Češi a Slováci a jejich stát v proměnách času
Úvaha
Jak bychom na tom byli v dnešní době, kdyby původní Československo 31. prosince 1992
nezaniklo? Fungovala by Česká a Slovenská Federativní Republika v normálním režimu dál?
Jaká by byla naše kultura, jakou řečí bychom se dorozumívali? Kdo by byl hlavou státu?
Takové otázky si klade jistě většina lidí. Ale nad těmito myšlenkami už můžeme
jen „dumat.“ Dnes už máme samostatný slovenský a taky český stát a vše je jinak. Máme sice
jen málo odlišný jazyk, kulturu a prostředí, ve kterém žijeme, ale už spolu nemáme vlastně
nic společného kromě hranice a minulosti.
Nedávno jsme mohli oslavit 97. výročí vzniku Československa. Ale k oslavám se přidala jen
hrstka lidí. Nevím, jak tomu bylo u našich sousedů Slováků, jestli vůbec nějaký svátek slaví,
ale u nás v Česku tento svátek zaniká. Kontroverzní je, že Den vzniku samostatného
Československa oslavují i politici, kteří tuto republiku rozbili. Dříve žily významné osobnosti,
které by za myšlenku samostatného Československa položily život. Dnešní člověk by si měl
z těchto osobností vzít příklad. Mám nepříjemný pocit, že lidé postupně ztrácejí národní
hrdost. Podle mě je na vině i současné politické dění. Zdá se mi, že také naše historické
chápání je někde jinde než v jiných evropských zemích. Lidé, kteří zažili doby
Československa, o své minulosti moc nemluví. A my, mladí, o tom víme jen to, co se
dozvíme ve škole od svých učitelů. Ono to svým způsobem stačí. Ale kdyby se ti starší
podělili o své zkušenosti a osobní prožitky z té doby, tak by se na to mladá generace našeho
státu mohla podívat i jinýma očima a nemusela by opakovat stejné chyby. A taky kdyby
někdo ze současných politiků myslel tak jako T. G. Masaryk, bylo by to určitě jinak. Měli
bychom své vzory a lidé by mohli být pyšní na svou vlast. Nezbývá nám nic jiného, než
doufat v to, že se naše Česká republika vzchopí a my budeme moct být zase hrdí na stát, ve
kterém žijeme. Totéž přeji i našim bratrům Slovákům a myslím, že ani tak nezáleží na tom,
jestli bude naše budoucnost společná, či rozdělená.
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