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Baráti körünk támogatásával
jelent meg Rudolf Kučera
cseh politológusnak, a Střed-
ní Evropa című folyóirat
főszerkesztőjének könyve
Közép-Európa történetéről.
Sólyom László köztársasági
elnök a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Lovagkereszt-
jét adományozta Rudolf
Kučerának ezért a könyvért.

A szerzőről
Az 1947-ben született Rudolf Kučera a Károly Egyetem Böl-
csészettudományi Karán filozófiát és történelmet tanult. Már
fiatalon tagja lett a Csehszlovák Tudományos Akadémiának,
1978-ban azonban a Charta '77 mozgalomban való részvétele
miatt eltávolították, ezután 11 évig építőmunkásként dolgo-
zott és csak a bársonyos forradalom után térhetett vissza.

Közben létrehozta Cseh- és Morvaország Páneurópai Unió-
ját, melynek ma is elnöke. Megalapította és szerkeszti a Střed-
ní Evropa (Közép-Európa) című folyóiratot. 1991-ben konfe-
renciát szervezett a kommunizmus bűneinek feltárására. 1993
után a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karán megala-
pította a politológia tanszéket. A Csehországi Egyetemek
Tanácsának elnökhelyettese, valamint a Berlinben működő
elüldözöttek dokumentációs központjának (Zentrum gegen
Vertreibungen) tudományos tanácsosa. Fellépett a Beneš-dek-
rétumok felülvizsgálatáért. Több könyv és számtalan tanul-
mány jelzi munkásságát.

A könyvről
A kötet nagyszámú fekete-fehér és színes illusztrációt tartal-
maz, valamint tíz kétoldalas térképet, melyek segítik az olva-
sót kiigazodni a 19. és a 20. század Európája történelmében.

A könyv a teljesség igénye nélkül foglalkozik Közép-Euró-
pa múltjával, s a tanulságokat levonva megkísérli felvázolni
az új alapokat, melyekre az érintett országok kölcsönös viszo-
nyát lehetne helyezni. Ezekből az egyik legfontosabb az a
megállapítás, hogy a demokratikus átalakulás nem épülhet fel
a „hazugságban való életben”.

A szerzőnek kezdettől fogva fő témái közé tartozott Közép-
Európa; a hibák, amelyek megtörténtek, s melyek végül is
Közép-Európa széteséséhez és megszűnéséhez, s Kelet-Euró-
pává való átváltozásához vezettek. Emellett természetesen
fennállt az a kérdés is, vajon milyen körülmények között lehet
majd egyszer a közép-európai régiót feléleszteni, mint a
demokratikus Európa alkotóelemét, mely kérdéssel egy követ-
kező kérdés függött össze, nevezetesen: mi az, amire Közép-
Európa történelméből a jövőben rá lehetne kapcsolódni. Ezek-
nek az elemzéseknek elengedhetetlen része volt a nemzeti

mítoszok és előítéletek kritikai analízise, melyek számottevő
hatással voltak Közép-Európa történelmére. Így keletkeztek az
egyes fejezetek Közép-Európa történelméből, melyek először
folytatásban jelentek meg a Közép-Európa című szamizdatos
szemlében. Később, 1992-ben, ezek könyv formájában is meg-
jelentek a prágai I.S.E. kiadó gondozásában.

Rudolf Kučera mindenkor a demokrácia egyik fő mércéjé-
nek a kisebbségekhez való viszonyulást tartotta, a nemzetisé-
giekhez elsősorban, de a politikai, szemléletbeli és egyéb
kisebbségekhez is. Vallja, hogy a demokráciát csupán, mint a
pillanatnyi többség uralkodásaként értelmezni mindig áldat-
lan következményekkel járt. Éppen ebből az álláspontból
kiindulva nagyon veszélyesnek tartja a közép-európai régió-
ban a tisztán nemzeti államok elérésére irányuló igyekezetet.

A szerző a kötetben rámutat arra, hogy az új államok közül,
amelyek Közép-Európában keletkeztek, szinte egyik sem a
természetes fejlődésnek köszönhetően alakult meg, hanem a
háborús események és a nemzetiségi csoportok azután követ-
kező erőszakos asszimilációja következményeként. Ezek a
nemzetiségi csoportok rövid időn belül csupán nemzetiségi
kisebbségekké váltak. Más szóval, az új államok alapjaiban
ott volt, kisebb vagy nagyobb mértékben, a győztes többsé-
giek zsarnokoskodása; annak ellenére, hogy a demokrácia
megalapozására tettek erőfeszítéseket, közös gyengeségük a
kisebbségekhez való viszony volt, melyekben akkor, s tulaj-
donképpen ma is saját létük veszélyeztetését látják.

A szerző véleménye szerint a kisebbségek felé irányuló
megromlott viszony a fő oka annak, hogy a közép-európai
régió mai államainak többsége nem képes valóban gyümöl-
csöző középeurópai együttműködésre. Sajnálatos módon, a
közép-európai nemzeti államok közti kölcsönös viszony, a
mai napig az első és a második világháború utáni történések-
kel van megfertőzve.
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A kötetet Csémy Tamás szerkesztette (Korma Bt., 2008)

A kötet kiadását több intézmény és magánszemély támoga-
tása mellett a Bohemia Baráti Kör közreműködése tette lehe-
tővé. Megrendelhető a bookline.hu, bookline.sk és bookli-
ne.ro oldalakon, valamint a könyv saját honlapján: www.
kozep-europa.hu. Ára tagjainknak: 2500 Ft helyett 1750 Ft.
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Rudolf Kučera és Csémy Tamás szerkesztő a könyv
bemutatóján a budapesti Magyar Kultúra Házában
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