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Slovensko třicet let poté

Kniha složená z reportáží, rozhovorů i analýz
 

Brzy tomu bude třicet let, kdy se Česká a Slovenská re-
publika vydaly každá vlastní cestou. Spisovatel Pavel 
Kosatík, který se slovenskou minulostí i současností 
zabývá dlouhodobě (naposledy v knize Slovenské sto-
letí, Torst 2021), se ve své nové publikaci zamýšlí nad 
tím, kam slovenská společnost dospěla za oněch třicet 
let samostatnosti.  Tuto problematiku autor řeší jak  
z hlediska Slováků, tak i z hlediska Čechů. Kniha složená 
z reportáží, rozhovorů i analýz  hledá odpovědi na otáz-
ky: Jsou slovenská a česká společnost politicky zdravé? 
Jsme na maximu možného ve vzájemných vztazích? Lze 
si reálně představit i těsnější formy spolupráce, prospěš-
né demokracii ve střední Evropě? Autor neskrývá, že  
v této spolupráci vidí pro střední Evropu naději, jak čelit 
geopolitickým hrozbám.
 

208 stran formátu A5 
+ 8 stran fotografické barevné přílohy,  
brož, MC 299,-Kč
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Předmluva

Zašlo to daleko. Třicet let po rozpadu federace se Sloven-
ská republika vůbec nenachází v dobré vnitropolitické 
kondici.

Za tu dobu od vyhlášení samostatnosti toho přitom 
hodně dokázala. Překonala nejrůznější krize. Nejdřív, 
v devadesátých letech, se vypořádala s mečiarismem. 
Už se skoro zdálo, že se jí to nepovede, a země se stane 
„černou dírou“, jak o tom mluvila americká ministryně 
zahraničí Madeleine Albrightová: vydá se po běloruské 
cestě, s diktátorem v čele a s proruskou písní na rtech. 
Ve volbách v roce 1998 však země zmobilizovala vnitřní 
síly a na cestu mezi civilizované státy, do euroatlantic-
kých struktur, se vrátila.

O pár let později, když už bylo Slovensko ukotvené 
v EU i v NATO, se ukázalo, že ani strany, které tam zem 
dostaly, se neubránily všudypřítomné korupci, jež od 
roku 1992 stát rozežírala. Že klientelismus prorostl do 
všech struktur, bylo tak zřejmé, až tehdy mnozí zača-
li mluvit o mafiánském státě. Ve střední Evropě! Nová 
strana, založená v té době charismatickým levicovým 
vůdcem, však slíbila, že se s oligarchy zasahujícími do ří-
zení státu vypořádá. Proto jí velká část lidí v nové naději 
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zas uvěřila a zvolila si jejího šéfa do čela. V roce 2018 se 
však ukázalo, že ani on s korupcí v žádném případě ne-
skoncoval, naopak, učinil z ní, stejně jako Mečiar kdysi, 
princip svého vládnutí.

Všechno změnila vražda mladého novináře a jeho snou-
benky, která veřejnosti znovu otevřela oči: systém je tak 
prohnilý, že v něm lze spáchat dokonce i vraždu s nadějí, 
že organizátorům jejich zločin projde. Že se jim nic ne-
stane.

Společnost znovu vyšla do ulic, aby si vynutila opak. 
Slovensko prokázalo schopnost své podivuhodné rezis-
tence a v nových volbách opět vybralo do čela lidi, kteří  
slibovali, že starý a shnilý systém už nebude možné vrá-
tit k životu.

Během dvou dalších let se ale něco stalo. Něco se zkazi-
lo. Naděje už poněkolikáté vložená do nových tváří zkla-
mala, tentokrát fatálně.

Kolik velkých zklamání člověk unese za život? A kolik 
společnost za třicet let? Uprostřed roku 2022 Slovensko 
působí dojmem, že lidé už všechnu důvěru v politiku, kte-
rou měli, vyčerpali. Politici vynesení euforií let 2018–2020 
neobstáli. Ti předchozí, odstavení, hrozí, že se vrátí v ješ-
tě strašnější podobě, než v jaké byli vyhnáni. O žádném 
novém nadějném a silném politickém jméně v létě 2022, 
kdy do voleb zbývají papírově dva roky (padne-li vláda, 
mohou být i mnohem dřív) není slyšet.

Nejdřív jsem nevěřil svým uším. Moje květnová „čtecí“ ces-
ta po Slovensku byla právě v polovině, načínal jsem její tře-
tí týden. Už jsem byl zvyklý na to, že skoro každý, s kým se 
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setkávám k rozhovoru, mi vypráví o tom, že slovenská spo-
lečnost je fatálně rozdělená – a že skoro každý to rozdělení 
popisuje jinak. Ale nečekal jsem to, co mi na mou základní, 
schválně banální otázku „Jak se vynacházíte v téhle době“ 
odpoví krásná dvacetiletá dívka, vysokoškolačka z Nitry.

„Jsme generace smutných lidí. Ztratili jsme naději. Náš 
stát nemá budoucnost a my v něm už vůbec ne. Jaký ži-
vot nám tahle společnost nabízí? Abychom chodili do prá-
ce, vydělávali peníze a nakupovali věci. Ale proč? Neznám 
okolo sebe skoro nikoho, kdo by žil ve vážném vztahu, plá-
noval založit rodinu. I ten, kdo se pokouší zabít čas zába-
vou, zjistí nakonec, že se pohybuje v kruhu.“

Vyrazilo mi to dech, slyšel jsem to tehdy poprvé. Pozdě-
ji ještě párkrát, nejsilnější byl ale ten první dojem. Přišlo 
mi to u těch plus minus dvacetiletých lidí nepochopitelné. 
Vždycky jsem si myslel, že je to věk, kdy vnitřní síla v člo-
věku přemáhá cokoli okolo. Že na realitě, ať je jakákoli, 
vlastně tolik nezáleží, protože to vnitřní „tady jsem a chci 
žít“ všechno přebije. Snažil jsem se tedy aspoň nespadnout 
do trapné role člověka, který dodává chuť do života něko-
mu, kdo je o dvě generace mladší.

Tak jsem se postupně dozvídal i důvody těch pocitů. Slo-
vensko mně bylo popisované jako země, která není schopná 
zajistit svým dětem kvalitní vzdělání. Odcházejí proto na 
studia jinam, nejčastěji „do Čech“. To jsem znal; všichni, 
kdo u nás žijeme ve městech, kde jsou vysoké školy, víme, 
kolik Slováků a Slovenek na nich studuje. Zdá se však, že 
pro mnoho z nich Slovensko není ani zemí, do které by se 
po skončení studia chtěli vrátit. Že nevidí smysl v příští 
práci pro svou zemi.
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Vyděsilo mě to. Mladá generace je nadějí každé společ-
nosti. Jinou nemá. Společnost se neobejde bez elit, které 
většinou vznikají na bázi „něco za něco“: pospolitost umož-
ní mladému člověku vyrůst, poskytne mu vzdělání v nej-
širším smyslu toho slova. A tím získá právo očekávat, aby 
jí člověk byl svým životem a prací užitečný. Kde takový 
mechanismus nefunguje (tj. kde společnost nemá mladým 
moc co nabídnout, jako to bylo v komunismu, nebo kde 
mladí nezískají ten pocit, že je zač se revanšovat), tam je 
něco špatně. Přestává být vidět naděje.

Protože nechci, aby naděje na Slovensku nebyla vidět, 
píšu tuhle knížku. My Češi, kteří jsme Slovákům pořád 
nejblíž, jim můžeme i nejvíc pomoci, kdyby to potřebovali.
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Začátek: rozpad

Když se společný stát Čechů a Slováků v roce 1992 roz-
padal, zněla ta věta zřejmě mnoha lidem logicky. Dost 
logicky aspoň na to, aby se proti ní nebouřili: „Aby Češi 
a Slováci mohli jednou vstoupit do Evropské unie, musí 
se jejich společný stát nejprve rozdělit na dva, které pak 
do EU vstoupí každý sám.“

I v politice, jako v životě, se často přijímají kompliko-
vaná řešení, učiněná takříkajíc „přes hlavu“. Překombi-
novanost česko-slovenského řešení z roku 1992 je mys-
lím s odstupem času zřejmější než tehdy. Jistěže mělo 
rozdělení federace také četné klady; tím nejčastěji vy-
zdvihovaným byla od začátku jeho sametová nebo skoro 
„něžná“ podoba, určovaná stejným či podobným étosem, 
který o tři roky dříve tvaroval revoluci. K úlevě Evropy 
tento pokračující samet znemožnil zvěrstva, která tele-
vize jinak v roce 1992 přinášela skoro denně z podobně 
zanikající Jugoslávie.

Jinak ale moc důvodů ke chvále čs. rozpadu nebylo. Ten 
starý společný stát kdysi vznikl víc z české než ze slo-
venské vůle, Češi tedy měli za jeho osud větší odpověd-
nost, než v roce 1992 dávali najevo. Rozcházeli se nejen 
se Slováky, ale i s kusem své vlastní historie, se svými 



8

předky, kteří pro ten stát dýchali, pracovali a mnozí také 
umírali. Bylo jich dost na to, aby ten rozchod nemusel 
probíhat v bezhlavém chvatu, který dění roku 1992 na-
konec poznamenal.

Opravdu si Češi a Slováci neuvědomovali paradoxnost 
svých tvrzení? Říkali přece: Abychom se mohli spojit 
s vyspělými národy v Evropském společenství (EU vznik-
la až v roce 1993), musíme se nejdřív rozejít s národem, 
s kterým jsme žili dohromady přes sedmdesát let. Sou-
žití s jedním končíme, abychom koexistenci s jinými co 
nejdřív zahájili. Neznělo to ani trochu logicky a přede-
vším to nevypovídalo o velké české vůli nebo schopnos-
ti ke spolupráci s ostatními národy. Možná že zárodek 
pozdějšího českého tzv. euroskepticismu se projevil už 
zde: národ, který se po celé dvacáté století zbavoval Ne-
čechů uvnitř svých státních hranic, nakonec odpískal 
soužití i s národem, který mu měl být po celou dobu 
papírově nejblíž.

Většině lidí tehdy asi nevadilo, že se ten rozchod ode-
hrál přes jejich hlavy. Jinak by se ozvali víc, než to ně-
kteří z nich udělali. Přesto se to nemělo stát tak, jak se 
to stalo.

Slováci dávali najevo, že dorostli do vlastní státnosti, 
byť jejich představitelé konkrétní představy o ní artikulo-
vali poměrně zmateně. Čechům s nimi došla trpělivost ve 
skutečnosti už brzy po převratu, když pochopili, že Slová-
ci opravdu chtějí vlastní stát. Na soužití s nimi ve formě 
dvou států, zastřešených společným nadstátem (napří-
klad v podobě konfederace, tedy formě prakticky stejné, 
k níž začínala spět celá Evropská unie), neměli nervy.
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Každá společnost stojí o stabilitu, která tvoří hierar-
chii. Ten společný popřevratový stát ale nic z toho ani 
v zárodku neměl a v tom krátkém čase od jedněch parla-
mentních voleb k druhým ani nebyla šance nové struk-
tury vybudovat. Češi se skoro vůbec nestyděli, když na 
ně prasklo, že Slováky předtím potřebovali do páru je-
nom jako protiváhu vůči Němcům a žádné jiné vážné 
plány už s nimi dál neměli, přisoudili jim roli pouhých 
obyvatel regionu, jednoho z mnoha, jen o něco většího, 
než byly ty ostatní.

Budiž, věta „Ať si jdou“ byla maximem, na které se 
velká část uražené české společnosti v roce 1992 zmohla. 
Změnil se však postoj k Slovákům k lepšímu aspoň v ná-
sledujících třiceti letech, nebo jsme dnes schopni pater-
nalismu i přes hranice? Politici na obou jejich stranách 
často mluví o tom, že dnešní česko-slovenské vztahy ne-
mají chybu, což je od dob nekonečných debat o tom, kdo 
na koho vnitrostátně doplácí, úžasný pokrok. Ani nové, 
bezkonfliktní vztahy se však nevyznačují obzvláštní sy-
metrií.

Slovenský zájem o český kulturní a politický svět je 
nesrovnatelný s mnohem skromnějším českým počíná-
ním v protisměru. Do jisté míry to nemůže být jinak: 
Češi jako národ počtem dvojnásobný a žijící na západ 
od Slovenska mu budou vždycky představovat kulturu 
bohatší, navíc zprostředkující i hodnoty Západu jako ta-
kového. Jsme pro Slováky zhruba tím, čím pro nás byli 
a stále zůstávají Němci.

Ta slovenská literatura (například) však opravdu není 
tak nezajímavá, aby třeba v hlavním městě Praze nemohlo  
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existovat aspoň jedno dobré slovenské knihkupectví. Ta 
slovenská řeč není tak nesrozumitelná, aby bylo nutné 
slovenské filmy dabovat. Nemůže za to jenom nezájem 
Čechů o kohokoli s výjimkou sebe sama. Příliš se nevy-
znamenávají ani lidé odpovědní za prezentaci sloven-
ské kultury v zahraničí: nabídka Slovenského inštitútu 
v Praze, stísněnými prostorami počínaje a dramaturgií 
zaměřenou spíš na slovenské menšinové než na české pu-
blikum konče, by mohla být bohatší, než je, vezmeme-li 
v úvahu, jak bohatá bývala nabídka někdejšího Domu 
slovenskej kultury.

Ten česko-slovenský rozchod v roce 1992 nakonec pro-
běhl překvapivě chladně. V Česku zvítězil letargický 
vztah k dění už v průběhu léta, kdy na Slovensku ještě 
na horách plály vatry svrchovanosti a v městech se slavi-
lo. Poslední den roku 1992 však na obou stranách uplynul 
v překvapivém klidu a bez větší euforie dokonce i v Bra-
tislavě. Češi k oslavám neměli důvod, protože samostat-
ný český stát, do něhož sami sebe dotlačili, nikdy nebyl 
cílem. Ukazovalo se však, že nechá-li se bokem nadšení, 
jasný program, co dělat s novým státem a jaký mu dát 
obsah, se nevytvořil ani na slovenské straně.


