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Dnes má samostatné Slovensko 25 rokov, a je na polceste
k povestným 50 rokom, ktoré by podľa prezidenta Masaryka
mali stačiť na vytvorenie stabilnej demokracie.
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Pre pochopenie našej dnešnej demokratickej štátnosti je kľúčové vyjasniť si
vzťah k Československu a pokúsiť sa premyslieť, či a prípadne v čom bol
tento štát pre nás konštitutívny. Tým nemyslím len pozitíva našej
československej skúsenosti, ale aj tienistejšie stránky tohto štátneho
útvaru. Sú totiž minimálne tri dôvody, prečo bolo Československo pre nás
kľúčovým nástrojom v rozvoji našej štátotvornosti.

Zdroje našej štátnosti

Po prvé, Československo zabezpečilo základné zdroje pre slovenskú
štátnosť. Týkalo sa to v prvom rade bezpečnosti a obrany. Po roku 1918
bolo Slovensko nie len vojnou zničenou zónou (napríklad počty padlých
obyvateľov slovenského vidieka na frontoch 1. svetovej vojny boli
neúmerne vysoké), ale aj vojnovou zónou. Maďarská republika rád sa
vojensky snažila o získanie kontroly nad severnými časťami Uhorska.

Práve formovaním teritoriálnej integrity Československa v mierových
dohodách po 1. svetovej vojne získalo Slovensko prvýkrát svoje jasné
teritoriálne vymedzenie. Okrem tohto diplomatického úspechu nový
československý štát poskytol i vojenské spôsobilosti na ubránenie
suverenity novovymedzeného slovenského územia v bojoch v rokoch 1919
– 1920.

Existenčnou bola i podpora slovenskej kultúry československým štátom.
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Slovenský jazyk a slovenské kultúrne prvky v Uhorsku prežívali po
storočia. Napriek relatívnemu rozvoju, ktorý slovenčina a slovenský
kultúrny život zaznamenali v čase bernolákovcov a štúrovcov v 18. a 19.
storočí, sa po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 Slovensko
dostalo pod silný maďarizačný tlak. Kultúrne a vzdelávacie ustanovizne
boli postupne likvidované a jazykové práva nemaďarského obyvateľstva
boli rázne okliešťované.

Výsledkom bolo, že v roku 1918 bola situácia na Slovensku taká, že tu
chýbali viac-menej všetky druhy vyššie vzdelaných odborníkov. Aj preto
bol vtedajší československý rámec našej štátnosti dobrou možnosťou, ako
zabezpečiť podmienky na rozvoj slovenských kapacít a zdrojov v rôznych
oblastiach spoločnosti.

Samozrejme, všadeprítomnosť českých odborníkov spojená s oficiálnou
ideológiou neexistujúceho československého národa viedla k nerovnováhe
a napätiam. Tieto sa časom darilo zmenšovať, okrem iného i v procese
rozvoja federálneho usporiadania štátu v dekádach po druhej svetovej
vojne, ale úplne odstránená táto nerovnováha nebola nikdy. Faktom však
ostáva, že bez československého štátneho rámca od roku 1918 by sme ako
slovenské národné spoločenstvo dnes pravdepodobne existovali len niekde
vo folklórnych súboroch a v ľudových múzeách horských oblastí na našom
území.

Nástroj medzinárodnej legitimity

Po druhé, Československo bolo pre nás na konci 1. svetovej vojny zdrojom
medzinárodnej legitimity. Ako ukazujú vo svojom výskume viacerí
poprední teoretici medzinárodných vzťahov, ako napríklad Fritz
Kratochwil či Christian Reus-Smit, jednou z charakteristických čŕt Európy
ako politického priestoru od staroveku bolo, že nárok na legitímnu štátnosť
bol podmienený prihlásením sa k prevládajúcemu súboru spoločne
zdieľaných noriem a pravidiel v európskom spoločenstve.

Tieto normatívne usporiadania sa v rôznych obdobiach menili. Vznikajúce
politické spoločenstvá a štáty sa vždy snažili zapadnúť a prispôsobiť sa



s cieľom legitímnej existencie. Slovensko nebolo výnimkou. Prejavilo sa to
aj zdanlivým paradoxom v roku 1848, keď slovenskí predstavitelia
v Žiadostiach slovenského národa na jednej strane žiadali zabezpečenie
národnostných, demokratických a sociálnych práv v rámci Uhorska
a zároveň podporili Habsburský dvor v boji proti revolučnému hnutiu
v Uhorsku, ktoré malo viac-menej tie isté požiadavky. Slovenskí
predstavitelia – do správnej miery oportunisticky – vyjadrovali podporu
a príslušnosť v danom čase prevládajúcemu európskemu usporiadaniu
založenému na tradičných dynastických monarchiách.

Dominancia a legitimita tohto normatívneho usporiadania bola v Európe
podkopaná v čase 1. svetovej vojny, keď sa okrem iného aj pričinením vízie
amerického prezidenta Wilsona presadilo usporiadanie Európy založené na
národnom sebaurčení a demokratických politických zriadeniach vo vnútri
štátov. Kľúčovou otázkou teda v roku 1918 bolo nie len to, do akej miery je
Slovensko schopné existencie ako politická entita, ale aj na akom
legitimizačnom princípe by malo byť založené.

O tom, že existovali rôzne predstavy, svedčí napríklad Štefánikova
preferencia československej štátnosti založenej na monarchickom princípe.
I preto bola dôležitá Martinská deklarácia z 30. októbra 1918, keď sa vyše
200 slovenských osobností vyjadrilo za príslušnosť k československej
štátnosti a k demokratickému zriadeniu. Tým Slovensko, ktoré v praxi
vlastnej štátnosti v danom období schopné nebolo, nadobudlo možnosť
pripojiť sa k vtedy novej a neskôr dominantnej paradigme európskeho
usporiadania, a síce k spoločenstvu demokratických národných štátov.

Základ štátnosti

Po tretie, československé politické zriadenie je dodnes zdrojom kľúčových
demokratických štruktúr a inštitúcií v Slovenskej republike. Snahy
o demokratické usporiadanie politického života na Slovensku boli u nás
prítomné minimálne od čias Žiadostí slovenského národa v r. 1848, keď
naši predstavitelia žiadali nielen vyššie spomínaný súbor práv, ale bola
založená i Slovenská národná rada ako prvý formálny orgán politickej



reprezentácie slovenského politického spoločenstva. Až s vytvorením
Československa však bolo možné v praxi vytvoriť funkčné demokratické
zriadenie na Slovensku, v ktorom mohla fungovať deľba moci
a demokratický výkon politiky.

Mnohé z kľúčových inštitucionálnych tradícií našej dnešnej demokracie
majú základy v prvej ČSR. Týka sa to úlohy politických strán
v parlamentnej demokracii, úlohy prezidenta, zapojenia národnostných
menšín do politických procesov a podobne. Pochopiteľne, vzhľadom na
ťažké podmienky, za ktorých prvá ČSR vznikala, dochádzalo v praxi
k rôznym problémom pri presadzovaní demokratického charakteru štátu.
Napriek tomu, že Clevelandská i Pittsburská dohoda predpokladali vysokú
mieru samosprávy Slovenska, tieto princípy neboli po vzniku štátu
implementované. Československý nacionalizmus ako doktrína nového
štátu bol len ťažko zlučiteľný s inštitucionálnym usporiadaním, ktoré by
umožňovalo samostatné spravovanie záležitostí na Slovensku.

Národnostné napätia však v ČSR neboli len otázkou česko-slovenských
vzťahov. Týkali sa i menšín. Hoci bola ČSR viacnárodným demokratickým
štátom, československý nacionalizmus sa presadzoval napríklad v oblasti
ekonomiky. Príkladom bola geopoliticky motivovaná obchodná politika
nacionalistických elít okolo Živnostenskej banky a ministra financií Rašína
v 20. rokoch zameraná na popretŕhanie priemyselných dodávateľských
sietí s Rakúskom, Maďarskom a Nemeckom, ktoré mali byť nahradené
novými väzbami s krajinami ako Francúzsko, Británia, Rumunsko
a Juhoslávia. Vzhľadom na to, že dôležitá časť exportných odvetví
sústredených najmä v Čechách a na Morave bola v tom čase v rukách
podnikateľov nemeckej národnosti, mala táto politika vplyv na dramatické
zhoršovanie situácie menšín v krajine – v tomto prípade najmä nemeckej
a maďarskej.

Prezident Masaryk nesúhlasil s touto politikou a pokúšal sa o vyrovnanosť
pri formovaní vládnych koalícií. Napriek tomu však systematické
ekonomické znevýhodňovanie menšín viedlo k zhoršovaniu vnútorných
etnických napätí v štáte.



Vzhľadom na tieto faktory treba vo všeobecnosti oddeliť Československo
ako model liberálno-demokratického štátu – na svoju dobu radikálny
demokratický experiment v línii s vtedajšou avantgardou liberálno-
demokratického myslenia vo svete – od politickej praxe v Československu,
ktorá nie vždy dokázala zabezpečiť uplatňovanie princípov, na ktorých bol
štát formálne založený.

Dilemy maximalizácie slovenskej štátnosti

Vojnová Slovenská republika bola do veľkej miery negáciou
Československa, pretože to bol nielen štát, ktorý zrušil demokratické
zriadenie, ale najmä štát, ktorý obmedzoval základné práva občanov
a masovo časť z nich aj z rasových a politických dôvodov zlikvidoval. Pre
našu dnešnú štátnosť slúži vojnová Slovenská republika ako odstrašujúci
príklad, kam až dokážeme v presadzovaní vlastnej štátnosti zájsť. Ukazuje
nám, že štát sám osebe nie je dobrom, pokiaľ dobru neslúži.

Nie náhodou bolo Slovenské národné povstanie nielen snahou zbaviť sa
nacizmu, ale aj snahou znovuetablovať československú štátnosť. Povstalci
vyvesovali od augusta 1944 na povstaleckom území československé vlajky.
Hlásili sa tým k Československu ako modelu a forme štátu, ktorý bol
demokratický a medzinárodne legitímny. Zdanlivo paradoxne, ale
v skutočnosti logicky, sa v tomto období veľká časť slovenskej spoločnosti
(na rozdiel od do pasivity utlačenej českej spoločnosti v Protektoráte)
postavila so zbraňou v ruke proti nacizmu a za záchranu československej
štátnosti. Táto mobilizácia verejnosti v mene demokracie a slobody
v československom rámci upevnila náš legitímny nárok na spoluvlastníctvo
československej štátnosti.

Dnes má samostatné Slovensko 25 rokov, a je na polceste k povestným 50
rokom, ktoré by podľa prezidenta Masaryka mali stačiť na vytvorenie
stabilnej demokracie. Naše dnešné ukotvenie v NATO a v EÚ nám
poskytuje bezpečné prostredie na rozvoj slovenskej štátnosti a na realizáciu
demokratickej politiky. Náš svet sa však výrazne mení a aj najstabilnejšie
demokracie dnes strácajú svoj smer. Stačí sa pozrieť na USA v čase



prezidenta Trumpa, na chaos v súvislosti s brexitom v Británii, Orbánovo
Maďarsko alebo vývoj v Poľsku.

I Slovensko je dnes týmito obnovenými silami nacionalizmu zmietané
v dilemách okolo snáh o maximalizáciu našej sebastrednosti a zdanlivej
suverenity. I preto je dôležité nezabúdať na naše humanistické
a demokratické tradície a inštitúcie, ktoré sme si rozvinuli v stáročiach
snáh o sebaurčenie a slobodu. Československá štátna skúsenosť slovenskej
spoločnosti k tomu zásadne prispela.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že ste predplatiteľom Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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