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Váení spoluobané,
ped dvaasedmdesáti lety piblin v tuto hodinu pijali v
praském Obecním dom pedstavitelé naich národ sdruení v
Národním vboru zákon o zízení eskoslovenského státu. První
vta tohoto naeho prvního zákona praví, e "samostatn stát
eskoslovensk vstoupil v ivot".
Dvacátého osmého íjna 1918 tento stát skuten vstoupil v ivot.
dlouholeté úsilí naeho zahraniního odboje, vedeného Masarykem,
tefánikem a Beneem, a dlouholeté úsilí nkolika naich domácích
vdc bylo toho dne - kdy je svm veejnm vystoupením podpoil
vechen lid korunováno úspchem. Z trosek zhrouceného
Rakousko-uherského mocnáství a na pozadí jeho válené poráky
povstal nejen ná novodob samostatn stát, ale zárove první
demokratick stát na naí pd v celé dlouhé historii naich
národ.
Dvacát osm íjen je právem naím hlavním státní svátkem.
Dnes má tento svátek pro nás obzvlá svátení pídech: poprvé po
dlouhch desítiletích mene íct o dvacátém osmém íjnu 1918
plnou pravdu a piznat tomuto dni jeho prav vznam. Poprvé po
dlouhch desítiletích se meme opt bez rznch vytáek a zcela
jednoznan pihlásit k idejím, s nimi je tento den
neodmysliteln spjat, toti k ideálu svobody, politické plurality,
skutené demokracie, obanské rovnosti, sociální spravedlnosti,
humanity a v neposlední ad plné státní nezávislosti.
To vechno je zajisté dvodem k upímné radosti.

Bylo by vak nebezpenm sebeklamem, kdybychom dnení vroí
vnímali pouze jako dvod k radosti. Není jen tím. Je pro nás
zárove velmi vánou vzvou k velmi vánému zamylení nad

sebou sammi. ijeme toti v dob, která nám klade bezpoet
zneklidujících otázek. V jejich pozadí se skrvá jedna základní:
zda a jak se nám daí prosazovat hodnoty, jejich jménem jsme
ped necelm rokem povstali proti totalitnímu reimu, a zda a jak
uskuteujeme ideály, které jsme tehdy veejn artikulovali.
Obávám se, e nemáme mnoho dvod ke spokojenosti.
Spoleenské zmny, které se nám zdály je t ped nkolika
msíci na dosah ruky, probíhají tce a pomalu. Mezi lidmi roste
neklid, nespokojenost, netrplivost a zklamání, které jsou
provázeny rostoucí nevraivostí. ijeme v dusné amtosfée. Kredit,
kter jsme ve svt získali svou rychlou a pokojnou revolucí
zvolna ztrácíme. Zahranií nás pozoruje se stále vt ími rozpaky a
stále astji vyslovuje obavu, e na e schopnost budovat nov
systém pováliv kulhá za schopností, kterou jsme prokázali pi
bourání systému starého.
Jsem pesvden, e v echno nakonec dopadne dobe. Zárove se
v ak domnívám, e dopadne-li v e nakonec dobe, pak jen a jen
proto, e v sob nalezneme sílu podívat se zpíma do tváe sami
sob, v em svm dosavadním neúspchm a v em jejich
skutenm píinám, vetn tch, které tkví v nás samotnch a v
na ich patnch vlastnostech.

Není mm dne ním úkolem rozebírat v echny aspekty krizové
situace, v ní se ocitáme. Zmíním se pouze o jedné vci, která je
bezprostedn vznamov spjata se vznikem na eho státu.
eskoslovensko vzniklo ped dvaasedmdesáti lety ze spolené vle
nejvznanj ích duch na ich dvou národ. Nejuvdomlej í
e i a Slováci, a u psobili doma i v zahranií, se tehdy
jednomysln shodli na tom, e jedinou zárukou nezávislé státní
existence a svobodného národního rozvoje je pro nás spolen
ivot v jednom stát. Tato obecn sdílená jistota vedla dokonce
na e pedky, jak echy tak Slováky, k pesvdení, e na e dva
národy jsou jen dvma vtvemi národa jediného. V této vci, jak

víme, se osudov mlili, nicmén sám fakt, e takto sm leli,
svdí o tom, jak hluboká byla jejich jistota, e patíme k sob.
Jak dobe víte, na e souití v jednom stát, prodlává práv v
tchto dnech velikou zkou ku. Svoboda, kterou jsme si vybojovali,
nás zcela zákonit postavila ped otázku, zda rozhodnutí na ich
pedk bylo také svobodné a zda bylo správné.
Jsem hluboce pesvden, e to bylo rozhodnutí správné. Zárove
jsem ale hluboce pesvden, e toto rozhodnutí musíme dnes
zbavit jeho dobov podmínnch iluzí a vdechnout mu nov
obsah. Nejsme jedinm eskoslovenskm národem, ale národy
dvma, které mají právo na tuté míru národní svébytnosti a
suverenity. Jsme zárove státem s poetnmi národnostními
men inami, které mají svá kolektivní práva.
Nov obah a nov ivot chceme dát rozhodnutí na ich pedk tím,
e se pokou íme dát nov obsah federativnímu uspoádání na eho
státu.
íkáme, e budujeme autentickou federaci.
Je to proces neobyejn sloit a náron, provázen bezpotem
spor, nedorozumní, pekvapení, ba i zmatk. Kdybych tento
proces ml pirovnat k porodu, musel bych íct, e to rozhodn
není porod bezbolestn.
Co je teba k tomu, aby se tento porod podail a aby se narodilo
dít vskutku zdravé a ivotaschopné?
Podle mého mínní je k tomu teba jediné: abychom v ichni v
sob probudili svou odpovdnost a abychom v sob
zmobilizovali takové vlastnosti, jako je zdrav rozum, nadhled
vcnost, odvaha k pravd a porozumní pro druhého.
Vyzvám proto v echny echy, aby se pokusili vcítit do du e
slovenského národa a aby se zbavili v ech pozstatk pezíravosti a
bezdné nadazenosti, jimi byl po léta jejich vztah k Slovákm
provázen. ádám je, aby na rzné slovenské nároky smující k

upevnní slovenské svébytnosti nereagovali jen pohrdlivm
úsmkem nebo nechápavm kroucením hlavy.
Vyzvám zárove vechny Slováky, a pedevím slovenskou
mláde, aby nepodléhali nacionální demagogii lidí, kteí ztotoují
národní svébytnost a hrdost s návratem do temné minulosti.
Sentimentální vklady o údajn oputném, zapomenutém a ze
vech stran utiskovaném slovenském národ jsou pro tento národ
urálivé. Hlasy tohoto druhu nepstují národní sebevdomí, ale
iví jen národní komplexy a probouzejí nenávist. Vyzvám vechny
Slováky, aby prokázali svou politickou kulturu tím, e budou
respektovat zdrav rozum svch pedstavitel, které si svobodn
zvolili. Dstojné místo v rodin evropskch národ zajiuje
kultura demokratické diskuse. ovinistick kik takové místo
naopak ohrouje. Slovenskou politickou reprezentaci ádám, aby si
i nadále zachovala chladnou hlavu a aby i nadále vcn
diskutovala o nejpraktitjím rozdlení kompetencí ve státní
správ. Zbrklé podléhání okamitm náladám zfanatizované ulice a
neustálé, a do absurdnosti dovádné stupování poadavk
neme vést k niemu dobrému. Nejde pece o to, vykázat se za
kadou cenu maximem pravomocí, ale o to, aby ná politick a
hospodásk systém efektivn fungoval ku prospchu vech.
echy, Slováky a písluníky vech národnostních menin a
etnickch skupin posléze ádám, aby ná federativní stát nechápali
jako pekáku svého národního rozvoje a nástroj svého útisku, ale
jako svj spolen úkol a spolené vlastnictví. Tak, jako se cítíme
bt písluníky své rodiny, svého pracovního spoleenství, své
strany, své církve a svého národa, mli bychom se cítit i obany
tohoto naeho spoleného státu, kter vznikl z velmi moudrého,
duchovn kulturn a historicky zdvodnného a z geopolitického
hlediska dokonce nevyhnutelného rozhodnutí naich pedk.

Dvacát osm íjen 1918 je s dvacátm osmm íjnem 1990
propojen tisícermi vznamovmi nitkami. Jednou z tchto nitek je
i ta, o ní jsem mluvil. Dvacátého osmého íjna 1990 se nad tímto
státem vznáí otázka, zda umírá, anebo zda jeho ivot získává
druh dech.

Vím, e získává druh dech. Vím, e ve zkou ce, kterou
prochází na e státnost, obstojíme. Vím, e ná rozum, smysl pro
svornost, na e odpovdnost, na e kultura i ná pud sebezáchovy
zvítzí a e zklameme v echny, kteí pochybují o na í schopnosti
zachovat integritu na eho spole ného státu, nést odpovdnost za
závazky, které pijal, a vbec o na í schopnosti mít vládu nad sv mi
vcmi.
Dkuji vám za pozornost.

