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Bylo rozdělení Československa legální, či nezbytné? Jaké náklady a jaké výhody oběma teď už samo-
statným národům přinese? Na tyto otázky odpovídali na počátku roku 1993 v anketě časopisu Mladý svět, 
který patří stejně jako Premium Guide do vydavatelství A 11, klíčoví aktéři tehdejších událostí. Tehdejší 
předseda vlády ČR Václav Klaus, bývalí premiéři ČR a Slovenska Petr Pithart a Ján Čarnogurský a také 
sociolog Fedor Gál. My jsme se pokusili oslovit aktéry tehdejší ankety s otázkami reflektujícími 30letou 
zkušenost s nabitou samostatností. Odpověděli nám dva tehdejší aktéři, shodou okolností oba zastánci 
společného státu Čechů a Slováků.

30 LET OD ROZCHODU

Text: Redakce
Foto: Mladý svět, Wikipedie

Nezodpovědnost z jedné 
strany a sobectví  
z druhé, to byly  
rozhodující motivy  
vedoucí k rozdělení  
státu.
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Další rozvolňování již tak nefunkčí federace  
vyznamenalo neřízený, živelný rozpad jejích 
orgánů a funkcí.

Nadále si budu pěstovat 
svou vlast - chvíli  
v Čechách, chvíli  
na Slovensku, tak  
jako doposud.
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FEDOR GÁL
Dnes především publicista, vydavatel a podnikatel 
v oblasti médií.

Prospěla Česku a Slovensku samostatnost? 
A komu více?

Neprospěla. Můj názor má však zhru-
ba stejnou váhu, jako kdybych protestoval 
proti některému z  ročních období. Stalo 
se a neodstane. Mám-li hodnotit součas-
ný stav – situace na Slovensku je o hodně 
horší než v Česku. Myslím míru rozkladu 
důvěry v  politiku a  instituce státu, „ne-
standardnost“ politických stran a politiků, 
selhávání elit, polarizaci veřejnosti, napří-
klad ve vztahu k Ruské federaci a tak dále. 

Je nějaký aspekt, který vás na vývoji obou 
samostatných států překvapil, který jste původně 
nečekal?

Doufal jsem, že generace politiků, která 
převezme štafetu, bude rozhleděnější, kul-
tivovanější, kompetentnější. Není. Myslím 
především na morální a hodnotovou navi-
gaci. Předvídat „multikrizi“, jejíž jsme sou-
časníky (klimatická krize, masivní migrace, 
válka na Ukrajině, radikalizace extremistů 
i veřejnosti a tak podobně), bylo nemožné. 

Existuje ještě něco „československého“, nebo 
toto slovo spojující názvy dvou národů je už jen 
historickou památkou? 

Počet slovenských občanů a studentů ze 
Slovenska v České republice je trvalá sto-
pa po Československu. Stejně tak propojení 
různých, vědeckých, uměleckých, rodinných 
a jiných neformálních aktivit a projektů. Není 
to ovšem na věky. ■

PETR PITHART
Dnes politolog, právník a pedagog.

Prospěla Česku a Slovensku samostatnost? 
A komu více?

Slovensku prospěla: Slováci nabyli elemen-
tární sebevědomí, že jsou s to provozovat vlastní, 
od žádné cizí moci neodvozený stát. Do té doby 
to byl jejich svazující „mindrák“. Stalo se to tak, 
že se po vraždě odvážného investigativce Kuciaka 
a jeho nevěsty ocitli na dně a vydrápali se z něho. 
Krize s katarzí! Zážitek na mnohá léta, desetiletí! 

Češi, Moravané a Slezané něco podobného 
v samostatném státě nezažili. Jen se tomu podo-
bá úžasných 300 tisíc na Letné (Milion chvilek!) 
a covidem „odložený“ efekt – spojení opozice 
(Spolu) a vítězství v loňských a letošních vol-

bách. Tomu ale bezděky prospěla pošahaná 
kandidatura Šlachtovy Přísahy – nebýt jí, ne-
vím, nevím... Čili méně srozumitelná – prota-
hovaná – krize a podle toho s chabou katarzí 
(osvobozujícího pocitu vyjasnění, očištění...). 
Tuším, že velká krize s posilující katarzí nás 
v ČR teprve čeká. Volby v roce 2025?

 Je nějaký aspekt, který vás na vývoji obou 
samostatných států překvapil, který jste původně 
nečekal?

Setrvačnost českého paternalismu: o pomě-
rech na Slovensku ví podstatně méně Čechů, než 
kolik Slováků ví o poměrech u nás. Našinec řekne: 
mají to tam moc složité... Ve skutečnosti: nezá-
jem. Hledejte slovenské noviny v Praze a české 
v Bratislavě. Vždycky to tak bylo a určitě i bude. 

Stále ještě trvajícím – překvapujícím? – 
rozdílem je o dost lepší stav institucí právní-
ho státu v České republice než na Slovensku 
(justice!). Je to dosud působící dědictví rozdílů 
mezi „Rakouskem“ a „Uherskem“ a také me-
ziválečného Československa (bez slovenské 
autonomie či federativního uspořádání). 

Nečekal jsem to? Vlastně čekal. Jen jsem si 
to – nepřál... Ale „Past dependency“ (závislost 
na ušlé cestě) je nejdůležitější „zákonitost“ lid-
ská, s imperativem: nečekejte velké změny; to 
se často jen čeří na hladině. Čekejte jen málo, 
a to ještě s rezervou. 

 
Existuje ještě něco „československého“, nebo toto 
slovo spojující názvy dvou národů je už jen his-
torickou památkou? 

Neurčitý „pocit“ těch, kteří si rozdělení 
nepřáli, nerozuměli mu. Lítost a snad i trochu 
marného vzdoru, pozdního vzteku nad tím, 
jak to ti dva vůdcové „zmákli“ během šesti 
prázdninových týdnů, a my jen zírali. 

Tedy pouhá nostalgie. Ale nic proti ní! Pří-
jemný, nezavazující pocit: my přece jezdili 
a jezdíme na „Slovač“ rádi! Já jsem pořád Če-
choslovák...




