neposlušnost a Slováky považovali za nevděčníky. Vlna vášní, která se tehdy
vzedmula, byla ve zpětném pohledu v podstatě prvním symptomem budoucího
rozpadu. Přispěla k nové krystalizaci politické scény, v tomto období vzniká
Slovenská

národní

strana

a

národně

se

vyostřuje

i

Čarnogurského

Křesťanskodemokratické hnutí.

b)

Faux pas Václava Havla na úvod prezidentování
Václav Havel byl tmelem roztříštěného opozičního hnutí. Byl zastřešující
osobností,

která

vstoupila

do

dialogu

s totalitní

mocí

a

organizátorem

antikomunistického hnutí. Většího respektu se mu sice dostávalo spíše v Čechách, i na
Slovensku byl ale za váženou osobnost. Ve vztahu ke Slovensku se ovšem dopustil
několika chyb pramenících z českého sdíleného hendikepu neporozumění východnímu
partnerovi. Zmiňme zaváhání z oblasti symbolického aktu. Po svém prvním zvolení
prezidentem jeho počáteční cesta nevedla tradičně do Bratislavy, ale do zahraničního
Německa. Slovensko to pociťovalo jako křivdu a zesílilo se tím volání po slovenské
samostatnosti. Byl to nešťastný a mylný signál, že Češi berou Slováky i nadále jako
svou provincii.
Od slovenských představitelů i po letech zaznívají na adresu Václava Havla
rozpačité výroky. „Já si ho vážím jako disidenta, ale jako prezident ve vztahu ke
Slovensku skutečně udělal řadu chyb. Myslím, že to pramenilo z toho, že stavěl na
vnějších obrazech. Vždy se projevoval jako divadelník. Nepochopil, že to není

54

RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha: Vyšehrad, 2012. str. 127-141
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představení, že dějiny i společenské dění jsou především objektivní procesy.“55 Podle
Petra Pitharta, tehdejšího předsedy české vlády, byl prezidentův tah míněn jako velké
gesto, kterými „lze opravovat špatné dějiny“. Havlův příjezd do Mnichova byl
motivován navodit pocit gesta, které zúčtuje s minulostí. V Mnichově přeci všechno
začalo. Ovšem pro Slováky to bylo hořké zklamání, ti se velkého gesta nedočkali.
Pithart také potvrzuje, že Havel československým vztahům nerozuměl, nevěděl nic o
slovenských bolestech ani o českém bagatelizování problémů a podceňování partnera.
To, že dal Havel přednost Německu před druhým hlavním městem federace,
zapůsobilo na Slovensku jako šok.56
Václav Havel se z hrdiny listopadových dní stává postupně viníkem toho
špatného. Tento trend se nevyhnul ani Česku, horšího pádu popularity se dočkal na
Slovensku. Svůj díl viny na tom nese i vyhraný spor s Alexandrem Dubčekem o
prezidentské křeslo federace. Když slovenská veřejnost v roce 1992 přizvukuje
Mečiarovi, že Václav Havel je pro Slováky nepřijatelný prezident, tak je jasné, že
politický vliv Havla na Slovensku už prakticky vymizel.

c)

Tisův nešťastný odkaz
Třetí podstatná polemika na úrovni symbolu souvisela s odhalením Tisovy
pamětní desky 8. července 1990 v Bánovicích nad Bebravou. Z českého pohledu to
byl bezprecedentní pokus proľuďáckých Slováků rehabilitovat osobu Jozefa Tisa,
válečného prezidenta Slovenského státu. Rozpoutaná diskuze měla povahu tázání se
po kontinuitě Československa. Pro Čechy bylo období 1938-45 nejtemnější kapitolou
společných dějin a osoba Tisa byla považována za odsouzeníhodnou. Jednoduše
nebylo z jejich pohledu možné stavět památník někomu, kdo se přímo podílel na
demontáži Československa. Stejně tak byl nepřijatelný pro část Slováků, pro liberály,
pro levici a maďarské strany. I předsednictvo Slovenské národní rady odhalení desky
odsoudilo.
Nakonec byla deska odstraněna, na veřejnost se ale opět dostala debata Tisovy
odpovědnosti za deportaci Židů a podoby Slovenského státu. Především pro KDH
Čarnogurského byl „případ Tiso“ nepříjemným břemenem. Bývalý katolický kněz

SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 13
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SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 28-29
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nemohl být u nich ani plně rehabilitován, ani zcela pohaněn. Po odhalení pamětní
desky na jeho rodném domě v Bytči na podzim 1991 svůj komentář k horkému tématu
přidal i Václav Havel, když v zahraničním International Herald Tribune odhalení
tvrdě odsoudil.57 Čarnogurský se opět pokoušel o neurčitá stanoviska a vinu za
deportace Židů přesouval i na bedra Vojtěcha Tuky, předsedy vlády 1. Slovenské
republiky. Do skutečného obhájce Tisa s reálnou politickou silou se tak stylizoval
zejména Ján Slota, předseda SNS, když Tisa označil za jednoho z největších synů
slovenského národa.
Politicky problematickou záležitost převzali slovenští historici. Ti později
ľuďácký výklad dějin58 odmítli a Tiso politicky vzkříšen už nikdy nebyl.59 Spor o
význam československých dějin probíhal hlavně na Slovensku i po roce 1993 a nadále
zde částečně rozděluje společnost, politiky i odborníky.

***

2.7 Sociologické indikátory vztahu Čechů a Slováků během společného
státu
Představy o vytvoření Československa tvořeného jedním československým národem
se brzy ukázaly jako neuskutečnitelné. Pomineme-li menšiny, zejména tu německou, žili ve
státě vedle sebe dva paralelní národy s odlišnou minulostí i s odlišným názorem na podobu
státoprávních pravidel soužití. Věnovali jsme se zanedbávání slovenské otázky i
traumatickým momentům Československa, nyní se ovšem podívejme, co nám ukáží
demografické ukazatele a zda se skutečně potvrdí hypotéza o existenci dvou nestejných
společností. Vhodnými veličinami ke komparaci obou společností se jeví například porovnání

RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa : Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava : Academic
Eletronic Press, 2002. str. 269
58
Ľuďácký výklad dějin Slovenska se opírá hlavně o tezi o nesplněných slibech československých představitelů
z roku 1918. Slováci podle nich zůstali v podřadném postavení, které je ohrožovalo. Stát z roku 1939 byl podle
nich logickým vyústěním slovenských snah po realizaci vlastní státnosti, zároveň i záchranou slovenského
národa před záhubou. Vinu za chyby Slovenského státu nese plně nacionálněsocialistické Německo. Slovenské
povstání byl puč zosnovaný komunisty a Čechy s cílem zničit po válce Slovensko v rámci Československa.
Období po roce 1945 vidí ľuďáci jako úpadek, komunisty instalovali na Slovensku Češi. Takový silně antičeský
výklad dějin nemohl být už z principu přijat za legitimní a proto osobnost Tisa nebyla v posledních letech
slovenskými historiky ani KDH nikdy rehabilitována.
59
RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa : Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava : Academic
Eletronic Press, 2002. str. 266-272
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charakteru rodinného života, dynamika urbanizace, zejména je ale zajímavé analyzovat
společenskou interakci a migraci obyvatel na ose Čech a Slovenska v době společného státu.
Porovnáváme-li českou a slovenskou společnost od 19. století v kontextu
modernizačních trendů, industrializace, urbanizace a třeba vzdělanosti, zjistíme, že rozdíly
jsou velmi výrazné. Těžko se ubráníme dojmu, že v takto diferenciovaných podmínkách byly
úvahy o propojení Čech a Slovenska v jednolitý národ československý značně přeceněné.
Podle Jiřího Musila stála asynchronnost modernizačních procesů za rozpadem ČSFR, neboť i
když se obě společnosti během trvání Československa k sobě svou podobou velmi přiblížily,
startovací pozice v roce 1918 byla natolik odlišná, že idea čechoslovakismu byla jenom velmi
těžko realizovatelná.60 Na druhou stranu, Eva Broklová usuzuje, že tu byla velká šance na
vytvoření harmonického Československa, nebýt mnichovského rozbití.61 Pouze bylo potřeba
delšího časového období, které ovšem demokratické Československo nedostalo.62 Podle ní
bylo největším hendikepem v období 1918-1938 oddělování voleb na Slovensku od voleb
československých. Hlasy slovenských občanů zanikaly v československých stranách, proto
senzitivní Slovensko slyšelo na nacionální burcování mas HSĽS. Podle Broklové tu sice na
Slovensku scházela paralela mezi vůlí voličů a reálnými politickými skutky, přesto výsledky
voleb až do posledních let naznačovaly, že Československo se ubírá správným a národně
smířlivým kurzem.
Zatímco v Čechách fungoval vysoký rozptyl průmyslu s pružnou sítí mnoha závodů již
od 19. století, na Slovensku k výrazné industrializaci docházelo až v době sovětského
socialismu. A nebylo to bez komplikací. Přirozenější vazba pracoviště a bydliště na území
Čech byla na Slovensku nahrazena konceptem velkých závodů v síti agrárního osídlení. Spolu
s malými prostředky na výstavbu bytů a infrastruktury proběhla nedostatečná urbanizace.
Výsledkem byla industrializace koncentrovaná na malém prostoru nabízející velký počet
pracovních příležitostí, kvůli malým zdrojům na stavbu bytů byli nicméně zaměstnanci nuceni
za prací dojíždět. To se odrazilo i v poměru výstavby svépomocí na Slovensku. Zatímco
v Čechách v období 1946-85 tvořily soukromé rodinné domy 22,7% z celkového počtu
postavených bytů, na Slovensku se podíl vyšplhal až na 40%.
MUSIL, Jiří. 1993. Česká a slovenská společnost. Sociologicky časopis. 1/1993, Sv. XXIX, 1. ISSN 00380288
61
BROKLOVÁ, Eva. 1993. Češi a Slováci 1918-1938. Sociologický časopis. 1/1993, Sv. XXIX, 1. ISSN 00380288
62
Eva Broklová patří mezi české historičky specializující se na moderní dějiny, především na srovnávání
politických systémů středoevropských států 1918-1938. V otázce soužití Čechů a Slováků a jejich případného
přijetí teze o československém národě autorka zastává v akademické sféře ojedinělé, možná až idealistické
stanovisko. Domnívá se, že přes všechny rozdíly by Československo čekala klidná spolupráce a Slovensko by
přijalo roli menšinového národa v rámci státu.
60
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Do společného státu vstupovaly dvě odlišné společnosti i co do podoby rodiny.

63

Čechy patřily spíše do západního typu rodiny, kde platí právo primogenitury s jedním
dědicem majetku. To zajišťovalo efektivitu a vyšší technický pokrok. Ostatní potomci se
stěhovali z venkova do měst a hledali své vlastní cesty obživy. Oproti tomu Slovensko mělo
blíže k tzv. východoevropskému typu s nižším věkem rodičky, s menším počtem služebnictva
a vyšší plodností. Zde nalezneme častěji velkorodiny s nižší potřebou stěhovat se do větších
měst. Typickým rysem východního typu je mimo jiné i nižší rozvodovost, to potvrzují
sociologická data.64 V obou částech státu v letech 1960-1990 narůstá počet rozvodů na 1000
obyvatel, Slovensko si nicméně z 0,6 rozvodů posouvá na hodnotu 1,7, Česko z 1,3 rozvodu
stoupá až na 3,1 v roce 1990. Trend v podstatě stejný, odstup co do pevnosti a stability rodin
je ovšem stále zachováván.
Česko a Slovensko vytváří společnost, která se na obou svých pólech liší v pojetí
rodin, rolí, statusů a vztahů, závisle na tom i v míře mobility do měst. Unifikační politika
první republiky a poté homogenizační snahy komunistických plánů industrializace a
centralismu obě společnosti více připodobnily. Jiné významy lokality, sousedství, sociální
struktury

nebo

pojímání

domácností

v době

vzniku

Československa

vytvářely

nezanedbatelnou propast, která oddělovala oba národy.
Provázaným procesem s industrializací je právě urbanizace. Tempo vzrůstu obyvatel
ve městech nad 10 tisíc obyvatel přitom v 70. a 80. letech ukázalo v obou republikách opět
zcela opačný trend. V Čechách činila migrace do měst v tomto období pouhé 2%, na
Slovensku v době horečné urbanizace 22%.65 Nestejnorodost výstavby průmyslových závodů
se projevila na Slovensku ve velkých regionálních rozdílech v míře industrializace,
urbanizace i životní úrovně. Oproti tomu celek Česka byl stejnorodější bez výraznějších
rozdílů. Vnitřní republiková geografická mobilita byla přitom na Slovensku intenzivnější.
Příčinnou je ono zmíněné dojíždění do práce.
První republika značně korigovala odlišnou míru alfabetizace v obou krajinách. České
země již za Rakouska-Uherska dosáhly vysoké alfabetizace, zatímco na Slovensku bylo ještě
v roce 1921 15% analfabetů ve věkové skupině nad 14 let. Teprve ve dvacátých a třicátých
letech se na Slovensku budují střední školy a univerzity a s nimi se objevuje první skutečně
slovenská akademická inteligence.
HORSKÝ, Jan. SELIGOVÁ, Markéta. Rodina našich předků. Praha. Lidové noviny, 1997. 143 stran. ISBN
80-7106-195-6
64
Zdroj: Český statistický úřad. Demografická příručka 2012, oddíl „11-4 Hrubá míra rozvodovosti ve
vybraných evropských zemích v letech 1960–2011“
65
MUSIL, Jiří. 1993. Česká a slovenská společnost. Sociologicky časopis. 1/1993, Sv. XXIX, 1. ISSN 00380288
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Pod sociální interakcí si představujeme výměnu lidí, informací, kapitálu, zboží, ale i
rozsah stěhovaní a migraci obyvatel. Z dostupných údajů Českého statistického úřadu se
ukazuje, že se obě části federace od konce druhé světové války navzájem uzavírají.
Pozorujeme silný a desítky let trvající trend snižující se migrace mezi českými zeměmi a
Slovenskem.66
Na počátku padesátých let probíhalo intenzivní mezirepublikové stěhování. Ze
Slovenska se do Čech přesouvalo mezi 30-40 tisíci obyvateli. Příčinou byl zřejmě nedostatek
pracovních míst na Slovensku a doosidlování českého a moravského pohraničí (hornictví,
metalurgie na Ostravsku atd.). Na konci padesátých let ale migrace poklesla už na 21 tisíc
slovenských obyvatel. Tempo vydrželo klesat až do poloviny sedmdesátých let, kdy se
ustálilo na zhruba deseti tisících přistěhovalců. Industrializace na Slovensku postoupila do té
míry, že nebylo nutné migrovat za prací do Čech. Hospodářská síla Slovenska vzrůstala a
slovenské orgány systematicky omezovaly přesuny do Čech a na Moravu.
Migrace opačným směrem, tedy z Česka na Slovensko, si prožila až na drobné nuance
podobný průběh. Jestliže v padesátých letech na Slovensko migrovalo až 28 tisíc obyvatel
(1954), od roku 1957 se již nikdy počet vystěhovalců nedostal nad 15 tisíc. Zajímavé je, že
slovenská migrace do Česka se v polovině 70. let stabilizovala a na podobné hladině vydržela
až do revoluce, česká migrace na Slovensko kontinuálně klesá až někam na hranici 5,7 tisíc
emigrantů v roce 1989. Dá se to vysvětlit slovenskou soběstačností, růstem technické a
humanitní vzdělanosti a snižující se potřebou posílat kvalifikované pracovníky z Česka.
Snižuje se podíl mladých Slováků pracujících na Slovensku s českým vzděláním ve prospěch
Slováků pracujících na Slovensku se slovenským vzděláním. 67
I zde tak nevzniká organický společenský prostor dvou podobně vyspělých
společností. Na pozadí povahy emigrace vidíme, jak byly republiky v době komunismu
vzdálené. Do Čech emigrují nejčastěji nevzdělaní dělníci či zemědělští pracovníci, na
Slovensko směřuje inteligence, kvalifikovaní profesionálové a odborníci. Když vymizela
poptávka po dělnících na jedné straně a poptávka po expertech, cirkulace obyvatelstva
ustávala. ČSSR tvořily dva uzavřené migrační subsystémy, český a slovenský se specifickými
rysy a zvláštnostmi.
Zdroj: Český statistický úřad. Demografická příručka 2012, oddíl „9-5 Zahraniční stěhování v letech 1950–
2012“
67
Při bližším zkoumání vývoje vzájemné migrace v posledních dvaceti letech, tedy už v době samostatnosti
obou republik, zjistíme, jak propastné rozdíly v migraci vznikly. Migrantů ze Slovenska je v průměru kolem 7-9
tisíc (ovšem včetně silných roků 2003,2004 kdy jich bylo 24 tis. resp. 15 tis. a slabších let, kdy se počet dostal
stěží na 4-5 tisíc), migrantů z Čech, pomineme-li skokové ročníky 2001-2004, je minimum v podstatě na úrovni
jedné tisícovky. Zájem Česka o emigraci na Slovensko zřejmě není ničím motivován, pro Slováky je Česko
naopak zemí, kde mají možnost dosáhnout kvalitnějšího vzdělání a lépe ohodnoceného zaměstnání.
66
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Za závěrečnou migrační vlnu bychom mohli označit rozdělení armády v letech 19921993. Mírový rozchod armád byl a stále je ilustrativním příkladem národnostní smířlivosti
Čechů a Slováků. Rozdělení federálních vojsk proběhlo v poměru 2:1. Přesuny výzbroje,
techniky a materiálu byly zahájeny k 1. 11. 1992 a ukončeny 30. 10. 1993. Celkem bylo
oboustranně přesunuto téměř 14 000 kusů techniky a více než 73 500 tun materiálu všeho
druhu.68
Podívejme se dále na trendy ve vývoji počtu obyvatel v obou republikách. Slovensko
zažilo nesmírně dynamický nárůst obyvatel v letech 1960-1990. Z takřka 4 miliónů se během
třiceti let dostalo na 5,3 milionu obyvatel, tj. zaznamenalo nárůst o více jak 25%. Česko oproti
tomu v pozici již dovršených modernizačních procesů narostlo o zanedbatelných 700 tisíc,
z 9,6 milionů na 10,3 milionů obyvatel.69 Názorně to potvrzují výsledky hrubé míry
přirozeného meziročního přírůstku na 1000 obyvatel.70 V roce 1960 činí přírůstek na
Slovensku vysokých 14 obyvatel, zatímco v Čechách pouhých 3,6, čili podobně jako mají
v souhrnu ostatní západní evropské státy té doby. Opět jsou u obou národů sestupné trendy
přírůstků, Slovensko se tím přibližuje svému českému partnerovi, přesto si zachovává až do
revoluce 1989 nadprůměrná čísla (1980 – 8,9, 1990 – 4,8). Zlom na Slovensku přichází právě
s pádem komunismu, kdy liberální ekonomická transformace oslabí hospodářskou výkonnost
slovenských rodin a již v roce 2001 se Slovensko dostává do záporných čísel (-0,2). Pro
Slovensko tedy i s tohoto hlediska nebyla etapa budování socialismu negativně vnímána tak,
jako tomu bylo v Čechách. Slovensku přinesla završení modernizace, ekonomický růst, byť
formou násilné industrializace. Komunisté dali vzniknout federaci, byť opět v důsledku
centrálně řízené, a v době socialismu se národ revitalizoval i co do počtu a síly jejich
představitelů. Viděno slovenskýma očima, nebyl vlastně důvod tvořit silný disent a
organizovat masový odpor proti systému. Nostalgie po socialismu na Slovensku způsobila na
začátku devadesátých let rozchod s liberálním českým směřováním a vynesl do čela politické
scény některé z osobností pražského jara v čele s Alexandrem Dubčekem.71
Česko a Slovensko nikdy nepřestaly být dvě odlišné společnosti i co do podoby
sociální struktury. Pochopitelně se za dobu společné existence v jednom státě k sobě
68

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/%21-zprava-vlady-o-stavu-ceske-spolecnosti--oddil-2-2128/
69
Zdroj: Český statistický úřad. Demografická příručka 2012, oddíl „11-1 Obyvatelstvo vybraných evropských
zemí v letech 1960–2013“
70
Zdroj: Český statistický úřad. Demografická příručka 2012, oddíl „11-8 Hrubá míra přirozeného přírůstku ve
vybraných evropských zemích v letech 1960–2012“
71
Podle Musila nejvýraznějším vlivem narušujícím jednotu byla mobilizace elit se svými cíli a požadavky
neslučitelnými s další existencí Československa.
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přibližovaly, přesto svou podstatou zůstaly vždy rozdílné. Slovenská rychlá poválečná
modernizace sovětského typu probíhala pod tlakem a příliš dynamicky v oblasti zaostalé
agrární společnosti. I v roli náboženství se národy lišily. Na Slovensku je náboženskost silněji
prožívaná, Česko, a zejména jeho část Čechy, si v průběhu staletí vytvořilo jednu
z nejsekularizovanějších společností na celém světě.

*****
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3 ANALÝZA DENNÍHO TISKU
Metodou práce je obsahová analýza medií.72 Cílem analýzy je odhalit způsob, jakým
je prezentována skutečnost a hledat příčiny, proč je tomu právě tak. Texty a výroky jsou
zařazovány do širšího společenského kontextu a je na ně nahlíženo v souvislostech. Analýza
si nevšímá pouze samotné manifestace faktu či názoru, ale chce i zodpovědět, kdo je jejím
nositelem, ústy jaké skupiny je vyřčen a čeho má v konečném důsledku dosáhnout.
Za mediální analýzu je považován zevrubný rozbor mediálního obrazu společnosti,
osobnosti či tématu. Výzkumník se zaměří na všechny zprávy o daném tématu, které
sledovaná média v určeném časovém rámci vyprodukovala. Všímat si může buď formálních a
obsahových parametrů kvantitativní povahy (počty příspěvků, aktivita autorů, frekvence
určitých slov apod.) či povahy kvalitativní (například identifikace hlavních postojů, názorů,
demaskování kauz, tematické zaměřování článků, hodnotová východiska media).
Cílem je dohledat, utřídit a srozumitelně vyložit získané informace z media, zmínit
nalezené trendy, dát jednotlivé jevy do souvislostí a komparovat vyextrahované vědomosti
s jiným mediálním subjektem. Prezentace sledované problematiky bude mít s největší
pravděpodobností hodnotové zabarvení. Analýza nám odhalí, zda medium referuje
v pozitivním, neutrálním či negativním světle. Výzkumníka může dál zajímat, proč tomu tak
vůbec je a co tím dané medium sleduje.
Analýza může poskytnout dobrá vodítka k tomu, proč jsou některá témata
zdůrazňována či naopak opomíjena. V mapě souvislostí lze dohledat příčiny způsobů podání
informací o institucích, osobnostech, společenských jevech, kulturních fenoménech či
politických událostech.
Předmětem mediální analýzy je mediální obraz sledovaného. Je to závěrečná syntéza
obdržených dat, která podává konečné vyznění a charakter zpravování o studovaném jevu.
Obraz vychází z dílčích ukazatelů; kdy a kdo zpracovával zprávy, kolik bylo zpráv, jaké bylo
jejich hodnotové pojetí, jaká byla struktura dílčích témat apod. Obraz podává svědectví o tom,
jakou odezvu (hodnotovou, aktivita referencí) má sledovaný jev. Nástroj mediální analýzy
využívají státní instituce i komerční firmy, výsledky mohou být nápomocny v budování lepší
image na veřejnosti či k posilování pozice na trhu.
72

Vycházím z knihy SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. [uspořádala Irena Reifová ; z
německých originálů přeložila Barbara Köpplová]. – 3. vyd., Praha : Karolinum, 2011. 149 s.
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Mnou použitá mediální analýza si bude klást následující otázky. Jak deníky
informovaly o vztazích Čechů a Slováků v rámci života ve federaci? Lišily se vzájemně tyto
tři mediální obrazy? Jakou povahu měly zprávy o osobnostech Václava Havla, Václava
Klause

a

Vladimíra

Mečiara?

Jaké

stanovisko

deníky

měly

k zachování/rozbití

Československa?
V denících se zaměřím na ty momenty, které se přímo dotýkaly česko – slovenského
vztahu a rozhodovaly o budoucím státním zřízení. Sleduji období tzv. pomlčkové války na
jaře 1990 (mediální obraz ledna až dubna 1990) a posléze volby 1992 (mediální obraz 29.
května 1992 až 15. června 1992).
Proč denní tisk? Noviny jsou zajímavou platformou na sledování společenské nálady.
Odráží pojetí hodnot a idejí autorů i jejich odběratelů. Doba v Československu před více jak
dvaceti lety je prakticky netknuta tzv. novými médii založenými na digitálním, numerickém
kódování dat. Běžný občan neměl osobní počítač, internet a jeho webové služby, nevlastnil
mobilní telefony s otevřeným operačním systémem, sociálními sítěmi a svobodným
prostředím blogů a internetových zpravodajských stránek. Technologicky to byla doba tzv.
starých médií (tisk, televize, rozhlas), kde se koncentroval veřejný život republiky.
Tehdejší pozice denního tisku měla silnější společenský dopad a umožňovala působit
na širší množinu obyvatel. Z toho se dá soudit, že věrněji zpodobňuje atmosféru společnosti.
Rudé právo (dnes Právo), Mladá fronta (dnes Mladá fronta DNES) a Pravda jsou vhodnými
kandidáty k mediální analýze právě pro jejich značný dopad na smýšlení československého
občana na počátku 90. let.

***

3.1 Pomlčková válka a její okolnosti
Úmyslem mediální analýzy ve sledovaném období je zachytit odraz národních sporů
mezi českými a slovenskými zástupci ve Federálním shromáždění ve věci pojmenování
republiky na stránkách Rudého práva, Pravdy a Mladé fronty. Spor se vžil pod názvem
pomlčková válka, případně spor o pomlčku. O co šlo?
Tato událost je považována za zřejmě první důležitou rozmíšku mezi českou a
slovenskou stranou po revoluci 1989. Naznačila, jak obtížné komplikace Československo
mohou čekat v dalších měsících a letech na úrovní národnostního vypořádání. 23. ledna 1990
promluvil Václav Havel na schůzi Federálního shromáždění a v emotivním projevu
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poslancům navrhl, aby se Československá socialistická republika (ČSSR) přejmenovala na
Československou republiku, tedy aby v souvislosti s přeměnou režimu bylo vypuštěno slovo
„socialistická“. Kromě toho prezident navrhl i nový státní znak a změnu oficiálního názvu
Československé lidové armády na Československou armádu.
Jak se vzápětí ukázalo, problém nebyl ve slově socialistická, kde se sdílelo
přesvědčení o potřebě slovo odstranit, ale ve slově československá. Slovenští politici v řadách
VPN, ale i strany profilující se jako československé (Demokratická strana), stejně jako
slovenská veřejnost se vyslovily pro variantu s pomlčkou, tedy pro Česko-Slovensko.
Argumentace byla vedena v návaznosti na znění státního útvaru, tak jak stál ve Versailleské
smlouvě, než „pod tlakem čechoslovakismu byl stát změněn na Československo“.73
Projednávání symboliky získalo na intenzitě až v březnu 1990. Slovenská národní rada
1. března schválila ústavní zákon o přejmenování Slovenské socialistické republiky na
Slovenskou republiku a zároveň podpořila návrh na přejmenování státu na Federácia ČeskoSlovensko. Poslanec Slovenské národní rady Peter Brňák k tomu říkal: „Domnievam sa, že
federatívnemu usporiadaniu československého štátu vyhovuje taký názov, z ktorého bude
jednoznačne zrejmé, že ide o štát dvou rovnoprávných národov a nie o štát jedného
národa.“74
Tento návrh byl v České republice odmítnut, neboť připomínal dobu pomnichovskou,
kdy slovo Česko připomínalo urážlivý německý termín die Tschechei.75
29. března plénum rozhodovalo nakonec o dvou návrzích. Prvním byla Republika
česko-slovenská a druhým Československá federativní republika. Hlasování mělo emotivně
vypjatý průběh a připomínaly se bolestivé historické reminiscence. Jednání mělo jasné
kontury národnostního sporu. Pomlčkový návrh podpořila slovenská část Sněmovny národů,
avšak neprošel v její české části. Bezpomlčkový návrh prošel díky české většině ve Sněmovně
lidu, ve Sněmovně národů byl zablokován ve slovenské části. Nakonec byl odhlasován
kompromisní návrh Miloše Zemana. Stát se měl jmenovat Československá federativní
republika, který nicméně mohl být na Slovensku psán v pomlčkové podobě jako Československá federatívna republika.
RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha: Vyšehrad, 2012. str. 129
RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha: Vyšehrad, 2012. str. 131
75
Pro název Republika Česko-slovenská se 6. března v České národní radě vyslovil pouhý jeden poslanec, proti
bylo 182 a 2 se zdrželi hlasování. Pro návrh Československá federativní republika hlasovalo 121 poslanců, proti
bylo 30 a 31 se zdrželo. Novinář Jiří Hanák komentoval slovenské snahy takto: „Striktní požadavek Slovenska na
rozdělovací čárku v názvu republiky pociťujeme v Čechách jako netaktnost a surovost. Netaktnost proto, že
naposled se rozdělovací čárka objevila v tragických pomnichovských dnech a navždy je s nimi spojena.“ Návrh
SNR odmítl 11. března i Václav Havel. RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Praha:
Vyšehrad, 2012. str. 132
73
74
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Na Slovensku okamžitě vzniklo pozdvižení a na demonstracích poprvé zazněla hesla
po samostatném Slovensku. Nový název 30. března odmítla SNR i Slovenská vláda. Proti se
postavila i Matice slovenská a Štůrova společnosť, stejně jako Spolok slovenských
knihovníkov. Výhrady vyjádřily i tradičně pročeskoslovenské strany, Demokratická strana a
Komunistická strana Slovenska. Radikalizovala se ale i česká společnost, která důsledně
odmítala pomlčku. Na problému parazitovali nacionalisté a umírnění politikové ustupovali do
pozadí.
Krize visela ve vzduchu a teprve teď se ukazovalo, že Češi a Slováci jsou schopní se
porvat i kvůli symbolu. Václav Havel pozval 6. dubna na zámek v Lánech poradu, které se
účastnilo 22 lidí, mezi nimi například P. Pithart, A. Dubček, M. Čič, J. Čarnogurský nebo M.
Čalfa. Byl navržen nový kompromis, Česká a Slovenská Federativní Republika. 20. dubna byl
zákon o úpravě názvu republiky přijat.
Slovensko ani Česká republika nebyly se zněním plně spokojena. Jak se ukázalo, tak
ČSFR byla pouze přechodným státním útvarem. Nový název byl již za tři roky historií.

3.1.1 Rudé právo76
Když bylo Rudé právo v roce 1920 založeno, bylo tiskovinou sociální demokracie. Po
rozporech uvnitř poválečné sociální demokracie se její radikální část osamostatňuje a v čele
s Bohumírem Šmeralem zakládá Komunistickou stranu Československa. Rudé právo od této
chvíle, 19. května 1921, spadá pod KSČ, která ho bude využívat jako klíčový nástroj
v komunikaci s veřejností.
Za protektorátu v letech 1939-45 byla činnost komunistů zakázána a z Rudého práva
se stávají ilegální noviny. Není bez zajímavosti, že Rudé právo byl nejvýznamnější ilegální
tisk a přispíval do něj například Julius Fučík, který redigoval deník od června 1941 do dubna
1942. Hlavní náplní Rudého práva byl důraz na komentáře k současné situaci, pak
programová prohlášení vycházející z dokumentů Komunistické internacionály řízené z
Moskvy. Komunisté se ale neomezovali pouze na Rudé právo, ilegálně vydávali i další
periodika, Pochodeň svobody (střední Čechy) či Hlasy z podzemí (jižní Morava).
Po osvobození a nárůstu moci komunistů se posiluje i úloha Rudého práva. Po roce
1948 jsou obecně media sveřepě podřízena centrální moci a zákon č. 101/47 Sb. O postavení
Vycházím z knihy BEDNAŘÍK Petr, JIRÁK Jan, KÖPPLOVÁ Barbora. Dějiny českých médií. Praha: Grada
Publishing, 2011. str. 326-352 a diplomové práce ŽÁKOVÁ, Michaela. Mediální obraz Václava Havla v čase
jeho prezidentských voleb. UK: Fakulta sociálních věd, 2010
76
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redaktorů a o Svazech novinářů umožňoval rychlé odstraňování všech nepohodlných
novinářů. Očistná fáze zasáhla na 80 „rozvratných“ novinářů, mezi kterými byl například
Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid nebo Otto Gráf. Kádrový profil věrného novináře vycházel
z vypracované Ideové směrnice českého novináře, kde se deklarovala povinnost bojovat za
mír, zatraktivňovat státy, kde byla nastolena lidová demokracie a ideologicky působit na
čtenáře. Heslo československých novinářů „Učit se od lidu – učit lid“ proměnilo charakter
novinářské práce ze stavovského a zájmového na ideově výchovný. Vydavatelem tisku
nemohla být žádná instituce mimo působnost Národní fronty77 a státních orgánů.
Rudé právo bylo přitom ústředním a nejpevnějším předvojem ideologické propagandy
KSČ a s výjimkou turbulencí během pražského jara vzorně plnilo požadavky autoritářského
režimu.
Proměna přišla až v roce 1989, kdy se Rudé právo vymanilo z vlivu KSČ.
Komunistický šéfredaktor Zdeněk Hoření byl nahrazen Zdeňkem Porybným a Rudé právo se
dalo na cestu emancipace na komunistické ideologii. Ta byla definitivně zavržena
symbolickým odstraněním adjektiva „Rudé“ z názvu deníku dne 18. září 1995, od té doby
noviny vycházejí pod názvem Právo. Již předtím do deníku přispívali osobnosti z řad
signatářů Charty 77, např. Petr Uhl, Pavel Dostál nebo Jiří Hanák, kteří ke komunistům
zaujímali ostře kritická stanoviska.78

Analýza Rudého práva v lednu až dubnu 1990
Při podrobnějším pohledu na charakter Rudého práva z počátku devadesátých let se
neubráníme dojmu, že je to deník takříkajíc na pomezí. Závazek čerpat z komunistické
minulosti se tu střetává s potřebou deník společensky rehabilitovat a učinit ho otevřenějším a
demokratičtějším. Rudé právo té doby hledá svoji tvář a kromě reflexe událostí probíhá na
stránkách deníku zejména dovnitř obrácená diskuze po podobě reformy KSČ a potažmo
Rudého práva. Ostatní témata ustupují do pozadí a týká se to i dialogu o vztahu Čechů a
Slováků.

Národní fronta byla koalice politických stran, které se alespoň na papíře podílely na moci v letech 1948-1989.
Ve skutečnosti moc spočívala v rukou KSČ, ostatní organizace začleněné v Národní frontě byly přímo pod
vlivem KSČ. Šlo například o Československou stranu lidovou, Socialistický svaz mládeže či Revoluční
odborové hnutí.
78
V současné době patří Právo mezi nejčtenější celostátní deníky a profiluje se jako středo-levicový deník,
z politických stran je nejblíže ČSSD.
77
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V podtitulu deníku je i nadále čtenáři sdělováno, že se jedná o „list komunistické
strany Československa“, v hlavičce zní heslo „Proletáři všech zemí, spojte se“. Nejvýstižnější
komentář k orientaci Rudého práva dává sám jeho nový šéfredaktor Zdeněk Porybný z 6.
února 1990. Chce z deníku vybudovat „noviny s širokým záběrem do veřejnosti, jejichž
čtenářská obec je mnohem rozsáhlejší než počet členů strany.“ Navazuje tak na výsledky
tehdejšího mimořádného sjezdu KSČ, kde „bylo rozhodnuto, že budeme vytvářet moderní
levicovou stranu zbavenou ideologie a praxe stalinismu.“. Z Rudého práva ale nechce
„vnitrostranický věstník“, neboť se obává ztráty nekomunistického čtenářstva. „(…) chce-li
být strana vlivnou politickou silou, úspěšnou ve volbách, musí být její hlavní pozice známy
široké veřejnosti, musí mít za sebou vlivný, a tedy široce čtený list.“79
Porybný slibuje „dát prostor k diskusi na téma kdo jsme, čím chceme být a proč. (…)
Musíme se čestně vyrovnat nejen s naší minulostí, ale i s přítomností, která z minulosti tak
bolestně a zákonitě vyrůstá.“ Tento slib opravdu naplňuje a čtenář v prvních porevolučních
měsících na stránkách Rudého práva nalezne živou debatu nad minulostí, přítomností a
budoucností komunistické ideje. Velký prostor je věnován nové organizaci KSČ80
s přihlédnutím k očistě strany formou odebrání stranické příslušnosti zprofanovaným členům.
81

Slovo je dáno i čtenářům, kteří na diskuzi po charakteru strany a deníku taktéž participují.82
Rudé právo se pokouší o důstojné vypořádání s minulostí, v době popřevratové je ale

tento cíl skutečně smělý. Setkáme se s vyjádřením Vasila Mohorita, prvního tajemníka ÚV
KSČ, který přímo říká, že se komunisti musí oprostit od omezující minulé doktríny, že „k
moderní levicové straně rozhodně nepatří ani spíše propagandistický než reálně možný cíl
zastupovat zájmy všeho lidu.“83 Na jiném místě nicméně zaznamenáme nostalgii po V. I.

Jaké bude Rudé právo?, Rudé právo, 6. 2. 1990, str. 3. Tím vnitrostranickým věstníkem se později staly Haló
noviny, silně prokomunisticky laděný deník, který funguje do dnešních dnů. Haló noviny byly původně součást
Rudého práva jako příloha „Haló Sobota“. Zatímco tedy Rudé právo se ukotvilo jako demokratický, sociálně
orientovaný deník, Haló noviny nabraly ostrý levicový kurz a fungují dnes jako radikální antikapitalistické
periodikum určené výlučně pro voliče KSČM.
80
Například články Dozrál čas pro vznik KS Čech a Moravy. Rudé právo, 31. 1. 1990, str. 1, 3.
81
Problematika byla přítomna i v rubrice čtenářů, například dopis „Otisknete?“ z 26. 1. 1990 V rubrice Slovo ke
dni otisknuté vždy na titulní straně deníku se záležitost se zkompromitovanými členy dostává pozornosti
komentáři „Nevracejme se ke špatnému“, kde autor naopak varuje, že „jsou leckde vyzývání k odstoupení z funkcí
osvědčení a poctivý pracovníci.“
82
Celý tematický blok z 1. února, vybírám články „Jaká má být moderní levicová strana?“ a „Nová ideologie
KSČ 2000“. Rudé právo, 1. 2. 1990 str. 11.
83
Návrat k minulosti není možný, Rudé právo, 5. 2. 1990 str. 1. Na jiném místě, v textu „Novou stranu i název“
(26. 1. 1990) se problematizuje identita strany a smysl změny jejího názvu.V eseji „Demokratický centralismus
nevyhovuje“ lze přečíst možná nejsebekritičtější reflexy minulosti. „Zvlášť neblaze se demokratický centralismus
projevil v duchovní a kulturní sféře, kde nemilosrdně hubil různé projevy samostatného tvůrčího myšlení,
potlačoval diskusi, vnucoval stanoviska shora dolů (…).“
79
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Leninovi a J. V. Stalinovi84 v kontrastu se silně kritickým textem k padesátým létům 20.
století.85
Toto do sebe zahleděné tázání po vlastní identitě se podepsalo i na prezentaci čím dál
problematičtějšího vztahu obou republik. Prostor věnovaný komentářům k pozici KSČ a
Rudého práva v nové společnosti posunul národnostní spor na druhou kolej a na stránkách
deníku se s ním setkáme veskrze jenom v popisné a informační rovině. Další příčinou jistého
zanedbání sporu bylo podcenění narušených vazeb mezi Čechy a Slováky. Rudé právo z roku
1990 bylo potomkem centralizovaného komunistického zřízení, který dlouhodobě nedbal a
nepečoval o harmonické vztahy a nepovažoval zřejmě za jakkoliv možné, že by republika
mohla být rozbita. Rudé právo se nepovažovalo za typ národnostní platformy, ať už Čechů
nebo Slováků. Vystupoval nadnárodně, čili opačně, než značně proslovensky naladěná
Pravda.
24. ledna, den po projevu prezidenta Václava Havla na půdě Federálního shromáždění,
Rudé právo otisklo hned dva články ze schůze, „Zažehnána parlamentní krize“ a „Z projevu
prezidenta V. Havla.“86 Deník v tom druhém informuje, že „prezident využil svého práva (…)
a předal předsedovi FS ČSSR některé závažné návrhy. Jde o změny názvu naší republiky a
názvu armády.“ Havel vysvětlil, že „slovo socialismus ztratilo v našem jazykovém kontextu
smysl (…) a mravní, politická i ekonomická krize v naší zemi je jazykově spjata s tímto
slovem.“ Je důležité si zde uvědomit, že Havel chápal změnu názvu republiky jako
symbolické rozloučení a zároveň odmítnutí bývalého „socialistického“ režimu a svým
projevem dokazuje, že šlo výlučně o poznámku ideologickou. Vůbec neuvažoval, že návrh se
setká s nacionalizovaným odporem a přeroste v otevřený několikaměsíční spor. Havel tedy
navrhl název Československá republika a novou podobu státního znaku.
Prvního komentáře se projev dočkal hned druhý den. Polemika v úvaze „Bez nálepek“
ale byla vedena pouze na úrovni ideologické potřeby vypustit slovo „socialismus“ z názvu,
problematičnost názvu z pohledu národnostního nebyla vůbec zmíněna.87
Rozhovor s JUDr. Karlem Trojanem v článku „Právní aspekty změnu názvu státu“
reaguje na návrh Havla na vypuštění slova „socialistická“ a taktéž nepadne ani zmínka o
nebezpečí národních rozepří.88 Trojan souhlasí s úpravou názvu, neboť „stát po 17. listopadu
nemá podle mého soudu již charakter neostalinský ani socialistický. Je to stát, o jehož
Silně emotivní text „Prvé okamžiky po 21. 1. 1924“ s úlohou Stalina jako nejbližšího z Leninových mužů, byť
historici tento fakt silně zpochybňují. Rudé právo, 25. 1. 1990 str. 14.
85
Povedený seriál na pokračování o tragických událostech stalinského Československa Bílá místa naší historie.
86
Zažehnána parlamentní krize; Z projevu prezidenta V. Havla, Rudé právo, 24. 1. 1990, str. 1, 3.
87
Bez nálepek, Rudé právo, 25. 1. 1990, str. 1.
88
Právní aspekty změnu názvu státu, Rudé právo, 7. 2. 1990, str. 7.
84
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charakteru musí rozhodnout jednak svobodné volby, jednak jeho vlastní vývoj po volbách.“
Článek reflektuje pouze rovinu jazykovou a otázku obsahu slova „socialistická“.
Téma změny názvu se na stránky Rudého práva dostává opět až takřka za měsíc.
Dovídáme se, že výsledkem jednání SNR bylo doporučení změny názvu na „Federaci ČeskoSlovensko“.89 Je to vlastně poprvé, co se v Rudém právu objevuje ona pomlčka, či spojovník.
Usnesení jsou věnovány dva odstavce, stejně jako rozhodnutí ČNR přejmenovat Čechy,
Moravu a Slezsko na Českou republiku a podpořit návrh prezidenta na vypuštění slova
„socialistická“ z názvu federace.90
To, že se situace zamotává, je patrno až v textu „Jaký bude název republiky?“.91
Původní Havlův název se setkal s nepochopením. Je potřeba zabývat se kompromisními
návrhy. „V ústavněprávních výborech v úterý zazněly i návrhy další: Federativní republika
Česká a Slovenska, Federace České a Slovenské republiky, Československá federativní
republika. (…) K schválení nového názvu, protože jde o ústavní zákon, je nutná třípětinová
většina. Ukazuje se, že ji nedostane ani jeden návrh.“ Článek neutrálně sumíruje, že se
vzájemně odporující návrhy ČNR a SNR odrazily na jednání FS. Upozorňuje, že se tento
návrh zákona může stát předmětem parlamentní krize.
O vyvážený vhled do sporu se pokouší článek „Předehra debaty o názvu republiky“.92
Vybraným poslancům Pavolu Kanisovi, Karolu Semanovi, Michaelu Kocábovi a Lubomíru
Fantovi je položena otázka, jak by se republika měla podle nich jmenovat. Z jejich úst vychází
opatrné reakce a výzvy ke klidnému a střízlivému posouzení.
Průlomem bylo jednání z 29. března 1990, kdy se ve FS přijal kompromisní název
Československá federativní republika. Rudé právo reflektuje výsledek s úlevou a
optimismem, upozorňuje ale na nevraživost mezi českými a slovenskými zástupci, neustále
ale zachovává neutralitu a nestrannost.93 „Výsledek hlasování se dal vcelku předpokládat.
Připomínalo totiž dobře rozehrané tenisové utkání. Ke škodě věci většinou na jedné straně
dvorce smečovali poslanci ze Slovenska a na druhé straně čeští a moravští poslanci. A řečeno
slovy poslance za Čs. Stranu socialistickou B. Kučery, nebyla příliš zřejmá snaha hledat
nějakou alternativu vyhovující oběma stranám.“

Návrh Federace Česko-Slovensko, Rudé právo, 2. 3. 1990, str. 1, 2.
Od úterka – Česká republika, Rudé právo, 7. 3. 1990, str. 1.
91
Jaký bude název republiky?, Rudé právo, 21. 3. 1990, str. 1, 2.
92
Předehra debaty o názvu republiky, Rudé právo, 29. 3.1990. str. 3.
93
Jmenujeme se Československa federativní republika, Rudé právo 30. 3. 1990, str. 1, 2. Úleva a přesvědčení o
konci sporu zaznívala ze stránek novin ve článku „Společné vydechnutí“ Rudé právo 30. 3. 1990, str. 1, 2.
89
90
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Teprve v této chvíli se plně aktivizovala slovenská veřejnost a tvrdě vystoupila proti
novému názvu. Rudé právo si toho všimlo v článku „Rozvířená diskuze“94, kde mimo jiné
poskytuje prostor k vyjádření Matici slovenské a dalším slovenským osobnostem, pedagogů
vysokých škol, vědců a umělců. Podle nich „výsledek hlasování Federálního shromáždění
vyvolává ve slovenském prostředí oprávněnou vlnu odporu“.
Opatrné nakládání Rudého práva s vnitřní národní situací způsobilo, že se tématu
vyhýbali a spokojili se pouze s kusými informacemi. Pouze jedinkrát se tématu dostalo
pozornosti v rubrice „Slovo ke dni“, krátkým úvahám na titulní straně novin. Text „Potřeba
dialogu“95 otevírá možnost slovenského oddělení. Autor se ale staví kriticky proti.
„Odstředivé tendence u některých občanů obou našich národů jsou skutečností. (…)
Jednoduše řečeno – s ohledem na citlivost národnostních vztahů musíme odvrátit
nenapravitelné separatistické experimentování.“
Rudé právo vystupuje jako smířlivé medium. Dává prostor k vyjádření předsedům
vlád ČR a SR, kde v doprovodném komentáři zaznívá pochopení pro obě strany konfliktu.96
Zajímavým zdrojem postojů čtenářů Rudého práva by byl souhrn vybraných dopisů.
Jediným takovým příspěvkem je text z 5. Dubna, a to bohužel velmi torzovitým.97 Tři dopisy
v podstatě představují hlavní výkladovou linku deníku se všemi charakteristikami. Objevují se
zde tyto příspěvky: „Bratrství našich národů má tak pevné kořeny, že se z nich vyvine takový
systém, který nepovede k rozdvojenosti, ale k perspektivnímu soužití, k takové federaci, která
nám zaručí nadějný vstup do společného evropského domu.“ „Nechci tuto otázku podceňovat.
Myslím si však, že nyní máme i jiné důležité problémy, které je třeba řešit, a to hned.“ „Je to
velice citlivá otázka pro každý národ a neměly by v ní mít převahu demagogie a rozbouřené
vášně, ale uvážlivý, citlivý a rozumný přístup.“
O schůzce nejvyšších státních představitelů v Lánech deník informuje 9. dubna.98
Poslední článek před definitivním vyhlášením platného názvu vychází 11. dubna. Michael
Žantovský, mluvčí prezidenta, ujistil čtenáře, že nový název bude obsahovat názvy obou
republik a je přesvědčen, že „název bude přijat se všeobecným souhlasem.“99
Ve vydání z 21. dubna, den po hlasování o novém názvu, hlavní článek „Jsme Česká a
Slovenská Federativní Republika“ doprovází hned tři fotky ze schůze FS.100 I tady je vidět,
Rozvířená diskuze, Rudé právo, 2. 4. 1990, str. 1, 5.
Potřeba dialogu, Rudé právo, 3. 4. 1990, str. 1.
96
Předsedové vlád ČR a SR k vnitropolitické situaci, Rudé právo, 4. 4. 1990, str. 1, 2.
97
K názvu republiky, Rudé právo, 5. 4. 1990, str. 1, 2.
98
Ku prospěchu společného státu, Rudé právo, 9. 4. 1990, str. 1.
99
Po velikonocích nový název republiky, Rudé právo, 11. 4. 1990, str. 1, 2.
100
Jsme Česká a Slovenská Federativní Republika, Rudé právo, 21. 4. 1990, str. 1.
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jak se z okrajového zájmu o proměnu názvu republiky stalo na stránkách Rudého práva téma
důležitým. „V jedenáct hodin dopoledne poslanci v pátek potleskem vyjádřili radost nad tím,
že se podařilo po dlouhých jednáních nalézt přijatelný kompromis názvu republiky.“
Rudé právo nevěnovalo tolik pozornosti sporu o pomlčku. Netýkalo se to pouze
hlavních článků a publicistických rubrik, ale ani v dopisech od čtenářů se nedočkáme
zevrubnějších reakcí. Tehdejší deník žil polemikami o významu komunistické myšlenky
v novém světě, byl to deník v mezidobí, který se ptá po svém místě v demokracii a kde měli
svůj hlas reformátoři uvažující pod tlakem pocitu zodpovědnosti k minulosti.

3.1.2 Mladá fronta/ Mladá fronta DNES101
Noviny Mladá fronta DNES, tak jak je známe ze současnosti, vznikají 1. září 1990.
Předchůdkyně Mladá fronta byla orgánem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže.
Samotný vznik je datován na konec druhé světové války do doby Pražského povstání. První
číslo vychází 9. května 1945. Po necelé tři roky si Mladá fronta zachovává nezávislost, po
únoru 1948 slouží propagandě KSČ mezi studenty a mladými lidmi. Pod SSM spadala celá
řada dalších časopisů a periodik, například Sluníčko, Sedmička pionýrů, Mateřídouška nebo
Mladý svět.
Sametová revoluce 1989 způsobila rychlé vyvázání deníku ze státního vlivu. Vedoucí
zpravodajského oddělení Karel Hvížďala se postavil za myšlenku, že alespoň jedny noviny
musí být nezávislé na státu. Po rozpuštění SSM začal fungovat Svaz mládeže a tehdejší
šéfredaktor deníku Libor Šefčík a předseda rady pracovního kolektivu MFNV (Mladá fronta,
nakladatelství a vydavatelství) Karel Pacner začali s předsedou SM Martinem Ulčákem
vyjednávat o možnosti odtržení. Ulčák nicméně nesouhlasil a začalo se uvažovat o tzv.
spontánní privatizaci.102 Právně vhodnou cestou se ukázalo vytvořit akciovou společnost.
Registrace nové značky, Mladé fronty DNES, proběhla v srpnu. Noviny převzaly staré logo a
akcionáři zažádali o zápis společnosti k 1. září 1990. Mladá fronta DNES byla Poštovní

Vycházím z údajů z české mutace internetové encyklopedie Wikipedie, heslo „Mladá fronta DNES“ a
diplomové práce ŽÁKOVÁ, Michaela. Mediální obraz Václava Havla v čase jeho prezidentských voleb. UK:
Fakulta sociálních věd, 2010
102
V seznamu tehdejších privatizátorů, z nichž každý vložil 3000 korun a ustanovili tak společnost M a F a.s.
nalezneme například tato jména: Karel Hvížďala, Petr Šabata, Martin Komárek, Ondřej Neff, Karel Pacner či
Marcela Pecháčková.
101
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novinovou službou (PNS) v tomto dnu doručena i všem, kteří měli předplacenou původní
Mladou frontu.
Na konci roku 1991 založila firma M a F a.s. vydavatelství MaFra a.s. (do obchodního
rejstříku zaneseno v lednu 1992), na kterou převedla vydavatelská práva deníku Mladá fronta
DNES. Některé redakční povinnosti přitom zůstaly v kompetenci M a F a.s. V roce 1997
došlo k přejmenování MaFry na společnost MAFRA, a.s. Mediální skupina MAFRA v
současnosti vydává deníky Mladou frontu DNES, Lidové noviny a Metro (bezplatné). Dále
provozuje

zpravodajské

online

portály

iDNES.cz,

Lidovky.cz,

realitní

server

Reality.iDNES.cz či katalog firem a institucí TOPkontakt.cz. Je také vlastníkem rozhlasových
stanic Expresradio, Classic FM a televizní stanice Óčko.
Tehdy patřila Mladá fronta DNES mezi nejčtenější dobové deníky, je tomu tak i dnes
v samostatné České republice.103

Analýza Mladé fronty v lednu až dubnu 1990
Mladá fronta z první třetiny roku 1990 je ze sledovaných deníků nejoptimističtější a
zároveň se paletou různých témat prezentují jako nejambiciózněji strukturované noviny. Mezi
ty nejvíce důležité okruhy patří bezesporu socialismus a polemika s ním. Nedávná minulost
komunistické diktatury je zřetelněji pranýřována než v Rudém právu (to se stylizovalo do
reformovaného deníku KSČ) a Pravdě (která v minulosti spatřovala i pozitiva, negativa často
spojovala s pražskou centralizací a neuplatňováním slovenských požadavků). Mladá fronta
ovšem pojala možnost svobodnějšího tiskového prostoru mnohem odvážněji. Otevírá mnohá
zamlčená témata, Pandořiny skříňky, na nichž se po 41 letech usadila značná vrstva prachu.
Kromě debaty nad svobodou, čím pro nás je a má být, se deník opakovaně zabývá například
rokem 1968, Janem Palachem, odsunem Němců po druhé světové válce, dále židovskou a
romskou problematikou. Nakousne problematiku ekologie a potlačované katolické víry na
území Československa, lustrací a politických vězňů. Těžiště zájmu udržují i v zahraniční
politice a v textech věnovaných vztahům s okolními zeměmi. Soustředí se i na vývoj situace
kolem SSM a SM a není výjimkou, když se takto orientovaný článek objeví na titulní straně.
Je třeba zmínit, že tento rozptyl zájmu je nesystematický. Mladá fronta se ambiciózně
vrhá do debat, ale žádná si neuchová pozornost po delší dobu. Není divu, v neutěšené
Denně zhruba 797 000 čtenářů. Právo na třetím místě s 333 000 čtenáři. Na prvním místě Blesk s 1 153 000
čtenáři. Viz Media projekt 2013. Dostupné z WWW: http://www.median.cz/docs/MP_2013_zprava.pdf
103
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porevoluční době je tempo novinek a událostí natolik závratné, že není prostor ani čas věnovat
se všemu, co by si pozornost zasloužilo. Vedle Rudého práva a Pravdy lze tak z Mladé fronty
a z jejích stránek nejbytostněji vypozorovat, jaké změti postojů, bolestí minulosti, zamlčených
problémů a zakonzervovaného myšlení musela tehdejší republika čelit. Deník ctil ideu
neuhýbat a otevírat lidem oči.
Přesto, nebo právě proto, si ale zachovával optimistické naladění. Jakoby snaha
pročistit vzduch, byť se tak dělo lehce afektivně, vlévala autorům do žil naději do budoucna.
Vedle sebevědomí, že republika kráčí po správné cestě a že tato cesta je provázena mnohým
myslitelným nebezpečím, je styl psaní uvolněnější. To je zřejmé zejména z ladění nápaditých
titulků a z občas nekonvenčních popisků u fotografií.
K charakteru novin je ještě potřeba zmínit dominantní postavení Václava Havla. I
v dalších dvou denících z roku 1990 má své nezanedbatelné místo, v Mladé frontě se nicméně
dočkal možná až fanatického obdivu. S nadsázkou můžeme prohlásit, že v lednu a pak
v únoru a březnu kolem jeho cesty do Severní Ameriky není den, kdy by se jeho jméno a
fotka neobjevily na titulní straně. Skutečně, osobnost Václava Havla jako neotřesitelné
tehdejší autority je v těchto novinách nejpatrnější. Autoři deníku možná cítili potřebu
spolupodílet se na tvorbě sjednocující kmenové osobnosti posttotalitní společnosti a Havel byl
nejvhodnějším kandidátem.
Ještě než naplno propukla česká pře se Slováky, proběhla novinami zmínka o
„moravském vyrovnání“. „(…) Tito signatáři Charty pro Moravu a Slezsko považují
Moravany za svébytné etnikum s vlastním, více než tisíciletým vývojem.“104 Zmínka to ale
bude ojedinělá, Mladá fronta se k tomu výrazněji vrátí už pouze jednou.105
Větší pozornosti se pak dočká spor o pomlčku. Vše odstartuje samozřejmě projev
Václava Havla 23. ledna 1990. Mladá fronta přetiskne projev106 a přiblíží atmosféru ve
Federálním shromáždění.107 Ve stejném vydání se mění i hlavička novin. Heslo „Čest práci“
je odstraněno, označení novin jako „deníku čs. mládeže“ ale bude ještě několik měsíců
přítomno. Z otisknutých komentářů poslanců vyplývá radost a optimismus z Havlova
vystoupení, veskrze jeho návrhy přijímají.108
Teprve až v březnu se na stránky Mladé fronty vrací debata o změně názvu. Mezitím
list žije oslavou Václava Havla a nadšením z pozitivního kreditu, který se československému
Morava a Slezsko zdvihají hlavu, Mladá fronta, 23. 1. 1990, str. 1.
Orlice opět ožívá, Mladá fronta, 12. 2. 1990, str. 1.
106
Hodiny pro prezidentovu kancelář, Mladá fronta, 24. 1. 1990, str. 1, 3.
107
To parlament dlouho nezažil, Mladá fronta, 24. 1. 1990, str. 1, 2.
108
Co vy na prezidentovy návrhy?, Mladá fronta, 24. 1. 1990, str. 2.
104
105
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prezidentovi v zahraničí dostává. Namátkou stačí pro představu ocitovat nadpisy článků.
„Washington v očekávání“109, „Ve stylu spanilých jízd“110, „Vzrušující a klíčový den“111,
„Prezident dobyl Kongres“112, „Velký den na Manhattanu“113, „Československo přišlo do
módy“114, „Jedním slovem – zaujal“115, v sobotní příloze vyšel obsáhlý oslavný text „Rozruch
v novém světě“116. A mnoho dalších článků se cestě Havla do Ameriky ještě věnovalo. Mladá
fronta s uznáním a v euforii referuje o návratu Československa na mezinárodní západní scénu.
Deník informuje o shodě v České národní radě ve věci státních symbolů.117
K národnostním komplikacím zcela jistě přispěla aféra kolem českých středoškoláků, kteří
byli údajně zmláceni „partou výrostků“ ve slovenském městečku na Popradsku. Mezi
slovenskou Pravdou a českou Mladou frontou proběhla emotivní výměna názorů. Autorka
Marcela Pecháčková si nebere servítky. „Nevěřím, že celé městečko Svit chce mlátit Čechy.
Ale celé toto městečko je odpovědné – to oni tam strpí takovou policii, která se nejspíše bojí
vystrčit růžky. (…) Proč najednou – právě teď – se začal Čech hádat se Slovákem? Proč se na
důležitých místech žádají pomlčky do názvu našeho státu?“118 Autorka se k rozvířenému sváru
vrací ve svém komentáři „Naslouchejme!“. Nabádá ke klidu zbraní a k národnostnímu
smíru.119 Poslední ozvěna sporu se objeví 5. dubna.120
Kratičkou nótu si vyslouží zmínka o dvou Slovácích, kteří zahájili protestní hladovky
za nový spravedlivější název republiky.121 29. března deník informuje o těžkostech schůze
Federálního shromáždění, který zvažoval tři návrhy nového pojmenování. Republiku československou, Československou republiku a Federaci České a Slovenské republiky. První a třetí
nebyl přijatelný pro poslance z ČR, druhý pro poslance ze SR.122 Článek je doprovázen
úvahou Petra Šabaty. „Po mnoha letech nepolitiky není divu, že ani veřejnost a zřejmě ani
parlament nejsou s to, nejsou zralé se o tak citlivé věci dohodnout. Rozumnější než roztržka
(…) by bylo název federace z programu 26. společné schůze sněmoven stáhnout.“123

Washington v očekávání, Mladá fronta, 15. 2. 1990, str. 5.
Ve stylu spanilých jízd, Mladá fronta, 21. 2. 1990, str. 1, 5.
111
Vzrušující a klíčový den, 22. 2. 1990, str. 1, 5.
112
Prezident dobyl Kongres, Mladá fronta, 23. 2. 1990, str. 1, 2.
113
Velký den na Manhattanu, Mladá fronta, 24. 2. 1990, str. 1.
114
Československo přišlo do módy, Mladá fronta, 24. 2. 1990, str. 1.
115
Jedním slovem – zaujal, Mladá fronta, 24. 2. 1990, str. 5.
116
Rozruch v novém světě, sobotní příloha Víkend, 24. 2. 1990.
117
Znak, vlajka a pečeť, Mladá fronta, 14. 3. 1990, str. 1, 2.
118
Češi, vraťte se domů!, 17. 3. 1990, str. 1.
119
Naslouchejme!, Mladá fronta, 24. 3. 1990, str. 3.
120
Zápalná jiskra, Mladá fronta, 5. 4. 1990, str. 3.
121
Hladem za název, Mladá fronta, 23. 3. 1990, str. 1.
122
Parlamentní kvapík, Mladá fronta, 29. 3. 1990, str. 1, 2.
123
Popis jednoho západu, Mladá fronta, 29. 3. 1990, str. 2.
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110

- 63 -

Nový název, a jak se později ukázalo pořád pouze prozatímní, Federální shromáždění
druhý den odhlasovalo. V české verzi to byla Československá federativní republika, ve
slovenské Česko-Slovenská federativna republika.124 Opravdový spor ale teprve nyní začíná.
Mladá fronta obsáhle informuje o demonstracích proti novému názvu před budovou SNR
v Bratislavě. Je přetisknuto vyjádření předsedy SNR Rudolfa Schustera: „Slovenská národní
rada a vláda vyslovují politování nad tím, že Federální shromáždění nepřijalo toto usnesení
(Federace Česko-Slovensko), které vyjadřovalo vůli a přání občanů Slovenské republiky.“125
V pravidelném sobotním sloupku je pomlčkový spor a jeho projevy v Čechách i na
Slovensku, obzvlášť na mítinku v Bratislavě, odmítán. „(…) Nejméně do voleb by všichni
měli udržet nespokojenost na uzdě. Tu nespokojenost, kterou včera Slováci nepřiměřeně
demonstrovali v Bratislavě, i tu českou a moravskou, jejíž doklady se nám scházejí v redakci.
Ano, jde o spor národnostní, nikoliv komplot KSČ, OF nebo jiného politického seskupení. (…)
Po mnoha letech, kdy řada věcí se neřešila fakticky, politicky, natož právně, jsou a budou
takové spory zákonité.“126
Duben 1990 už přináší celou řadu textů a analýz ve věci kontroverze názvu státu a
potažmo soužití Čechů a Slováků. V komentáři z 2. dubna Šabata opět zamítá jakékoliv
projevy národnostní nesnášenlivosti a staví se za dialog namísto afektivních nacionalistických
zkratů. „Ze Slovenska se ozývají i hlasy: Chceme samostatný stát. A z Čech se vrací i ozvěna:
Tak ať si jdou. Jako je absurdní požadavek (slovenských) demonstrantů, aby se české úřady za
název omluvily slovenskému národu, tak je nesmyslný požadavek odvolat ty slovenské
poslance FS, kteří pro takový název hlasovali.“127
Deník přináší další informace o neklidu na Slovensku128, hlubší analýza společenského
procesu přišla z pera Ondřeje Neffa. V popisu událostí na náměstí v Bratislavě zaznívá lehké
otřesení z nečekaného vývoje. „Dnes je dvacet (nebo sedmdesát) tisíc lidí na náměstí SNP a
ve chvílích, kdy píši tyto řádky, nevím, jak to vypadalo v jiných městech. (…) Dojde
k násilnostem? Pevně věřím v politickou kulturu Čechů i Slováků… (…) Nedokážu posoudit,
do jaké míry reprezentují vůli slovenského národa jako celku – osobně jsem nabyl dojmu, že i
mezi demonstranty nepanovala ve všem všudy shoda, že argumentace leží na písku, a že kdyby
došlo na lámání chleba, myšlenku samostatného Slovenska by podpořilo méně lidí, než se to

Sako se našlo, název nakonec také, Mladá fronta, 30. 3. 1990, str. 1, 2.
Nad Tatrou sa blýska, Mladá fronta, 31. 3. 1990, str. 1, 2.
126
Pomlčka, Mladá fronta, 31. 1. 1990, str. 1.
127
Češi a Slováci, Mladá fronta, 2. 4. 1990, str. 2.
128
Spor pokračuje, Mladá fronta, 3. 4. 1990, str. 1.; Plakat nad pomlčkou? Nikdy!, Mladá fronta, 3. 4. 1990, str.
2.
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na první pohled na náměstí SNP zdálo.“129 Článek je doplněn citacemi demonstrantů ze
zmíněné demonstrace. Podle nich se zdá, že situace se alespoň mezi těmito Slováky opravdu
dramatizovala a protičeská nálada eskalovala.
Primátor Bratislavy Roman Hofbauer v rozhovoru Mladé fronty otištěném 4. dubna
vyjadřuje přesvědčení, že události, kdy se vykřikovala hesla po samostatnosti Slovenska v
„jeho“ městě, jsou ojedinělým jevem „malého a nereprezentativního vzorku demonstrujících.“
Pomlčku vnímá jako zástupný problém. „Jde o to, aby federální ministerstvo řešilo federální
problémy a Bratislava nemusela s maličkostmi, ale i závažnými věcmi až do Prahy.“130 Proti
demonstrantům, kde nezanedbatelnou sílu tvořila nově ustanovená Slovenská národní
strana131, se postavila SNR, která odmítla „projevy nátlaku spojené s extrémními požadavky
narušující postup demokratizace společenského života a vyvolávající napětí ve vztazích
slovenského a českého národa.“132
Jak se blížilo konečné vyústění komplikovaného sváru o název republiky, deník
zpravuje čtenáře o schůzce čelních představitelů federace na zámku v Lánech133 a posléze
referuje o nadějné zvěsti, kterou tato schůzka přinesla, tedy tajné dohodě o kompromisním
názvu.134
Manifestace Mladé fronty za společný stát a národnostní porozumění je patrná z textu
„Modlitba za smír našich národů“, který se ocitnul společně s fotkou z události na titulní
straně.135 Přináší reportáž z bohoslužby, která se konala pod sochou sv. Václava. V krátkých
odpovědích tázaných účastníků bohoslužby zaznívá hluboké přesvědčení, že Češi a Slováci
k sobě patří a potíže a hádky jsou zcela zbytečné a kontraproduktivní.
Deník si reakcí zahraničního tisku na potíže Československa všímá pouze jedinkrát.
Několik dní před konečným zúčtováním ve Federálním shromáždění se objeví v rubrice
„Přečetli jsme“.136 Západoněmecký list Frankfurter Rundschau spor považuje za malicherný
v čase, kdy Československo má vysílat jasné signály o úmyslech vrátit se do povědomí
demokratické Evropy. Slovenský nacionalismus je dle nich živen lidmi, kteří nectí tradice
Pátek třicátého, Mladá fronta, 3. 4. 1990, str. 3.
Teď: jednotu Čechů a Slováků!,Mladá fronta, 4. 4. 1990, str. 1, 2.
131
Člen jejího vedení Marián Anděl prohlásil: „Sdělovací prostředky na nás teď plivou jedovatou slinu lží a
polopravd. Jsme opravdu temné síly, separatistické živly? Ne! Jde nám o obnovení národního povědomí, hrdosti
a kultury slovenského národa. Prosazujeme Slovensko jako samostatný politický celek se svými zvláštnostmi.“
Teď: jednotu Čechů a Slováků!,Mladá fronta, 4. 4. 1990, str. 1, 2.
132
Odmítli nátlak, Mladá fronta, 4. 4. 1990, str. 1, 2.
133
Setkání v lánech, Mladá fronta, 9. 4. 1990, str. 1.
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Jsou vázáni mlčením, Mladá fronta, 11. 4. 1990, str. 1, 2.; Věcnost a vzájemné porozumění, Mladá fronta, 12.
4. 1990, str. 1, 2.
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Modlitba za smír našich národů, Mladá fronta, 14. 4. 1990, str. 1, 2.
136
Přečetli jsme: Zahraniční tisk o národnostních problémech současného Československa, Mladá fronta, 18. 4.
1990, str. 5.
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Masaryka. Dá se ale prý očekávat, že Havel a Praha budou i nadále slovenským požadavkům
ustupovat. Britský deník Daily Telegraph zmiňuje zase zhoršování situace maďarské menšiny
na Slovensku a bojí se dalšího vystupňování.
Stejně jako ostatní sledované deníky Mladá fronta informuje o nalezení konečného
kompromisu, názvu Česká a Slovenská Federativní Republika.137 Činí tak s notnou pompou i
patrnou úlevou. Tím deník uzavřel tříměsíční při o pomlčku a tématu se již nadále nevěnoval.
Mladá fronta nezachytila nástup národnostního zápasu. Podobně jako Rudé právo
možná ani nevěděla, že cosi jako „slovenská nespokojenost“ existuje. Československo zde
vystupuje jako přirozený celek, nezpochybnitelné politické území. Když hovoří o federaci,
mluví o Československu, nikoliv o státu českém, moravském či slovenském v etnickém
smyslu. Mladá fronta, jak už bylo na úvod řečeno, vystupuje jako pionýr svobodného trhu
s informacemi a překotně a s vyčerpávajícím úsilí předkládá čtenáři nová tabuizovaná témata.

3.1.3 Pravda138
Podobně jako Rudé právo, i Pravda byla původně deník Československé sociální
demokracie na Slovensku, až od roku 1925 spadala pod Komunistickou stranu
Československa. V době komunistického Československa po 2. světové válce byla Pravda
tiskovým orgánem Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Po revoluci se deník
stal vlastnictvím akciové společnosti Perex a stal se soukromým subjektem.
Ve vydání z 2. 4. 1990 redakce informuje o snížení nákladu listu. Tehdejší deník měl
tedy od tohoto okamžiku 317 tisíc výtisků denně.
Oproti tomu podle zveřejněných údajů na současných internetových stránkách měla
Pravda v roce 2013 průměrný počet výtisků 67 566, průměrný prodaný náklad z toho činil
49 516 výtisků.139 Noviny patří mezi hlavní celostátní slovenské tituly a samy sebe označují
za liberálně – levicové.

Troje křtiny ve třech týdnech, Mladá fronta, 21. 4. 1990, str. 1, 2.
Vycházím z údajů z české mutace internetové encyklopedie Wikipedie, heslo „Pravda (slovenský deník)“ a
informací obsažených na internetových stránkách deníku. Zdroj: http://www.pravda.sk/info/7036-o-nas/
139
Oznámenie, Pravda 2. 4. 1990. str. 1. Dramatický pokles nákladu v dalších letech lze přičíst na vrub zvyšující
se konkurenci na trhu novin, vlivu internetu apod. Tehdejší Pravda měla větší sílu v utváření veřejného mínění
na slovenského občana než současný deník.
137
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Analýza Pravdy v lednu až dubnu 1990
I na stránkách Pravdy probíhala debata o kontinuitě komunistické minulosti a podobě
zachování odkazu deníku z let 1948 – 1989; na titulní straně stojí „denník komunistickej
strany Slovenska“ a v záhlaví stejně jako u Rudého práva „Proletáři všetkých krajin, spojte
sa!“. Nedá se ale v žádném případě říci, že debata měla takovou intenzitu, jako tomu bylo
v Rudém právu.140 Na velkém významu získávalo téma Slovenska a federativnosti.
Poněkud překvapivé je zjištění, že „pomlčka“ nestála na samotném počátku otázky po
konstituci nových republikových vztahů, ale že ve slovenském veřejném diskurzu již
existovalo toto téma o pár týdnů dřív. Nejprve v eseji o úpravě textu slovenské části národní
hymny. „(…) Při súčasnej diskusii o novej ústave, štátnom znaku a ďalších národných
symboloch by sa malo uvažovat aj o upravenom texte slovenskej časti štátnej hymny. (…)
Chce (to) byť skromným priespevkom a návrhom, ako napraviť už sedemdesiatročnú
chybu!“141 Poté se objevila ještě kritická poznámka v rubrice dopisů, kde čtenář píše, že
„prvným písomným aktom, ktorý mal zaručovať Slovákom vlastný parlament a autonómnu
vládu v budúcej Česko-Slovenskej republike, bola Pittsburská dohoda. (…) Je známo, že táto
dohoda po utvorení prvej republiky bola úplne negována.“142 Výrazného zájmu se dočkal i
návrh nového státního znaku heraldika Jiřího Loudy z 27. prosince 1989. Pravda s návrhem
polemizuje a malý štítek Slovenska jim přijde nedostatečný.143 Autor doktor L. Sokolovský z
FFUK nechce, aby se opakovala situace okolo státního znaku z roku 1960, kde byla
upozaděna slovenská přání.
Záhy po revoluci se tedy na slovenském veřejném prostoru objevuje volání po
nápravách národních křivd, které Slováci z minulosti pociťovali. Do tohoto výchozího

I zde bylo zřejmé stranu reformovat a udělat z ní součást parlamentního demokratického systému. „Život dal,
žial, plne za pravdu tým členom strany, ktorí už dávno upozorňovali, že Komunistickou stranu Československa je
nevyhnutelné zavčasu, a nie až pod tlakom narastajúcich problémov a porážok, změniť zo strany úradujúcích
funkcionárov na stranu bojujících problémov, zameranych na riešeníe konkrétních společenských problémov
(…).“ Zdroj: Akú stranu chceme, Pravda 6. 1. 1990, str. 1, 3. Čtenář je často informován o dění v KSČ a její
přípravě na první svobodné volby chystané na léto 1990. Na dalších místech je taktéž častá sebekritika. „Sú tiež
medzi námi mnohí, ktori eště pasívne vyčkávajů, alebo jednoducho sa nevedia prisposobit novým podmienkam,
pretože desetročia boli naučeni iba poslúchat a plnit pokyny, nedokážu teda samostatne a jako jednotlivci
rozhodovať, konať.“ Zdroj: Základný směr: obnova strany v demokratickej spoločnosti, Pravda 7. 1. 1990, str. 1.
Čtenáře seznamuje i se stanoviskem strany ctít novou demokratickou podobu republiky a nutností pracovat na
přeměně strany. Zdroj: Pokračovať v demokratických premenach spoločnosti, Pravda 22. 1. 1990, str. 1.
141
Jako teda so slovenskou hymnou?, Pravda 11. 1. 1990, str. 5.
142
Nedodržala sa Pittsburská dohoda, Pravda 16. 1. 1990, str. 4.
143
Nejprve kratší text doktora L. Sokolovského z 9. 1. 1990 na str. 3 (Znak československej federácie (Áno, či
nie?)). Pak obšírnější vysvětlení 30. 1. 1990 na str. 3. (Prečo tak, a nie inak?)
140
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kontextu proniká spor o pomlčku. Není divu, že odezva na stránkách Pravdy byla výrazná a
emociálně vypjatá.144
Projev prezidenta Havla ve věci změny názvu republiky se dočkal v Pravdě
nepochopení. Petice pracovníků okresního národního výboru v Banskej Bystrici zamítá nový
název. „(…) Dovolujeme si požiadať o prijatie jeho povodného názvu zakotveného vo
Versailleskej zmluve uzavretej (…) v roce 1919, na ktorej bolo do matriky štátov zapísané
„Česko-Slovensko“, násilne – administrativne – zmenené na „Československo“ politikom
Benešom v roce 1921.“145 Podobně uvažoval Výbor Matice slovenskej. „Súhlasíme
s pomenovaním republik jako Česká a Slovenská republika. Odporúčáme, aby náš spoločný
federatívny štát niesol názov Česko-Slovensko alebo názov Republika Česko-Slovensko.“146
Pravda přetiskla i vyjádření výkonného výboru ÚV Komunistické strany Slovenska.
V jistém smyslu je pozoruhodné, že vypuštění slova „socialistická“ víceméně přijala,
pochopitelně s přesvědčením, že se v budoucnosti podaří tomuto slovu vrátit skutečný obsah i
slávu. Větší pozornosti se ale dočkal nový návrh státního znaku a název republiky, který KSS
zbochybňuje a vyzývá k dalšímu přehodnocení návrhů z „politického a ekonomického“
hlediska tak, aby výsledek pak „vyjadřoval rovnoprávny zväzok dvou národov.“147
Opakovaně dávala Pravda prostor dopisům čtenářů. 14. února celou stranu vymezila
pro vyjádření se k návrhům na změnu státního znaku a názvu federace. Jejich vyznění je
výlučné a všeříkající. V devíti otisknutých komentářích se často objevuje nesmiřitelnost
s návrhy a dožadování se „spravedlivějších, odůvodnitelných a rovnoprávnějších“ řešení. Lze
zaznamenat i lehce protičeské naladění a pocit, že federaci si česká strana dělá po svém. 148
Po dobu března 1990 debata poněkud utichá, ke vztahu Čechů a Slováků ovšem
najdeme hned několik článků. Zasedání SNR 1. 3. se usneslo, že ČSSR se má změnit na
Federaci Česko-Slovenskou a státní znak má mít podobu půleného štítu, kde má být v levé
polovině umístěn znak České a v pravé polovině Slovenské republiky. Do otázky umístění
moravského znaku se SNR plést nechtěla a přenechávala to kompetenci české strany.
„Moravský znak je možné řiešiť v časti znaku Českej republiky.“149
V souvislosti se 140. výročím narození T. G. Masaryka se v Pravdě objevily dva
články. Pravda nezpochybňuje jeho úlohu v povznesení slovenského národa a alespoň zde
Přesto to ještě, před Pomlčkovou válkou, nebylo politické téma. Předseda Slovenské republiky Milan Čič tuto
problematiku ve výčtu nejdůležitějších povinností své vlády ani nezmíní a v dalších týdnech se v Pravdě
nedočká žádného kritického komentáře. Zdroj: Príprava slobodných volieb, Pravda, 3. 1. 1990, str. 1.
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Vážený pán prezident, Pravda, 31. 1. 1990, str. 3.
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Spoločná štátnost je polený znak, Pravda, 9. 2. 1990, str. 1.
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Aký názov, aký zna…?, Pravda, 1. 2. 1990, str. 2.
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Sme federáciou dvou národov, Pravda, 14. 2. 1990, str. 3.
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Búrlivo a dramaticky, Pravda, 2. 3. 1990, str. 1, 2.
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zachovává jeho nedotknutelné dekorum. Pravda cituje článek Vladimíra Clementise z 19. září
1937 a Masarykovi tak vyjadřuje vděčnost. „Veľká osobnosť Masaryka zostane večne späta
s prvým úspešným krokom slovenského národa z národnostného útlaku k slobode. On to byl,
ktorý ukazoval tůto cestu, jeho politická koncepcia to bola, ktorá ju umožnila.“150 Ani
v druhém článku nezazní odpor k praktice čechoslovakismu a Masaryk je honorován za úsilí
uchránit Slováky před maďarizací a zvýšit jejich vzdělanost.151
Na titulní stranu vydání z 20. 3. se dostává kritická nota jednoho z čtenářů Pravdy,
který postup české politické reprezentace z poválečných let 1918-1922 nevidí tak nekriticky.
Opět se objevuje v těchto řádcích pocit křivdy a útlaku, jenž Slováci v Československu
zakoušeli. Slovenskou otázku považuje čtenář za možná největší slabinu soužití a narušuje
gloriolu odkazu Masaryka. „Podľa Pittsburskej dohody (…) malo mať Slovensko
v československom štátě vlastnú administrativu, snem a súdy. Pod textom dohody figuruje
podpis T. G. Masaryka. Dohoda bola porušena. (…) Nebola to až taká demokratická
republika, ako sa to dnes tak často tvrdí, i keď veľkost Masarykovho diela je nepopierateľná.
(…) Centralismus nebol odstránený ani po federalizácii republiky v r. 1968.“152
Pravda z neutrálních pozic informuje o rokování výborů Federálního shromáždění ve
věci nového názvu.153 Na titulní stranu se opět dostává kratší úvaha nad sporem, autorka
tentokrát poukazuje na jeho zbytečnost a zdůrazňuje potřebu věnovat se spíše ekonomickým
otázkám. Zdání nestrannosti je jenom povrchové, když se opět dovídáme, že autorka nechápe
Čechy, co jim vadí na slově „Česko“.154
To vše jakoby byla pouhá předehra k tomu, co se rozpoutá po odsouhlasení nového
názvu FS z 29.3. Nejprve noviny informují o novém názvu155, hned druhý den na to
nacházíme hned pět textů souvisejících s tématikou. Vydané stanovisko SNR a vlády SR je
k novému názvu Česko-slovenská federatívna republika odmítavé a staví se opět za Federáciu
Česko-Slovensko. „SNR a vláda vyslovujú poľutovanie nad tým, že FZ neprijalo toto
usnesenie, ktoré vyjadřovalo voľu a želanie občanov Slovenskej republiky.“156 Vlna
rozhořčení na Slovensku je reflektována v článku Pokojne a rozvážne. „Neiktorí občania ho

Jeho zásah do osudu Slovenska, Pravda, 6. 3. 1990, str. 3.
Živý odkaz slovenskému ľudu, Pravda, 9. 3. 1990, str. 4.
152
Bude, jako nebolo?, Pravda, 20. 3. 1990, str. 1.
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Argumenty z českej i slovenskej strany, Pravda, 21. 3. 1990, str. 2.
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Kto mi poradí?, Pravda, 22. 3. 1990, str. 1.
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Voláme sa Česko-slovenská federatívna republika, Pravda, 30. 3. 1990, str. 1, 2.
156
Vyhlásenie SNR a vlády SR, Pravda, 31. 3. 1990, str. 1.
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(naštváni) prišli vyjadriť před budovu SNR v Bratislave eště vo čtvrtok večer. (…)
Demonstráciu zorganizovala Slovenská národná strana (SNS) a Štůrova spoločnosť.“157
Ironicky zhořklou formu má komentář Problém iba jazykový?. Autoři se zamýšlí nad
jistou absurditou dvou různých názvů států pro obě části federace. „Keď už máme názvy
republiky v češtině a slovenštině rozdielne, nemali by sme se na Slovensku volať Slovenskočeská federativna republika? Nemal by byť aj v štvrtenom štátnom znaku na Slovensku
v prvom a štvrtom poli slovenský znak a v druhém a treťom poli český znak?“ 158
K rozhodnutí FS se v Pravdě vyjadřují čtenáři a organizace. Vyznění je jednostranné a
místy protičesky ofenzivní. Cituji některé z komentářů. Matice slovenská se obává, že
v hádkách se „tají trójsky kóň neblahého čechoslovakizmu.“ MUDr. L. Darvaš říká, že se nám
směje celá Evropa. A. Hykisch je přesvědčen, že „(…) úporný boj proti pomlčke je výrazom
silných resentimentov vo väčšine českého obyvatelstva, ktoré sa chce iba „vrátit“ dozadu a
nemyslí dopredu.“ Názor pracujících podniku Kablo je nejflagrantnější esencí tehdejšího
naladění deníku. „Je už načase, aby sa niečo zmenilo, pretože Slováci boli dlho utláčani. (…)
Udalosť je fiasko a zosmiešněnie Slovákov.“159
Konečně poslední článek ukazuje, s jakými reakcemi se nový název setkal
v zahraničí.160 Zmiňují onu lehce komickou rovinu, že vlastně svět pořádně neví, jak se
federace nyní jmenuje.
Pravda, tehdy ještě komunisticky orientovaný list, přetiskl stanovisko ÚV KSS.
Polemika o vypuštění slova „socialistická“ z názvu je mrtvá, dá se spíše říci, že zde v Pravdě
nikdy ani nevznikla. Oproti tomu i KSS zamítla nové pojmenování a jasným postojem
rozpojila vazbu na české komunisty, kteří v Rudém právu hájili čistou neutralitu a volali po
smíření. „Nám komunistom jako vlastencom však nie sú a ani nebudú ľahostajné prejevy
čechoslovakizmu. (…) Preto plne podporujeme vyhlásenie Slovenskej národnej rady a vlády
Slovenskej republiky z 30. marca 1990 k řiešeniu vzniknutej situácie.“161
Zahraničí si Pravda všímala i nadále. Podle ní cizí agentury „hlavnú pozornost v piatok
z udalostí v Československu věnovaly protestným akciem v Bratislave proti novému
oficiálnímu názvu federácie.“162 Pravda sice stojí pevně za stanoviskem pomlčkové varianty,
jasně se ale zároveň profiluje proti separatistickým tendencím, které na přelomu března a
dubna zazněly na mítinkách v Bratislavě. V růstu nacionalismu a extrémismu vidí nebezpečí
Pokojne a rozvážne, Pravda, 31. 3. 1990, str. 2.
Problém iba jazykový?, Pravda, 31. 3. 1990, str. 3.
159
Problém nielen pravopisný, ale aj výsostne politický, Pravda, 31. 3. 1990, str. 2.
160
Československo se rozhodlo pre pomlčku, Pravda, 31. 3. 1990, str. 8.
161
Vyhlásenie Ústredného výboru KSS, Pravda, 2. 4. 1990, str. 1.
162
Proti novému názvu štátu, Pravda, 3. 4. 1990, str. 8.
157
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spolu se slovenskými politiky.163 To tvrdí i předseda vlády Slovenské republiky Milan Čič
v rozhovoru pro rakouský deník Die Presse, který Pravda přetiskla 4. dubna. „Ve svete
prebiehajů procesy integrácie, a nie dezintegrácie. Myslíme si, že male štátne formy nemajů
nádej vybudovat prosperujúce hospodárstvo a rozvinutý kultúrny život. (…) SNR a vláda jako
vedúce slovenské orgány vo svojom stanovisku k novému názvu vyjadrili presvedčenie, že
v nedostatečnej miere odzrkadľuje dva rovnoprávne národy a republiky.“164 Čič nešel tak
daleko, aby zpochybnil celistvost Československa, to bylo stále nemyslitelné, ale podobně
jako Pravda tvrdě prosazuje slovenské požadavky v rámci federace.
V rozhovoru s místopředsedou FS Jozefem Stankem (KSČ) vypozorujeme stejnou linii
intepretace. Kompromisní název odmítá, odmítá ale i jakékoliv separatistické projevy.165
Klíčová schůzka nejvyšších představitelů Československa v Lánech nalezla na
stránkách prostor 9. dubna.166 Hlubší analýzy, spíše ekonomickou optikou, se národnostní
spor dočká od prof. V. Pavlendy.167 Autor tam přiznává slovenský ekonomický růst po 2.
světové válce a vyrovnání se Slovenska Česku v základních sociálně-ekonomických a
kulturních ukazatelích. Ptá se, zda je tedy na místě vést jakýsi národnostní spor. Odpovídá si
ano, neboť „(…) socialistický vývoj mal osobitne nepriaznivý vplyv na štruktúru slovenskej
ekonomiky, slovenského priemyslu, vrátane ekologických dosledkov. (…) Do popredia
vystupuje vyrovnávanie v kvalite a spoločesnkej produktivitie práce, v efektivnosti cestou
prechodu na modernú vyváženú čs. trhovú ekonomiku.“ Spatřuje tak v demokratickém
převratu pozitivní zprávu pro budoucnost, která se ale bude muset vypořádat s (de)konstrukcí
socialistické ekonomiky na Slovensku. Potíže a trhliny jsou i u psychologického nastavení
vzájemného vztahu. „Tak v Čechách, jako aj na Slovensku posobí eště nacionalismus
v podobe českého šovinizmu a slovenského separatismu.“
Pavlenda se k tématu vrací ještě 11. dubna. Osvětluje tam některé z předcházejících
tezí. Nabízí recept, jak situaci řešit. „Nevidím iné východisko, ako prejsť od všeobecného
deklarovania potreby autentickej federácie (…) k naštartovaní projektu autentickej čs.
federacie, predovšetkým pre sociálno-ekonomickú oblast.“168
Aktuální události se dostaly 10. dubna i na stránky kulturní rubriky. Přetisknutý
komentář T. G. Masaryka z 10. března 1917 je zajímavý (a v kontextu porevoluční nálady i
poněkud absurdně znějící) v pasáži o budoucím pojmenování společného státu. „Proto bude
O vnútropolitickej situácii, Pravda, 4. 4. 1990, str. 1, 2.
Názov nie je maličkosť, Pravda, 4. 4. 1990, str. 9.
165
Česká a Slovenská republika?, Pravda, 7. 4. 1990, str. 3.
166
O názve republiky, Pravda, 9. 4. 1990, str. 2.
167
Skúška pomlčkou?, Pravda, 10. 4. 1990, str. 1, 6.
168
Meniť názov… nie obsah?, Pravda, 11. 4. 1990, str. 1, 5.
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asi všeobecně uznáno, že nejlepším označením pro stát, jenž se má skládati z Čechů, Slováků
a neslovanských menšin, bude Čechy (Bohemia). To bude v každém případě název, jenž přejde
do mezinárodního užívání.“

169

V druhém článku na téže straně jeho autor opakuje ty samé

teze, které známe z předchozích dnů. Slovensko pouze touží bránit svou suverenitu a identitu
v rovnoprávné federaci a v žádném případě se netouží odtrhnout od Česka. Signifikantní je
věta „cítím se Slovákom, no jednoznačne chcem byť občanom společného federativního štátu
Českej a Slovenskej republiky.“

170

Potvrzuje se, že běžný Čech podle dostupných informací

smýšlel tehdy jako Čechoslovák. Běžný Slovák smýšlel jako Slovák žijící v Československu.
Byl to Miloš Zeman, kdo navrhl onen nešťastný název republiky, který se setkal s tak
značným nepochopením. Zeman se stal terčem v dopise čtenáře, který ho označuje za
poslance, jenž vyostřuje národnostní vztahy. „Pán poslanec Zeman si asi myslí, že to tým
Slovákom ukázal, a že to tej KSČ zase ´natrel´. Dúfajme, že takýchto ´zemanovských´ politikov
v postsocialistickej ére veľa nebude.“171 S odstupem tolika let a s vědomím, že se tento muž
stane později předsedou vlády ČR a dokonce jejím prezidentem jsou podobné komentáře
úsměvné. Nás zde spíše zajímá faktor zdůrazněné „českosti“ Miloše Zemana. Vystupuje tu
představa fantóma, českého arogantního člověka zesměšňujícího slovenského bratra. Zdá se,
jakoby jízlivost Čecha stála Slovákovi v cestě za jeho přáními.
Celý názorový blok čtenářů se objeví v Pravdě necelých 10 dní před vyhlášením
definitivního názvu republiky, jenž vydržel až do prosincových dnů 1992. Je to poslední odraz
veřejného mínění, který na stránkách nalezneme v takové míře. Texty jsou nositeli stejného
poselství, které Slovensko ve směru federace a Čechů poslední týdny vysílá.
Již víme, že KSS zaujímá oproti českým komunistům razantnější stanoviska. Ostatní
dopisy vyjadřují rozhořčení, zklamání ale i odhodlání. Slovensko dle nich musí (mělo by) být
součástí Československa, zároveň je povinno bojovat za svou důstojnost a lepší jméno ve
světě. „Možno sa niektorí tešia z nového názvu, nuž, ale kto si v zahraničí všimne náš
spojovník a kto mu porozumie? Sme tedy v očiach zahraničia zase tam, kde sme boli, ak máme
na mysli preniknutie slovenského povedomia do světa.“172 Pregnantně to vyjádřil jiný čtenář:
„Som zásadne proti rozbíjaniu republiky, ale očekávám, že naše oprávněné požadavky a
práva nám nebudú upierané.“ 173

Budoucí postavení Čech, Pravda, 10. 4. 1990, str. 7.
V spoločnej vlasti, Pravda, 10. 4. 1990, str. 7.
171
Logika pána poslanca Zemana, Pravda, 11. 4. 1990, str. 3.
172
S pocitom rozčarovania, Pravda, 12. 4. 1990, str. 7.
173
Tak pekne sa to začalo, Pravda, 12. 4. 1990, str. 7.
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Konečně 21. dubna Pravda sděluje, že se společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny
národů Federálního shromáždění shodla na novém definitivním názvu republiky, na České a
Slovenské Federativní Republice. Článek obsahuje vyjádření některých poslanců, u kterých je
patrna spokojenost a úleva.174 Je nanejvýš ironické, že ve vydání ze stejného dne, dne, který
na určitý čas uklidnil národnostní spory, je přetisknut požadavek kalifornských Slováků na
vyhlášení samostatného Slovenského státu. Se svou úvahou se obrátili na Jána
Čarnogurského, jenž jim zamítavě odpovídá: „Za seba tento návrh neprijímam. Vnútornú a
medzinárodnú situáciu na Slovensku a okolo Slovenska vidím tak, že samostatný slovenský
štát by neposkytol Slovákom takú bezpečnost, akú im poskytuje súčasné Česko-Slovensko.
Predovšetkým z tohto dovodu nemám dojem, že by si väščina Slovákov želala štátnu
samostatnosť.“175 Posledním článkem přímo spojeným s událostmi kolem změny názvu
republiky je ten z 26. dubna, který má čistě informativní podobu o gramatické povaze názvu.
176

Od tohoto okamžiku deník Pravda téma opouští. Po rozbouřených týdnech se
pozornost deníku přesouvá jiným směrem.
Neklidné porevoluční Slovensko čelilo jakémusi postkomunistickému paradoxu.
Společenské klima procházelo

proměnou totalitních mechanismů na mechanismy

demokratické. Rozšněrování komunistické kazajky uvolnilo neřešené problémy a začalo
ohrožovat jednotu. Jak ale zachovat jednotu a zároveň pokračovat v demokratizačním
procesu? Ve zmatku se probouzí slovenský nacionalismus, zatím pouze u pár jedinců
vykřikujících na náměstí v Bratislavě hesla po samostatnosti, nevratně se to ale do povědomí
dostává jako „možná alternativa“. Tabu o nezpochybnitelné bratrskosti Čechů a Slováků se
v těchto týdnech hroutí, minimálně na slovenské straně. Nic na tom nemění ani
všudypřítomné ujišťování redaktorů, politiků i čtenářů, že separatismus je nepřijatelný.
Intenzita tohoto ujišťování ale možná značí spíše o síle a nevědomím tušené, leč nepřiznané
lákavosti samostatnosti pro zvětšující se část slovenských občanů.
Pravda jakožto nejčtenější slovenský deník odrážel nálady slovenské společnosti. Lze
prohlásit, že posilování pozic Slovenska bylo principem, který měl mít v blízké budoucnosti
velký politický potenciál. Jak jinak si vysvětlit, že existuje tak značný souzvuk mezi
usneseními SNR a vlády, mezi stanovisky KSS a názory nečlenů komunistické strany?177
Máme názov i symboly, Pravda, 21. 4. 1990, str. 1, 2.
Separatizmus nepodporujeme, Pravda, 21. 4. 1990, str. 2.
176
O názve ČSFR , Pravda, 26. 4. 1990, str. 3.
177
Skutečně na stránkách Pravdy nacházíme jednotu v přesvědčení o posilování slovenské suverenity bez ohledu
na politické názorové zakotvení. Shoda KSS s VPN byla již zčásti naznačena v teoretickém výkladu. VPN byla
174
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***

3.2 Volby do FS a národních rad 1992
Volby v červnu 1992 rozhodly. Při pohledu na výsledky voleb do Federálního
shromáždění a národních rad se člověk neubrání dojmu, že osudem zkoušené federaci byla
tímto okamžikem definitivně vypovězena smlouva.178 Vítězná tažení obou nejvýraznějších
mužů, Václava Klause v Česku a Vladimíra Mečiara na Slovensku, byla zpečetěna silnou
důvěrou voličů, a ještě než poprvé zasedli k jednacímu stolu při jednání o federální koalici,
ozývaly se skeptické hlasy o možnostech spolupráce ODS a HZDS.
Mým cílem je zjistit, jak v rozmezí dvou týdnů rámujících průběh voleb zpravovaly tři
sledované deníky o tomto posledním federálním souboji parlamentních stran. Prvním dnem
mediální analýzy je pátek 29. května 1992, posledním pak pondělí 15. června 1992.

3.2.1 Rudé právo

Rudé právo už ani vzdáleně nepřipomíná „hlásnou troubu“ komunistické strany a za
dva a půl roku se stačilo etablovat jako svobodné medium. Ostatně i v hlavičce pod názvem
titulu stojí „nezávislé noviny“. To ovšem neznamená, že by se názorově neprofilovalo,
zřetelně je cítit levicové zaměření.
Týden před volbami je toto téma již hlavní náplní deníku. V pátek 29. května přináší
článek o předvolebních průzkumech, které prozrazují tendenci k posunu společnosti doleva.179
tvořena také z reformních komunistů, oproti liberálnějšímu a progresivnějšímu OF. Obrozené vlastenecké
vzedmutí má ovšem hlubší kořeny. I u autorů a čtenářů Pravdy nesympatizujících s komunisty je patrná jasná
tendence postavit se tlaku Prahy a vymezit se vůči Čechům. Pravda jiný postoj nenabízí, v diskurzu platí za
pevného obhájce práv Slovenska, což chápe jako tehdejší univerzální politický koncept.
178
V ČR zvítězila s přehledem ODS/KDS (SL 33,9%. SN 33.43%, ČNR 29,73%), ODA neuspěla ve volbách do
FS, ale prosadila se do ČNR (5,93%). Dalšími parlamentními subjekty byl Levý blok opírající se o KSČM (SK
14,27%, SN 14.48%, ČNR 14.05%), ČSSD (SL 7.67%, SN 6,8%, ČNR (6,53%), Sládkovi republikáni (SPRRSČ – SL 6,48%, SN 6,80%, ČNR 6,52%), Liberálně-sociální unie a KDU-ČSL. V praxi to znamenalo výrazné
posílení těch sil, které byly připraveny ČSFR rozdělit.
Na Slovensku jasně zvítězila HZDS (SL 33,53%, SN 33,85%, SNR 37,26%), následovaly SDĽ (Strana
demokratické ľevice – SL 14.44%, SN 14,04%, SNR 14.7%), KDH (SL 8,96%, SN 8,31%, SNR 8,88%), SNS
(SL 9,39, SN 9,35%, SNR 7,93%) a koalice maďarských stran (SL 7,37%, SN 7,39%, SNR 7,42%). V celku
volby i na Slovensku znamenaly posílení sil, které prosazovaly buď samostatný stát či konfederaci, tj.
v konečném důsledku rovněž samostatný stát. Zdroj: RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa : Česko-slovenské
vztahy 1989-1992. Bratislava : Academic Eletronic Press, 2002. str. 277-278
179
Zřetelný posun doleva, Rudé právo, 29. 4. 1992, str. 1, 2.
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V rubrice „Sedm dní do voleb“ se čtenář dovídá nejnovější vývoj na politické scéně.180 Není
možné v té přemíře článků o volbách na omezeném prostoru zachytit celostní obraz
charakteru diskurzu, zaměřím se pouze a výlučně na texty věnující se česko-slovenskému
vztahu. Tento postup bude pro všechny tři deníky stejný.
Ve „Sloupku“, což je aktualizovaná obdoba dřívějšího „Slova ke dni“, kde se autoři
zamýšlí na první straně nad určitým jevem, se 30. května objeví úvaha nad budoucností
federace. Zdeněk Porybný zde spojuje nárůst preferencí levice se zvyšující se šancí na
zachování federace. Konkrétně píše, že „jak ukazuje průzkum veřejného mínění, podpora této
variantě (vystoupení z federace) není v České republice zas až tak veliká. Neboli místo ultimát
a požadavků na vystoupení z federace bychom se v případě potvrzení odlivu voličských
sympatií od pravice dočkali spíše hledání kompromisů.“181
Tento a další podobně laděné texty hned ukazují na zajímavé štěpení. Hypotetické
rozdělení se stalo nástrojem předvolebního boje. Do nemocného vztahu Česka a Slovenska
vstupuje další proměnná. Tou je politická příslušnost voliče. Polarizace už není pouze mezi
Českem a Slovenskem, ale i mezi levicí a pravicí. Rudé právo se vidí jako levicový deník,
jenž se staví za federaci a proti separatistickým tendencím. Není proto žádným překvapením,
že v negativním světle vystupuje zejména předseda ODA Jan Kalvoda se svým razantním
přístupem ke slovenské protireformní levici.
Rudé právo má tedy nejblíže k ČSSD a podporu jí vyjadřuje i skrze ústa slovenského
herce Ladislava Chudíka. „Většina lidí v obou republikách si rozchod nepřeje, kéž by to vzali
na vědomí i politici u nás i u vás.“182 Na jiném místě slovenský spisovatel Ladislav Mňačko
vyjadřuje stejná levicová východiska.183
Tím se Rudé právo dostalo do ideového rozporu s Mladou frontou DNES. Otevřeně
proti její pravicovosti vystoupil Robert Dengler. „MfD svým tvrzením, že zárukou zachování
hodnot demokracie je jen pravice a střed (MfD vyjádřila podporu stranám vzešlým
z Občanského fóra; ODS-KDS, ODA, OH a plus k nim KDU-ČSL – pozn. autora) přistoupila
na tezi, že dnešní levicové strany jsou hrozbou demokracii. Jenže dosud to byla zejména
pravice, která signalizovala, že na právní stát nahlíží ideologicky a právo si vykládá účelově.
(…) Kromě toho někteří pravicoví činitelé rádi říkají, že je lépe žit v rozděleném státě než

Sedm dní do voleb, Rudé právo, 29. 4. 1992, str. 2.
Šance pro federaci, Rudé právo, 30. 4. 1992, str. 1.
182
L. Chudík podporuje soc. dem., Rudé právo, 30. 5. 1992, str. 2.
183
Co vnímám svět, jsem nalevo, Rudé právo, 6. 6. 1992, str. 9.
180
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v zemi s levicovou vládou.“184 Spor o republiku se promítal i do nově ustanovené politické
mapy.
V druhý den voleb deník přináší krom komentářů politiků185 i dva články z reakcí
zahraničí na volby v Československu. Zaznívá strach a obavy o osud Československa186,
zároveň ale i zprávy ze zámoří, že USA se nikterak nebudou stavět proti rozdělení ČSFR.187
Pondělní vydání je plné dojmů z voleb. Výsledky naplnily černé předpoklady.
Republika byla voliči rozdělena. Krom čistě informativních zpráv o výsledcích 188 a startu
povolebního vyjednávání189 stojí za pozornost nedělní vyjádření Vladimíra Mečiara. „Na
základě výsledků, které jsou mi k dnešnímu dni známy, šance V. Havla na opětovné zvolení za
prezidenta považuji za minimální a nepravděpodobné.“190 Skeptický k budoucnosti byl hned
po volbách druhý jejich vítěz Václav Klaus. „Mám pocit, že zejména ve FS to nevypadá
dobře. Bude problém, co z toho udělat. Já to cítím opravdu dramaticky.“191 Razantní
komentář poskytl předseda SNS Jozef Prokeš: „Na případných koaličních jednáních proto
neustoupíme od svého cíle – dosažení samostatnosti Slovenska.“192
Jak výsledky analyzuje Rudé právo? Kateřina Perknerová se pozastavuje nad
úspěchem HZDS na Slovensku, když je většina tamějších obyvatel proti rozpadu
Československa. „Jisté je, že občané v sousední republice volili široký střed, levici a
národnostně zaměřené strany (…) V těchto volbách lidé dali přednost silným osobnostem a
stranám, které slibují mocenský vzestup při respektování linie určované vůdcem (…) Z české
politiky společně s intelektuály najednou vymizel politický střed, což osobně považuji za
nejproblematičtější výsledek voleb (…) Je otázkou, zda vítězná pravice nepodlehne vábení
absolutní moci.“

193

Jistý otřes z výsledků voleb sdílela i zahraniční media.194 Výtah z

mezinárodního tisku je plný pesimistických předpovědí.
Po celý týden jsou volby v centru pozornosti. Deník přináší informace o probíhajících
jednáních, která doprovází opatrnými hodnoceními. Již v úterý se dialog mezi Českem a
Slovenskem zredukuje na ODS a HZDS, posléze noviny přejdou na dnes už dějinami známé
rozhovory mezi Klausem a Mečiarem.
Mladá fronta Dnes kope za pravici, Rudé právo, 5. 6. 1992, str. 3.
První den voleb je za námi, Rudé právo, 6. 6. 1992, str. 1, 2.
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Ve hře je osud Československa, Rudé právo, 6. 6. 1992, str. 22.
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USA nebudou proti rozdělení ČSFR, Rudé právo, 6. 6. 1992, str. 22.
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Klíč je společnému státu mají Klaus s Mečiarem, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 1.
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V. Havel požádal V. Klause, aby zahájil jednání o nové federální koaliční vládě, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 1.
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Šance V. Havla jsou minimální, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 1, 2.
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Možnost obchodu s Mečiarem je, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 1.
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Cílem zůstává samostatnost, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 2.
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Jak po volbách?, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 3.
194
Zasáhl Československo syndrom rozvodu?, Rudé právo, 8. 6. 1992, str. 5.
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Specifická situace, ve které se republika ocitá, tedy v situaci, kdy si domácí i
zahraniční pozorovatelé připouští pouze malé šance na záchranu společného státu, dala
vzniknout i textu Zdeňka Mlynáře. Ten na prostoru celé jedné strany promýšlí možné scénáře
budoucího vývoje. Varuje před hegemonistickými tendencemi vítězných uskupení a
pozastavuje se nad polarizací politiky. Podle něho k vyhrocené situaci přispěly nejenom
politické strany, ale i „kazatelský způsob“ působení Václava Havla. Mlynářovi především vadí
jeho podpora stran vzešlých z OF. Na stránkách levicového deníku pochopitelné
povzdechnutí. „Pod ideologickým praporem ´mravních hodnot´ podporuje prezident ve
skutečnosti jen jeden z obou hlavních politických táborů. Pokud jde o společný stát Čechů a
Slováků, znamená to, že tvoří pro jeho další, kvalitativně novou vývojovou fázi spíše překážku
než předpoklad.“195
Deník projevuje jistý odpor k průběhu koaličních vyjednávání. Chce udržet stát a
odmítá připustit, že tu existuje legitimní moc vítězů voleb rozdělit stát. Předseda Ústavního
soudu ČSFR Ernest Valko pro deník říká, že „náš ústavní systém zná pouze jednu ústavní
cestu – a tou je referendum.“ Zdeněk Jičínský, tehdy místopředseda FS, přitakává. „V
ústavním zákoně o referendu se říká, že v referendu mohou být předloženy občanům ČSFR
k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání ČSFR, a že o vystoupení SR
nebo ČR z ČSFR lze rozhodnout jenom referendem.“196
Ze zahraničních reakcí Rudé právo zdůrazňuje ty znepokojivé.197 Výtku si v článku
vyslouží i česká pravice, která inklinuje k separatismu v případě, že Slovensku nebude
zabráněno vládnout zleva. Podobně vyznívají i odpovědi Petera Weisse, předsedy Strany
demokratické levice.198 „Například se mluví o slovenských nacionalistech, ale nikde se
nedočtete o vlně českého šovinismu, která poznamenala i tyto volby. Hovoří se také o
slovenském separatismu, ale nic o českých separatistech, respektive o hesle, které ovládlo
velkou část české veřejnosti: ´Když se jim to nelíbí, ať táhnou!´.“
Kromě kritiky české pravice199 se ukazuje, že terčem deníku byl i Václav Havel. Ten
už neplatí za nezpochybnitelnou autoritu, ale čelí nejednomu pokárání. „Nepříliš taktní vůči
slovenské reprezentaci je i to, že s předsedou ODS se na utajovaném obědě sešel prezident už

Rozbíjí strany stát?, Rudé právo, 10. 6. 1992, str. 1, 13.
Rozhodnout může jen referendum, Rudé právo, 10. 6. 1992, str. 3.
197
Brzezinski varoval před rozpadem federace, Rudé právo, 10. 6. 1992, str. 14.
198
O budoucnosti soužití se nerozhoduje jen na Slovensku, Rudé právo, 11. 6. 1992. str. 1.
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Další z rýpnutí do pravice se v deníku objevilo v souvislosti s citacemi londýnského Financial Times a
amerického Newsweeku, kde byl Václav Klaus označen za příliš sebevědomého „doktrináře“. Zdroj: Podle
Financial Times bude Klaus potřebovat soc. dem., Rudé právo, 11. 6. 1992, str. 14.
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v neděli v poledne, tedy ještě před oficiálním vyhlášením výsledků voleb. (…) S Mečiarem ani
jednou. Tento postup není dvakrát prezidentský (…).“200
Rudé právo se klonilo k referendu tím intenzivněji, čím bylo zřejmější, že se zvolená
politická reprezentace nedohodne. Deník věděl, že tady je cesta k záchraně republiky schůdná
a tehdejší průzkumy veřejného mínění mu dávaly za pravdu. Zmínky o potřebě referenda
sílí.201
Mečiar nevystupuje v deníku jako protičeský démon. Spíše je opomíjen a polemiky o
výsledcích voleb se koncentrující dovnitř české politické scény. Mečiar dostává více prostoru
až 13. června, kdy zamítl volnou federaci, tak jak ji nabízel Klaus.202 Ve stejném vydání deník
zmiňuje, že se Mečiar nedostavil k prezidentu Havlovi.203
Nicméně Rudé právo alternativu rozchodu bere opravdu vážně. Již druhý den po
volbách je to dokonce alternativa velmi horká. Před volbami tomu tak není. V otisknutých
rozhovorech s Josefem Luxem (KDU-ČSL), Milošem Zemanem (ČSSD) a Stanislavem
Hoškem (ČSSD) žádné otázky k budoucnosti federace nepadaly. Stejně tak jako v debatě
s Petrem Pithartem nezazní žádná varující slova. Rozhovor se točí kolem koalic v rámci ČNR,
nikoliv o koalici na federální úrovni. V protikladu k těmto rozhovorům je ten s Vladimírem
Mečiarem ze 4. června o pražském centralismu, o postavení Slovenska a slovenské
nespokojenosti. Zásadní témata pro volby byla v Rudém právu zejména ekonomika, Klausův
kapitalismus, případně lustrace a komunistická minulost. Prim ale hraje hospodářské vedení
státu. Po volbách už ale dominuje akutní hrozba rozpadu státu.

3.2.2 Mladá fronta DNES

Předvolební boj nebyl pouze střetem levice a pravice, jak se mohlo zdát při čtení
Rudého práva. V Mladé frontě DNES nalezneme více signálů, že v hlasování občanů se může
rozhodovat i o samotné existenci společného státu. Frekvence zmínek o rozpadu není malá.
Na jednom místě deník cituje slovenského premiéra Jána Čarnogurského o potřebě další
koexistence Čechů a Slováků v budoucnosti v tradičně neklidném středoevropském

Naši furianti?, Rudé právo, 11. 6. 1992, str. 1.
Ať rozhodnout občané, Rudé právo, 11. 6. 1992, str. 2.; Definitivně až referendum, Rudé právo, 11. 6. 1992,
str. 2.
202
V. Mečiar označil volnou federaci za fikci, Rudé právo, 13. 6. 1992, str. 1, 2.
203
„Pozvání pro pana Mečiara trvá“, Rudé právo, 13. 6. 1992, str. 2.
200
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regionu.204 Na jiném místě otiskne slova Václava Havla ve článku „Věřím ve federaci“:
„Věřím, že soužití Čechů a Slováku bude dobré, že se nám po volbách podaří nalézt takové
uspořádání státu, které bude vyhovovat oběma republikám.“205
Prostor vyhradí i zástupcům méně smířlivé linie, tedy české ODA. Jan Kalvoda říkal:
„Věřím, že volby potvrdí pokračování reforem a odmítnutí onoho minulého, s čímž se dodnes
potýká. Na Slovensku, kde se na rozdíl od Čech za poslední desetiletí zvýšila životní úroveň,
bohužel dopadne situace přesně opačně.“206 Nepřímo deník polemizuje s Rudým právem, že
vítězství levice může zachránit federaci.207
Lehce schizofrenní dojmy vzbuzuje prohlášení Vladimíra Mečiara a rozhovor
s předsedou Rady HZDS Rudolfem Filkusem. Mečiar tvrdí, že „ani českým politikům nejde o
zachování společného státu, ale o to, aby došlo k jeho rozpadu vinou Slováků.“208 Filkus
mírní tyto slova a jasně říká, že HZDS je proti rozpadu ČSFR.209
Zůstaňme ještě u Vladimíra Mečiara a podívejme se, jakým způsobem byl
vyobrazován. Mladá fronta DNES Mečiara vnímala jako hlavního strůjce nepřátelství mezi
Čechy a Slováky. Kampaň, která se proti němu před a zejména po volbách rozběhla, je
znatelná. Vyhrocená konfrontace mezi ním a redaktorem MfD Ivo Slavíkem na tiskové
konferenci z 3. června vyústí v prohlášení českých a slovenských novinářů, kteří protestují
proti způsobům předsedy HZDS, které uplatňuje vůči masmédiím. „Na poslední tiskové
besedě - dva dny před parlamentními volbami – arogantním až diktátorským způsobem odmítl
odpovědět na otázky jednoho našeho kolegy, přičemž hrubě napadl jeho novinářskou čest.“210
Tento spor, ke kterému se Mladá fronta v dalších dnech ještě několikrát vrátí, dokazuje, jaké
nelibosti se Mečiar u českých žurnalistů těšil. Mladá fronta svůj slovník ale nezmírnila. Právě
naopak, Vladimír Mečiar a s ním HZDS zde vystupuje po vítězných volbách jako nebezpečný
nepřítel, možná až škůdce společného státu.
Okamžikem vyhlášení výsledku zavládla stejně jako u Rudého práva skepse. Hned na
titulní straně se objeví v pondělí článek s názvem “Světový tisk píše o rozvodu“.211 Čtenář je
pod tlakem nejistoty a zklamání ze všech možných článků, od rozhovorů s rozpačitými
politiky212 po zprávy z tiskových konferencí213 až po redakční komentáře.214 Ani reakce
Poznámky, Mladá fronta DNES, 29. 5. 1992, str. 2.
Havel: Věřím ve federaci, Mladá fronta DNES, 30. 5. 1992, str. 1.
206
Nerozhodnutí voliči, Mladá fronta DNES, 30. 5. 1992, str. 1.
207
Dnes?!, Mladá fronta DNES, 2. 6. 1992, str. 1.
208
Jdeme správnými cestami, Příloha MF Víkend Mladé fronty DNES, 30. 5. 1992, str. 2.
209
„Jsem proti rozpadu ČSFR“, Mladá fronta DNES, 3. 6. 1992, str. 1, 6.
210
Prohlášení novinářů, Mladá fronta DNES, 4. 6. 1992, str. 2.
211
Světový tisk píše o rozvodu, Mladá fronta DNES, 8. 6. 1992, str. 1, 9.
212
Obavy z koaličních jednání, Mladá fronta DNES, 8. 6. 1992, str. 1, 6.
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osobností nepřináší příliš radosti pro ty, kteří touží po společném státě.215 Již v pondělí se
deníku podařilo udělat sumář ze zahraničních posudků československých voleb, v podstatě se
většina už 8. června domnívá, že stát má nakročeno k rozpadu.216
Jelikož je v Mladé frontě mečiarismus symbolem voleb 1992, je potřeba mu věnovat
nejvíce prostoru. Už před volbami noviny varovaly před vítězstvím HZDS. „Zvítězily-li by
současně v ČR strany od středu doprava (…) tak Mečiar bez servítků vyhrožuje neprodleným
rozbitím Československa. Učiní ho slovenští občané svým tribunem?“217 Abychom
porozuměli, proč je a po celý červen bude MfD tak nesmlouvavá, je dobré vyjevit její
postojovou profilaci. V úvodníku ze 4. června dává transparentně najevo poselství pro své
čtenáře. „Jde nám o tržní systém s převažujícím soukromým sektorem (…). Jsme pro republiku
s federativním uspořádáním, která znamená jednotný ekonomický prostor, společnou měnu,
obranu a zahraniční politiku orientovanou na Evropské společenství. (…) Dospěli jsme
k názoru, že o zachování a další kultivaci demokratických hodnot bude nejlépe postaráno
v případě volebního vítězství stran a hnutí vzešlých z Občanského fóra, tedy Občanské
demokratické strany Václava Klause (v koalici s Křesťanskodemokratickou stranou Václava
Bendy), Občanské demokratické aliance Jana Kalvody, Občanského hnutí Jiřího Dienstbiera
a (…) KDU-ČSL Josefa Luxe.“218MfD tak kopíruje doporučení prezidenta Václava Havla,
jaké strany volit.
Po volbách se Mečiar naplno vtěluje do jakéhosi neposlušného mezka, který je
nerudný, povýšenecký a klade federaci jednu překážku za druhou. „Vůdci HZDS se podařilo
získat takřka stoprocentní podporu v SNR a obrovské zázemí ve FS. S ním může na jednání
s Václavem Klausem přijít se širokým úsměvem a diktovat podmínky. Tím spíš, že Vladimír
Mečiar cítí za svými zády i obdivný pohled české – zejména komunistické – levice.“219
„Evidentní Mečiarův záměr, aby levice získala kontrolu nad parlamentem, signalizuje jedno
nebezpečí. HZDS má dost sil k tomu, aby zabránilo jak potvrzení případné federální vlády
parlamentem, tak zvolení prezidenta. (…) V případě ukončení činnosti parlamentu, například
z důvodů předčasných voleb, by pak ten, kdo by si vytvořil v předsednictvu stabilnější většinu,
byl pánem země.“

220

„Je jen pět dní po volbách a kroky a vystupování HZDS ukazují, že

Co bude s reformou, Mladá fronta DNES, 8. 6. 1992. str. 1, 2.
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politika tohoto hnutí směřuje k rozbití státu, je nezodpovědná a ohrožuje Slovensko – uvedl
včera předseda KDH Ján Čarnogurský.“221
Mečiar je stylizován do nepřítele českého reformního směru. V MfD nespočívá jeho
role pouze v tom, že je spojován s návratem k minulým pořádkům (viz tendence HZDS
odstranit lustrační zákony), ale představuje i tu linii československých dějin, kdy se Češi cítí
Slováky nedoceněni za jejich služby menšímu národu. MfD tepe do Mečiara a HZDS ze
všech stran. „(Mečiar) prozrazuje velmi malý smysl pro parlamentní demokracii.“222 V jiném
článku se připomíná, že i v Čechách můžou mít v budoucnu úspěch populisti typu Mečiara.
„Buldozer bez obsluhy připomíná Vladimír Mečiar, který jde hlava nehlava za svou vizí
¨demokratického´ Slovenska spojeného s Českou republikou jen velmi volnými svazky. (…)
Pokud se Slovensko osamostatní a vyhlásí jazykový zákon diskriminující národnostní menšiny,
vznikne na jeho území výbušné napětí. (…) Po počátečním ulehčení (u Čechů) může přijít
kocovina a s ní staronová fobie z Německa a knedlíkový český nacionalismus. (…) Pak už by
byl jen krok k všeobecné nespokojenosti a nástupu českých Mečiarů a Kňažků.“223
Řešení nelehké povolební situace mohlo nabízet referendum. Deník se za jeho
uskutečnění, podobně jako Rudé právo, přimlouvá. „Nechci tvrdit, že společný stát je svatý.
Avšak rozhodnutí o nových formách státního uspořádání bývá v demokratických
společnostech předkládáno v referendu.“224 V krátkém rozhovoru se pro referendum vyjádří i
prezident Václav Havel, potíž je podle něho ve formulaci otázky.225
Noviny dávají značné místo zprávám ze zahraničí. V prvních dnech po volbách se ve
článcích dovídáme o tom, že cizina nevidí dobře budoucnost Československa. Během
povolebního týdne se ovšem čím dál častěji objevují zprávy a předpovědi o možné
budoucnosti obou států. Předpovědi zmiňují zejména akcent národnostních konfliktů ve
střední Evropě. „Výsledek československých voleb znamená zřejmě konec snu o přátelství a
toleranci nabídnutého lidu po revoluci 1989,“ píše britský Dailly Telegraph. Washington Post
tvrdí, že „vítězství nacionalistů na Slovensku ohrožuje prezidenta Havla a rovněž radikálně
mění politickou situaci v Československu.“226 Už 11. června se deník zaměří na negativní
dopady rozpadu, tak jak ho vidí světový tisk. Německý Suddeutsche Zeitung to nevidí dobře:
„Pokud by přesto Slováci byli ochotni pohřešovat českého partnera, vystavili by se asi
územním choutkám sousedního Maďarska. (…) Pak by ještě mohlo být ve střední Evropě
Politické spektrum, Mladá fronta DNES, 12. 6. 1992. str. 2.
Nenápadný převrat, Mladá fronta DNES, 12. 6. 1992, str. 2.
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horko.“ Antimečiarovské komentáře plní prostor i v zahraniční rubrice. „Mečiar je klasický
lidový tribun, který si vytvořil pověst „slovenského Robina Hooda“ bojujícího za spravedlnost
a pronásledovaného úřady (…) Je mistrem v umění přizpůsobovat své projevy okolnostem a
přitahuje jak nacionalisty, tak bývalé komunisty.“ Tak sděluje Corriere della Sera z Itálie.
Dle MfD si ani zahraničí rozpad nepřeje.227 Svou roli hraje i aktuální etnický konflikt
v Jugoslávii. Mladá fronta nicméně tomuto scénáři (oproti třeba slovenské Pravdě) nedává
příliš velkou relevanci a spíš obavy mírní. „Ani jeden z čs. národů rovněž nemá oproti Srbsku,
ale i Chorvatsku, co připojovat a osvojovat. (…) Čechy a Slováky tedy s největší
pravděpodobností osud jugoslávských národů nečeká.“228 Co ale deník považuje za možné, je
postupný ústup demokratizačních principů a zapletení Slovenska do etnických regionálních
půtek. „Rozdělení státu by bylo první kostkou padajícího domina, které by se záhy převalilo
přes hranice. (…) Slovensko by spojilo svou budoucnost s nejistým Balkánem, který neoslňuje
demokracií, ani reformami.“229
MfD hledá cesty k udržení celistvosti a podobná argumentace má posílit racionální
základy další spolupráce. Byť se nakonec obavy nenaplnily a oba státy i přes jisté peripetie a
vrávorání nastoupily cestu evropské integrace a pluralitní demokracie, v této době vyhrocené
scénáře sloužily i k tomu propůjčit trvání ČSFR logickou legitimitu. „Západní Evropa i
bezprostřední sousedé ČSFR si z mnoha vážných důvodů přejí, aby Češi a Slováci udrželi
společný stát. (…) Česko-slovenský spor vymazává obraz ČSFR jako svým způsobem
výjimečného státu v nejisté východní Evropě. Vyrovnali jsme maďarský náskok v ekonomické
reformě, avšak rozbila se představa Československa jako modelu mnohonárodnostního
státu.“230Je patrné, že noviny cílí svůj výběr zahraničního zájmu o federaci k textům spíše
kritickým ke Slovákům a ty staví do pozice narušujícího elementu. Další články též varovně
zvedají prst před osudem samostatného Slovenska, v jehož zájmu by tak mělo být udržet se ve
společném státě s Českem. MfD zahraje na strunu tradiční slovenské maďarofobie.231
Mladá fronta DNES se otevřeně přiznala k podpoře pravicových stran, postavila se na
stranu ekonomických reforem, antikomunismu a prozápadní orientace. Štítí se nacionalismu a
separatismu. Havel ustoupil do pozadí, nízké prezidentské kompetence způsobily jeho
ztrácející se reálný vliv na dění, otěže zájmu převzali lídři vítězných volebních stran. Klaus
není glorifikován, spíše v něm deník vidí jedinou možnou alternativu pokračujícího přechodu
Západ si rozpad nepřeje, avšak výrazně pomoci nemůže, Mladá fronta DNES, 9. 6. 1992, str. 9.
Evropa se po čs. volbách hrozí jugoslávského modelu, Mladá fronta DNES, 9. 6. 1992, str. 9.
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Samostatné Slovensko by mířilo na Balkán, Mladá fronta DNES, 11. 6. 1992, str. 9.
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V případě roztržky se Slováci mohou vystavit územním choutkám Maďarů, píše světový tisk, Mladá fronta
DNES, 11. 6. 1992, str. 9.
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k demokracii a tržnímu hospodářství. Oproti tomu Mečiar vystupuje přinejlepším jako temná,
nepředvídatelná postava. Potvrzuje se tak povzdech Milana Kňažka, že byl on a Mečiar
v době rozdělení v českých mediích vyobrazován jako fámul čerta Mečiara.232 HZDS bylo
personifikací toho špatného ze Slovenska. Zpátečnictví, nostalgií po minulosti, populismu,
který slyší na jednoduchá řečení a má vazby na minulý režim.

3.2.3 Pravda

Již letmé nahlédnutí do textů Pravdy roku 1992 zaujme souslovím Česko-Slovensko.
Dva roky stará přetahovaná o pomlčku na Slovensku přinesla své plody. Není ani žádným
překvapením, že národnostní vypořádání se pomlčkovou aférou neutišilo, ale že je u Slováků
pořád živé a aktuální.
Deník se emancipoval a již nepodléhá komunistickému vlivu. Stal se „nezávislým
deníkem“ s ambicemi referovat o událostech otevřeněji.233 Volby 1992 pro něj jsou především
utkáním na ekonomickém hřišti. Voliči rozhodnou o tom, jakým způsobem se bude
uplatňovat nový tržní model hospodářství. V předvolebních analýzách se skloňují zejména
ekonomické argumenty.234 Převažují opatrné předpovědi, slovenští autoři vyjadřují obavy
z vysoké nezaměstnanosti, inflace a schodkových rozpočtů.
Kromě výrazného podílu voleb na obsahu novin jsou více zastoupeny hlavně spory
slovenské a maďarské strany ohledně vybudování vodního díla Gabčíkovo. Zřetelněji než
české deníky se Pravda zabývá i jugoslávským konfliktem a tamějším etnickým vřením.
V otázce státoprávního uspořádání není Pravda tak informačně vydatná jako Mladá
fronta DNES, přesto nalezneme otištěné některé z výroků čelních slovenských politiků.
Mečiar uvedl: „Ak pojdeme jako ČSFR (do Evropského společenství) možeme tam byť skor,
ale v rámci Európy budeme len regiónem a národ bude mať význam etnickej skupiny. Ak
pojdeme jako štát bude to trvať dlhšie, vzniknú komplikace, ale dosiahneme rovnocenného
postavenie vo vztahu k ostatním štátnym útvarom v Európe.“ Mimo levici se jasně na
Slovensku přihlásilo za společný stát pouze ODÚ (Občianska demokratická únia, která se
stejně jako HZDS vydělila z VPN). V deníku zazní kupříkladu i odvážné prohlášení předsedy
SPÁČIL, D., ČECHOVÁ, K. Jak praskaly švy – rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka :
Nakladatelství Čas. 2011, str. 147-151
233
V hlavičce novin nenalezneme „denník komunistickej strany Slovenska“, ale „nezavislý denník“. Zmizelo i
internacionální heslo „proletáři všetkých krajin, spojte sa!“.
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SKDH (Slovenské křesťansko-demokratické hnutí) ohledně rehabilitace Tisa. „Dozrel čas na
to, aby sme slovenskému národu vrátili jedného z jeho veľkých synov, Dr. J. Tisu.“235 Jedním
z pilířů kampaně SNS bylo osamostatnění Slovenska, deník se ale k tomuto programu nikde
nepřihlásí.
2. června Pravda otiskne „Vyhlásenie Kongresu slovenskej inteligencie“. „Naším
cieľom je slovenská štátna samostatnosť, jako to vyplýva zo smyslu slovenských dejín. (…)
Prišiel čas rozchodu, který chceme urobiť na základe prierodzeného práva kultúrnym
sposobom a legitímnou cestou. (…) Nechceme spoločný štát s vierolomným partnerom,
chceme štát vlastný!“236 V celé předvolební kampani Pravda opatrně našlapuje kolem
možného konce Československa. Sice tento vývoj připomíná, avšak separatistickou linii
nesleduje a neprotěžuje. Platí to i pro možnost zachování Československa, kampaň za jeho
záchranu nespustí. Přesto lze vnímat jisté odcizení a emancipaci. Nedůvěra ku Praze je
v předvolebním čase vtělena zejména do osoby Václava Klause. Tu a tam deník utrousí
kritickou poznámku k jeho ekonomickému modelu.237 Relativně povedený je i satirický
antiklausovský komiks přítomný v deníku 3. června.238 Byť se nedá rozhodně říct, že tehdejší
nejvýraznější český politik je v Pravdě veleben, tak přesto je v deníku přítomna opakovaně
předvolební reklama na ODS. Má podobu celostránkové inzerce s volebními hesly a fotkou
Václava Klause. Dokazuje to tak onen zamýšlený projekt slovenské buňky ODS, čili
ojedinělý pokus o působnost nějaké české či slovenské politické strany v celostátním měřítku.
O růstu sebevědomí slovenských politiků svědčí rozhovor s předsedou SDSS
(Sociálnědemokratická strana Slovenska) Jaroslavem Volfem, který prohlašuje, že není
myslitelná unitární československá sociální demokracie a přimlouvá se za samostatnost
rozhodování obou národních republik na svém území.239
Pravda otevřeně nevzývá určité politické uskupení tak jako Rudé právo levici nebo
Mladá fronta DNES strany vzešlé z Občanského fóra. V pondělí 8. června po volebním
víkendu informuje o výsledcích240 a přináší první rozhovor s vítězným Vladimírem
Mečiarem.241 Rozdíl oproti silně pesimistické MfD lze nalézt v náladě, která panovala
ohledně šancí republiky v zachování její existence. Analytici Pravdy vyčkávají a čtenář se o

Milovaného vodcu neberte vážne, Pravda, 1. 6. 1992, str. 2.
Vyhlásenie Kongresu slovenskej inteligencie, Pravda, 2. 6. 1992, str. 11.
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Náš, nejlepší na svete…, Pravda, 2. 6. 1992, str. 12.
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Komiks, Pravda, 3. 6. 1992, str. 1.
239
Ďalej už bez berličiek, Pravda, 1. 6. 1992, str. 5.
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Bež väčších prekvapení, Pravda, 8. 6. 1992, str. 1, 2.
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Najskor treba povedať ľuďom pravdu, Pravda, 8. 6. 1992, str. 1, 2.
235
236

- 84 -

těchto chmurných vyhlídkách většiny obyvatel ČSFR dovídá až z komentářů zahraničního
tisku.242
Čeho se ale deník plně ujme, tak to je obrana slovenského voliče. Pravda pociťuje
povinnost postavit se za výsledky voleb na Slovensku, ať už jsou všelijak neblahé či
neprozíravé. Tento předpoklad, tedy, že Slovák se nemá za co stydět a už vůbec ne před
Čechem, bude platit po celý první povolební týden. „Občan Slovenskej republiky je buď
´hazardér´, ´ľahtikár´, alebo aspoň ´jednoduchý, v politike nerozhľadený člověk´. Lebo
´šliapol vedľa´, lebo má ´čierno-biele videnie´, lebo ´zostal verný socialistickej tradícii´, lebo
´podľahol vlne populizmu´. (…). Takto a podobne komentovali správanie slovenských voličov
nielen premúdri ´oteckovia´ z Prahy, ale aj viacerí predstavitelia dosiaľ vládnucich strán
v Bratislave.“243
Již 9. června se zprávy ze zahraničí zaměří na kritické hlasy směrem k federální Praze.
Čtenář získává pocit, že se Slovenskem cizí státy sympatizují, podobně jako u MfD získával
dojem, že Mečiarovo Slovensko ohrožuje klid ve střední Evropě.244
Pravda pokračuje v bránění toho, jak Slovensko ve volbách promluvilo. „Vnucuje se
im (státisícům ľudí) neodbytný pocit, že tu nejde o nič iné, len o úsilie Slovenska odtrhnút sa –
Slováci sú separatisti a v Prahe a priľahlom okolí sú ozajstní demokrati, kterým leží na srdci
iba sloboda a prosperita v ´rozumnom spoločnom štáte´ (…) Akoby naozaj existovala akási
´slovenská hrozba´, akoby český národ bol imúnny voči nacionalizmu.“245 V dopise čtenáře
nalezneme podobné naladění. „Oblasťou, kde sa črtajů najvačšie ťažkosti, zdá sa byť
ekonomika. (…) No práve v tejto otázke, zdá sa, vládne v jednejčasti společného štátu
absolútne nepochopenie pre skutočný stav a naozajsté potreby toho druhého. Povedané
z mosta doprosta, ekonomika na Slovensku sa ´musí´ liečiť podľa českého receptu a nikdy
inak. (…) Liečenie podľa cudzieho receptu je nebezpečné. Keď občania Slovenska hlasovali
tak, ako hlasovali, prejavili tým svoju volu. (…) Pochopia niekedy v západnej časti nášho
štátu a obzvlášť v hlavním meste tieto skutočnosti? Ak nepochopia, rozbijů to, čo chceli
uchovať v jednote a pevné.“246
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Pravda častěji než oba české deníky glosuje samotné volby jakožto mimořádné
události v demokratické společnosti. V těchto úvahách se autoři víceméně distancují od
emociálních půtek a v nadsázce komentují společenské pohyby.247
Další odchylkou od českých periodik jsou absentující přímluvy za vypsání referenda
v okamžicích, kdy se po prvních oťukávacích schůzkách špiček ODS a HZDS248 začínají jevit
obtíže společné komunikace. Tam kde se hlavně Rudé právo vehementně staví za referendum
o další existenci federace, Pravda tuto možnost prakticky ignoruje. Je to o to zvláštnější, že o
referendu hovořil zejména Vladimír Mečiar, i když je otázkou, do jaké míry to byl pouhý
populistický manévr určený dovnitř Slovenska.
Asi nejkrajnější vyjádření k situaci v prvním povolebním týdnu nalezneme z pera
Bohuše Lenického. „Už ani vari neradno neustále omielať zhnusenie nad pohrdlivých a
káravým tónom, kterým nešťastných „milých Slovákov“ častujú všetci sůčasní majitelia
jediného správného názoru, tj. názoru federalistického, unitaristického, čechoslovakistického.
(…) Naši milí Slováci se však ani toho nezľakli. Nieže nezľakli, naopak, navzdory tomu sa
rozhodli. Jako dospelý národ v modernej Európe. (…) Nie nadávat, hlbočiť sa im treba! (…)
Vystačíme si sami.“249
Svůj díl viny na zamotané situaci podle deníku nese prezident Václav Havel. Ze
zahraničního tisku zmiňují ty komentáře, které Havla nešetří. „Tito ľudia (přátelé prezidenta)
sa zrejme příliš vzdialili spoločnosti jej biede, (…) možná preto, že stavili na idealizmus
hlásaný prezidentom, ktorý obhajoval prioritu morálky pred politikou. Havlova pozícia sa
zhoršila v sporoch s parlamentom a niektoré jeho rozhodnutia vyvolali nespokojenosť
verejnej mienky. (…) Volby ukázali, že spájať morálku s politikou je v zmätenom,
schudobnenom Česko-Slovensku úloha nadmieru ťažká.“250 Pravda Havlův vliv nevnímá
vůbec pozitivně. „Z ľudskej stránky ho chápom, však naňho vyše dvou rokov zo všetkých
svetových strán žiarilo slnko úspěchu a okiadzania, až, zdá sa, podľahol svojej veľkosti a
rozhodol sa, že je nielen najlapší žijůci dramatik, lež aj nejlepší žijúci prezident. (…)
Federálny parlament odmietol prezidentove návrhy zákonov na posilnenie jeho právomocí.
Člověk vyznávajůci principy demokracie by mal – nuž odstúpit. (…) Práve jeho kandidatúra
je jednou z neprekonateľných prekážok při rokovaní víťazných strán a hnutí. (…) Havel však

Národ? Vymeniť!, Pravda, 8. 6. 1992, str. 3; Umenie prehrávať, Pravda, 11. 6. 1992, str. 1; Nešťastný začiatok,
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nástojí na svojej prezidentskej kandidatúre, aj keď chce v politike presadzovať hodnoty jako
demokracie a ústavnost.“251
Deník Pravda roku 1992 není tak emotivní a angažovaný jako Pravda roku 1990
v době vrcholící pomlčkové krize. Zachovává si větší odstup a nakládá opatrně s neklidnou
politickou situací. Platí to ale oběma směry. Koncepčně deník nevystupuje otevřeně proti
Česku či federaci, míra vášnivého vzkypění vzpomínaného jara 1990 je minimalizována, má
spíše charakter popichování a vnitřního neklidu. Rudé právo a Mladá fronta DNES se ale
ovšem plně staví za záchranu federace a svazek se Slováky (u Rudého práva možná už pouze
z rezignované setrvačnosti). Ke Slovákům se staví kriticky a zejména MfD haní vítězné
uskupení HZDS při každé možné příležitosti. Během prvního povolebního týdne ale neustále
věří v usmíření a dohodu. Udržení federace je státní axiom, za jehož záchranu stojí za to
bojovat.
Nikoliv v Pravdě. Ta se za federaci nerve a spíše se dají vypozorovat signály, že
s rozpadem se počítá. Pravda to během prvních dnů po červnových volbách plně
nepojmenuje, pro samostatné Slovensko se nepřihlásí. Ale obsah svědčí o tom, že je na tuto
možnost Pravda připravena a že ho i v jistém smyslu uvítá.
Praha je svou nesenzitivností zátěží, která nemá zcela kontakt se slovenským
partnerem. Klaus není personifikován za čerta tak silně, jako je Mečiar propírán v MfD.
Negativně tu působí spíše suma Čechů-mudrlantů, od politiků po žurnalisty. Pravda
zpodobňuje slovenskou krajinu jako přecitlivělou na české rozumování a zpochybňování
slovenské kompetence o něčem důležitém rozhodnout. Na komentáře z Čech se reaguje
vztahovačně a spojuje se tu tato křivda se strachem z hospodářských předpovědí do dalších
let. Proto Pravda spíše než na ofenzivním tažení proti Klausovi staví na defenzivním hájení
slovenského vox populi a hledá se ospravedlnění vítězné HZDS. Ne proto, že by ho deník
před volbami podporoval, ale jednoduše proto, že si to Slovensko přálo a rozdané karty si
nezaslouží takovou vlnu české kritiky.
To vše u autorů Pravdy vyvolalo nejspíš dojem, že svébytné Slovensko bez Česka by
přeci jen mohlo být vysvobozením. Zatím se takto pregnantně nevyjádřilo. Nehledá nicméně
ani cesty, jak se z národních sporů vymotat a necítí potřebu dát prostor v rozhovorech
odborníkům, kteří by racionalizovali další společnou existenci.
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4 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo utvořit obraz společenského prostředí, ve které se odvíjel
příběh rozchodu Čechů a Slováků ve společném státu. Kontext vytvářely dějiny i živelná
porevoluční přítomnost. Koexistence dvou paralelních národů byla spojena s obtížemi na
mnoha úrovních. Ty poznamenaly stát natolik, že nakonec přivodily jeho zánik. Analýza
denního tisku pak potvrdila, že způsob podávání informací se v obou částech republiky
podstatně lišil.
V úvodní části kapitoly Češi a Slováci v dějinách seznamuji s procesem postupného
přibližování obou národů, jenž vyústil ve vznik společného státu v roce 1918. Tomu
nepředcházelo manifestační hnutí všech lidových vrstev, spíše než vroucím přáním veřejnosti
to byl výsledek zákulisního politického manévrování. Čeští a slovenští političtí představitelé
viděli v hroutícím se Rakousku-Uhersku šanci. Jejich projekt Československa byl vedle úvah
o propojení podobných kulturních oblastí včetně jazyků vytvářen zejména s vědomím obrany
před tlakem sousedních států a národnostních menšin. Strach české strany před mohutností
třímilionové německé složky obyvatelstva uvnitř území a slovenská úzkost z možné
maďarizace našly příznivou odpověď v plánu existence silného společného státu.
Ten byl postaven na ideji tzv. čechoslovakismu. Čechoslovakismus hrál klíčovou roli
v zápase o legitimitu vzniku nového státu, do budoucích časů ovšem znamenal tíživý
hendikep pro vztahy Čechů a Slováků.
Elementární potíž spočívala v pojetí Československa jako státu o jednom národě.
Ústavní koncept hovořil o národě a jazyku československém, čili jakékoliv snahy Slovenska o
autonomii a nárůst pravomocí oproti Praze byly záhy udušeny. Nechuť některých slovenských
zástupců z pocitu české nadřazenosti nalezla živnou půdu v expanzivní doktríně hitlerovského
Německa. Slovenský stát se jako satelit nacistů projevoval nejen antisemitsky, ale i otevřeně
protičesky a protičeskoslovensky. Doba českomoravského protektorátu a kolaborační režim
Jozefa Tisa za druhé světové války zanechaly na vztazích Čechů a Slováků fatální jizvy.
Po

válce

bylo

Československo

obnoveno.

Byla

zachovaná

kontinuita

s předmnichovskou republikou, pouze Podkarpatská Rus byla podstoupena SSSR. Po krátké
epizodě 1945-48, jakési torzovité demokracie, se moci chopili komunisté. Ještě předtím
proběhlo druhé kolo klání o postavení Slovenska. Komunisté, nejsilnější politické uskupení,
postupně zamítli podporu profederálních slovenských sil jakožto nástroje
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v boji

s unitaristickým

Edvardem

Benešem,

aby

přistoupili

na

strategický

centralismus

nepostradatelný k převzetí nekontrolovatelné moci.
Pro Slovensko to byla druhá citelná rána, neboť ambice na posílení slovenského
statusu opět nebyly naplněny. Národnostní otázka byla odložena. Nová naděje vysvitla až za
společenského osmělování v druhé polovině šedesátých let. Zatímco Česko za pražského jara
inklinovalo ke snaze o demokratizaci, Slovensko si spíše slibovalo nově nastavený model
státoprávního uspořádání.
Federace vzniknuvší roku 1969 tuto jejich touhu uspokojovalo pouze na papíře.
Utužení diktatury znamenalo novou vlnou pražského centralismu.
V předposlední kapitole Příčiny dekonstrukce Československa diplomové práce
ukazuji, na kolika úrovních ve věci poměru Česka a Slovenska existovaly po roce 1989
bolestivé potíže. Pro jejich různorodost a variabilitu je tento výčet syntézou velkého počtu
úvah akademiků, novinářů i přímých účastníků jednání z let 1990-1992, které se mi podařilo
nastudovat.
Neshody prostoupily debaty o způsobu ekonomické reformy, česká strana prosazovala
dynamický nástup kapitalismu a liberálního trhu, Slovensko projevovalo zdrženlivost a
opatrnost. I politicky obě republiky směřovaly jiným směrem. Česko se klonilo k pravicovým
stranám, na Slovensku si sympatie získávaly strany levicové a nacionální. Účelový vznik
Československa jako obrany před útlakem okolních států na počátku devadesátých let pozbyl
na platnosti. Republiku nebylo potřeba zachovávat z důvodu hypoteticky nebezpečné
mezinárodní situace.
Nebýt nově nabytého slovenského sebevědomí a po staletí neukojené touhy po
posílení své vlastní samosprávy, k rozpadu ČSFR by zřejmě nikdy nedošlo. Období po
sametové revoluci je ve znamení stále nových požadavků na korekci vztahu federálních
institucí a Slovenska. Dialog měl několik jednání. Nejprve proběhly spory o kompetence.
Posléze se, pomineme-li vyhraněné slovenské nacionalistické výroky marginálního významu,
v souvislosti s kampaní na parlamentní volby 1992 objevil u HZDS požadavek na slovenskou
svrchovanost a nárok na mezinárodně právní subjektivitu Slovenska.
K rozpadu státu přispěla dozajisté i proměna veřejného prostoru. Rozhýbání
společenského života umožnilo nová tázání a náhledy na život v Československu. Svobodná
media svou funkcí měnila smýšlení občanů.
Nezastupitelné místo měly i mnohé negativní reminiscence naznačené v předchozím
výkladu. Lavírování mezi opatrnou českou centralizací a pokusy ekonomicky a vzdělanostně
povznést Slovensko uvrhlo Čechy i Slováky do stereotypně šablonovitých rolí, ze kterých
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prakticky nikdy zcela nevystoupili. Spíše než partnerství dvou stejně mocných sil na etnickém
základě někdy připomínal tento asynchronní vztah výchovu mladšího bratra tím starším a
rozumnějším.
Vzpomeňme na oné mýty o „tom druhém“, které mají možná redukcionistický
charakter, dokážou nicméně silně působit na emocionální prožívání. Patří to do povahy
samotného mýtu. V první části chronologického výkladu jsme narazili na ty nejvýznamnější
z nich. Na mýtus o mladším bratrovi, jehož Češi zejména na počátku republiky začlenili do
svého pohledu na Slováky. K němu patřil mýtus zrady odkazující na slovenské odštěpení za
druhé světové války. Slováci si hýčkali mýtus podřízenosti, který je urážel a zatvrzoval.
Pocity pozapomenutého a podfinancovaného národa byly jenom další z jeho vrstev.
Nevyřešené křivdy byly potravou pro nacionalisty. Ti z národnostních sporů a strachu občanů
dokázali vytvořit otázky primární důležitosti. Spor o symbol se přidal do soukolí dalších jevů
přivodivší zánik Československa.
Na konci první kapitoly předkládám pomocí údajů Českého statistického úřadu
demografické schéma republik a jejich vzájemnou komparaci. Ukazuje se zde zajímavý jev.
Paradoxem celého soužití Čechů a Slováků je fakt, že do společného svazku v roce 1918
vstupovali v době obrovských makrostrukturních rozdílů, v době rozpadu v roce 1993 už
ovšem byla společnost připodobněná, s blízkostí životní úrovně a struktury obyvatelstva.
V mediální analýze deníků Rudé právo, Mladá fronta/Mladá fronta DNES a Pravda
bylo mým cílem zpodobnit mediální obraz česko-slovenského vztahu v době národnostně
exponovaných událostí. Ukázalo se, že některé z vyložených kapitol státních dějin se i
s odstupem desítek let na stránkách periodik zrcadlily. Ukázkovým reprezentantem je
kupříkladu nostalgické zromantizování Pittsburské dohody Slováky, kritika nevhodně
koncipované ekonomické reformy na slovenském území či tendence českých komentářů,
spíše v Mf/MfD než v Rudém právu, kantorsky soudit jednání Slováků. Nelze určitě soudit, že
by tento patos nadřazenosti kypěl v českém mediálním prostředí přespříliš výrazně, jeho
odlesky nicméně přecitlivělé slovenské oko dokázalo vypozorovat.
Není překvapením, že pomlčková aféra zasáhla deníky s různou mírou intenzity.
Reference se liší jak věnovaným prostorem, tak východisky. Rudé právo staví na distanci,
neprojevuje v této věci přílišnou aktivitu, v centru zájmu stojí participace na diskuzích o úloze
socialistické ideji v situaci pluralitní politické soutěže. Tato nezakotvenost byla jednou
z příčin, proč byl konflikt obou republik tak zanedbán a proč tehdejší veřejná emotivně
vypjatá debata nenalezla na stránkách odpovídající odezvu. Spor o pomlčku byl prezentován
opatrně, z odstupu, vždy byl zachováván princip udržení společného soužití (1),
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emocionálního oproštění od nacionalismu (2) a zlehčování důležitosti symbolického
narovnání vztahu Čechů a Slováků (3). Rudé právo nezaujímalo jasné konkrétní stanovisko a
tématu se výrazněji nechytilo.
I druhý český deník, Mladá fronta, zpočátku nezaznamenal význam nastávajících
potíží. Tehdejší noviny fungují na vlně nadšení z možnosti svobodného vyjadřování a ve
výrazném tempu otevírají nová, totalitou zamlčená, společenská témata. Pod roušku této jisté
euforičnosti nespatří, že by mezi nimi měla být i nemocná federace. Do popředí se národní
přestřelka dostává až na přelomu března a dubna. Zaskočená reakce deníku svědčí o jistém
překvapení, o tom, že tu pod povrchem probublává problém, jemuž Češi vlastně nerozumí.
Nacionalistický hlas z východu státu zní Mladé frontě falešně, společné Československo je
v této chvíli nezpochybnitelným útvarem.
Oproti střízlivému a odtažitému Rudému právu a nezkoordinovanému, lehce
paralyzovanému postupu Mladé fronty, slovenská Pravda do česko-slovenského vztahu
angažuje silnou emotivnost. Citlivé téma prokázalo vysokou výbušnost, Pravda ho vykresluje
jako svrchovaně důležité pro každého Slováka. Slováci vycítili, že přišel čas otevřít otázku po
vlastní identitě. Pravda jako platforma pro tvorbu veřejného mínění neudržela nestranné,
míněno federaci loajální, pozice českých deníků, ale vystupovala jako medium s jasným
názorem. Národní otázka se v Pravdě jeví jako nadstranická, jako cosi, co nacházelo u
slovenského občana pochopení a za co byl ochotný odhodlaně bojovat. Idea silného
Slovenska sjednocuje v čase chaosu a překotného vývoje a v Pravdě určuje hlavní výkladovou
a argumentační linii.
Výrazným jevem je charakteristická přítomnost slovenského národního sepětí (zcela
zřetelné je to v podílu otisknutých proslovensky laděných dopisů čtenářů, které mají
manifestovat široce sdílená slovenská přání). Přes sedmdesát let uvnitř mnohonárodnostního
československého celku bylo některými pociťováno jako periodicky se opakující série
promarněných příležitostí na povýšení národní suverenity. I proto Pravda působí, oproti
českým deníkům, kde lze pozorovat splývání obsahů termínů federace, Česka a
Československa, že postupuje razantněji a plně sjednoceně. Jiná rovina této sounáležitosti
vypluje na povrch ve dnech následujících po volbách 1992. Zde Pravda neanalyzuje výsledky
voleb z čistě politického hlediska, ale výrazně staví svůj komentář na národnostním hledisku.
Zájmem je Slovensko bez ohledu na politickou příslušnost. A tam patří stejně tak Mečiar,
jako Slota, Čarnogurský či Dubček.
Analýza Pravdy odhalila, že již od ledna 1990 bylo téma národnostního vyrovnání na
Slovensku živé. Požadavky na upravení kompetencí a zvýšení prestiže ve prospěch Slovenska
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se derou do úst slovenských představitelů již od revolučních listopadových dnů. Oba české
deníky si toho nevšimly. Nevystupují tak sveřepě a semknutě jako slovenská Pravda, nabádají
spíše k toleranci a dialogu. Separatistické výstřelky jsou pro ně šokem, který jim naznačuje,
že federace jako státoprávní uspořádání je vnímáno na obou stranách státu rozdílně. Další léta
měla potvrdit, že v takové formě stát nemohl přežít. Pro všechny tři subjekty je platný tvrdý
odsudek separatistických hesel a nacionalistických projevů, Pravda nicméně hledá vhodně
vybalancovanou polohu, ve které se chce angažovat za slovenské zájmy a přitom příliš
neprovokovat českého partnera.
S odstupem více jak dvou let od pomlčkové války proběhly poslední celorepublikové
volby v Československu. Ve sledovaných denících tvořily hlavní náplň tehdejšího obsahu. I
zde lze nalézt v mediálních obrazech množství ozvěn minulosti.

Když se v úvodním

historickém výkladu mluvilo o potížích s falešnou federativností před nástupem normalizace,
rezonuje tato trpká slovenská zkušenost u jejich občanů vždy v okamžicích, kdy se v Pravdě
hovoří o způsobech dělení moci. Instinktivní strach před jakoukoliv formou (byť silně
omezené) centrální moci hnal Slováky, nebo spíše jejich mediální a politické zástupce,
k nacionalistickým pozicím.
Symbolem voleb je u Rudého práva střet levice a pravice, poslední týden před volbami
se scénáři rozpadu ČSFR nepřikládá větší váha. Změna nastane hned o prvním povolebním
pondělku, kdy se noviny už plně věnují hrozbě konce federace.
Rudé právo využívá obtížného patu k útokům na Klause a pravici vůbec, ušetřen
nezůstal ani Václav Havel. Lze v tom jednak spatřovat míru českocentrického sebevědomí, že
partnerem Čecha v otázce rozpadu ČSFR je zase jedině Čech. Hlavně v tom nalezneme ovšem
jisté smíření s novou situací; federaci už nezachráníme, nemáme páky ani energii tomu čelit, a
pokud se rozpadneme, bude to vlastně úleva. Obraťme list a koncentrujme se na politické
soupeření na české půdě, to bude pokračovat i po případném krachu federace.
V samotné otázce rozpadu zachovává Rudé právo jasný transparentní postoj.
Přimlouvá se plně za zachování, kteréžto spojuje s působením české levice. Slovenská
politická scéna se většího hloubkového rozboru nedočká.
V Mladé frontě DNES se okamžikem voleb stejně jako v Rudém právu změnil
charakter informací. Jestliže předtím se noviny posunuly do obhájce pravicových postupů, po
volbách už to byla prakticky pouze státoprávní otázka, která výrazně převyšovala ostatní
problematiku. Mladá fronta DNES byla senzitivnější než Rudé právo v posuzování alternativy
rozpadu po volbách. Hrozící kolaps ČSFR deník odmítal, stavěl se za zachování existence.
Zároveň se přimlouval neustupovat slovenským požadavkům, jenž reprezentovalo Mečiarovo
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HZDS. To bylo haněno a nahlíženo velmi kriticky. Mečiar zpodobňoval to zlé a nevítané, co
by společný stát mohlo čekat.
Jistou proměnu postoje nalezneme během dvou let u Pravdy. Vytratila se divokost a
objevila se střízlivost. Nepoddává se tolik emotivnímu prožívání, záchrana federace už ovšem
není tou primární zásadou. Pravda je zde spíše advokátem slovenské reality, a jestliže je
nepřítelem federace v Rudém právu pravice, v MfD slovenská nevyzrálost a skočení na špek
levicovému nacionalistovi Mečiarovi, v Pravdě lze univerzálního viníka nalézt v čemsi jako
paternalistickém přístupu Prahy.
Ohlédnutí za osudy Čechů a Slováků, jejich společným státem i vzájemným
rozchodem, nám ukazuje, že i přes značnou kulturní spřízněnost a bratrskost tu vznikaly
vážné obtíže. Jejich souvztažnost a promísení pak vedla k mírovému rozdělení. Deníky si
zachovávaly v oněch krizových letech přesvědčení o smysluplnosti společného státu. Zejména
pro česká media platilo, že budoucnost je v Československu, nikoli v separovaných
republikách. Pravda také ctila tyto zásady, opakovaně se ale zároveň stavěla za slovenské
národní požadavky.
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5 SEZNAM ZKRATEK

ČNR

Česká národní rada

ČR

Česká republika

ČSFR

Česká a Slovenská Federativní Republika

ČSL

Československá strana lidová

ČSR

Československá republika

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

ČSFR

Československá federativní republika

ČSSR

Československá socialistická republika

DS

Demokratická strana

FFUK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

FS

Federální shromáždění

HSLS

Hlinkova slovenská ľudová strana

HZDS

Hnutí za demokratické Slovensko

KDH

Křesťanskodemokratické hnutí

KDS

Křesťanskodemokratická strana

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSČ

Komunistická strana Československa

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

KSS

Komunistická strana Slovenska

Mf

Mladá fronta

MfD

Mladá fronta DNES

MFNV

Mlada fronta, nakladatelství a vydavatelství

NATO

Severoatlantická aliance (mezinárodní vojenský pakt)

ODA

Občanská demokratická aliance

ODS

Občanská demokratická strana

ODÚ

Občianska demokratická únia

OF

Občanské fórum

OH

Občanské hnutí

PNS

Poštovní novinová služba

RP

Rudé právo
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SDL

Strana demokratické levice

SDSS

Sociálně demokratická strana Slovenska

SKDH

Slovenské křesťansko-demokratické hnutí

SL

Sněmovna lidu

SM

Svaz mládeže

SN

Sněmovna národů

SNP

Slovenské národní povstání

SNR

Slovenská národní rada

SNS

Slovenská národní strana

SPR-RSČ

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

SR

Slovenská republika

SSM

Socialistický svaz mládeže

SSSR

Svaz sovětských socialistických republik

ÚV KSČ

Ústřední výbor Komunistické strany Československa

ÚV KSSS

Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu

VPN

Veřejnost proti násilí

*****
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