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rakúskej národnej a štátnej identity a
sebauvedomovania.
Ďalšia studia T. Angerera sa zaoberá rakúskymi postojmi vod Francúzsku v rokoch 1949-1960. Chronologicky na něho nadvazuje studia R.
Steiningera, ktorá skúma hospodársku situáciu v západoeurópskych štátoch v šesťdesiatych rokoch, kedy
EFTA stála před rozpadem a zabránilo tomu len kompromisně stanovisko Vělkej Británie.
Pallaverova stádia Rakúsko a Taliansko — susedia v Európe rozoberá rakúsko-talianske vztahy, zvlaštny
doraz kladie na otázku Južného Tirolska, ktorá výrazné sťažovala integračně snahy Rakúska.
Studia T. Schwendimanna sa
orientuje na charakteristiku vzťahov
Rakúska a Švajčiarska v druhej polovici osemdesiatych rokov. Autor konstatuje, že colné a obchodné dohody z roku 1972 s EU a ostatnými štát' mi EFTA priviedli Švajčiarsko a Rakúsko na určitý čas ku spoločnej
platformě při dalšom formulovaní a
rozvíjaní integračnej politiky.
Tretia časť publikácie Politické
strany a integrácia sa usiluje o charakteristiku vnitropolitického života
v Rakúsku a jeho postoja k integračnému procesu v Európe. Studie čerpajú predovšetkým z tlače, nakoíko
archivy jednotlivých politických stráň
nie sú v Rakúsku volné přístupné.
Mienkotvorný proces jednotlivých
stráň vo vzťahu k EU sa z týchto dóvodov autorom len velmi ťažko re-
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konstruoval. Na vytváraní tejto časti
sa podielali M. Gehler, M Hehemann
a L. Hobelt.
M. Gehler analyzuje postoj kresťansko-demokratického křídla v rokoch 1947-1960. MySUenka integrácie sa tu presadzovala len postupné,
na rozdiel od německých kolegov z
CDU/CSU dávali rakúski kresťanskí
politici prednosť teritoriálně) integritě a Štátnej suverenitě. Za povšimnutie stojí fakt, že v tomto období otázka štátnej integrity bola prioritnou aj
pře Tavičové křídlo rakúskej vnútropolitickej scény. Nie menej zaujimavým je aj vývoj v rámci liberálno-politickej časti rakúskeho vnútropolitického spektra, ktoré bolo temer od
samého začiatku proeurópsky orientované. L. Hobelt sa vo svojom příspěvku zamýšFa, prečb J. Haider v
roku 1992 otočil doterajšiu orientáciu FPO o 180 stupňov a začal rázné
protieurópsky vystupovaf. Autor si za
základnu vychodiskovú tézu dává
předpoklad, Že to zapříčinili předvolebně ciele FPO, vychádzajúce z měnlivých nálad obyvatelstva v tom čase.
Štvrtá časť nazvaná Paneurópa a
Rada Európy rieši duchovno-historickú, ideologickú a kultúrno-politickú
problematiku a otázky Fudských práv.
Studie M. Posselta a H. Wohnouta
nazerajú na tieto okruhy problémov
cez prizmu konania významných činitelov paneurópskeho hnutia: R.
Coudenhove-Kalergiho a F. Karáska
— generálneho tajomnfka Rady Eu-

ropy v rokoch 1979-1984. Tieto studie sa svojím charakterom vymykajú
ostatným častiam monografie, ich
problematika bola už viackrát v rakúskej historiografii spracovaná. Význam tejto časti publikácie spočívá
skór v netradičnom spracovanf úlohy osobnosti v dějinách.
Pozornost autorov v záverečnej
časti publikácie pútajú hospodářské
a bezpečnostně otázky súvisiace s integráciou Európy. V tejto súvislosti
výrazné vystupuje do popredia najma otázka vzťahu rakúskej neutrality
na jednej straně a rakúskej prointegračnej politiky na straně druhej. Autoři zhodne konštatujú, Že zatial Co do
roku 1955 bola rakúska neutrálna
politika možná napriek rakúskej neformálnej západoeurópskej orientácii, po roku 1972 sa realizovala západoeurópska integračná politika
napriek formálnej neutralite. Obdobie rokov 1960-1972 bolo najťažšfm
pře zladenie oboch cieíov. Počas vlády Kreiského sa neutrálny směr v
rakúskej politike ešte silnejšie vyprofiloval a proeurópsky směr sa zdal
byť zatlačený do úzadia. O to viac
překvapuje vývoj po roku 1986, resp.
po roku 1989, ktorý znamenal poměrné radikálnu změnu v orientácii
rakúskej zahraničně) politiky. V tejto

119

súvislosti však třeba připomenut, že
o výhodách, resp. nevýhodách pripojenia sa k EU sa v Rakúsku živo
diskutovalo na všetkých úrovniach
vnútropolitického života a do prebehnutia referenda v 1994, ktorého výsledkom bolo prijatie rozhodnutia o
vstupe Rakúska do EU. V recenzované) pulikácii najde čitatel vela faktografických a statistických údajov,
ktoré poskytujú poměrné podrobný
prehlad tak o vývoji po roku 1945 v
Rakúsku samotnom, ako aj o jeho
postavení v Európe a o jeho vztahoch k najdóležitejším štátom temer
až do súčasnosti. Přednostou publikácie je nielen jej hutný výklad, ale
aj nové metody při spracúvaní takého náročného objektu, akým sú najnovšie dějiny. Práca sprístupňuje viaceré názory na začlenenie Rakúska
do EU, ich genézu a následný vývoj,
analyzuje diskusie na vnútropolitickej úrovni za účasti jej subjektov a
zároveň sprostredkúva aj zahraničněpolitický aspekt tejto problematiky v
celej šírke jeho spektra. Publikáciu
třeba hodnotit pozitivně najma preto,
lebo súbor monotematicky orientovaných studií komplexně exponuje a
interpretuje konkrétny, dnes už završený proces integrovania sa jedného
státu do Etí.
•
Zuzana Poláčkovď

' Zuzana Poláčková; PbDr., Slovenský institut tnedzinárodnýcb Studií, Bratislava
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jinách bývalého sovietskeho bloku.
Zaujfmavé je hodnotenie priebehu
zmien v roku 1989 v byvalom Československu.
Vcelku ide o dobré zvládnutu
publikáciu, ktorá podává maximum
informácif o vývoji po roku 1945
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praktický až do dnešných dni'. Vydanie tejto knihy zároveň naznačuje, že
toto pražské vydavatelstvo má jasnU
koncepciu, vie, co chce čitatelem
předkládat, a co chctS aj čitatelia čftať. Na oboch stranách je záujem
o kvalitu.
•
Peter Juza*

MICHAEL GEHLER - ROLF STEININGER: „Ósterreích und díe europáísche Integration 1945-1993" (Rakúsko a európska integrácia v rokoch
1945-1993), Wien, Kóln, Bohlau, 1993, 530s.
17. júla 1989 Rakúsko slavnostně
odevzdalo v Bruseli žiadosť o prijatie do Európskej unie. Odvtedy sa
táto téma stala hlavným námetom verejnej diskusie v Rakúsku. Diskutovalo sa predovšetkým o následkoch
vstupu Rakúska do EU. V dósledku
GorbaČovovej perestrojky a glasnosti sa otupili hrany konfliktu Východ
— Západ, Německo sa opať zjednotilo a padli komunistické režimy vo
Východnej Európe. V tejto novovzniknutej politickej realitě sa Statná
zmluva (1955) a rakúska neutralita
začali javiř ako prežitok.
Vo vnútropolitickej debatě o možných následkoch vstupu do EU dominovali predovšetkým právničí,
ekonómovia a politológovia, takže sa
argumentovalo v rovinách zodpovedajúcich predovšetkým týmto věd-

ným disciplínám. Pře obdobie po
roku 1989 bola charakteristická absencia historického hradiska. Historici najnovších dějin v Rakúsku sa do
tých čias bud vóbec nezaoberali touto problematikou, alebo jej věnovali len okrajovú pozornosť.
Tento fakt bol sčasti spósobený
aj nepristupnosťou materiálov a dokumentov v příslušných archivech.
Uvedená monografia je prvým pokusom o analýzu tejto problematiky,
o jej priblíženie z hladiska historickej vednej disciplíny.
Ako autoři v Úvode zdórazňujú",
monografia sa nepokúša o vyčerpávajúce zhrnutie rakúskeho integračného procesu, ale analyzuje najdóležitejšie aspekty vývoja plného zmien,
dává podněty pře dalšie smerovanie
historického výskumu v tejto oblasti.

'PeterJuza; Mgr, Ministerstvo zahraničních věci Slouenskej republiky

Autoři sa zamerali kvóli zachovaniu komplexnosti přístupu ku skúmanej problematike na výskům nasledovných oblastí: vládnej politiky,
politiky západných partnerov, politiky jednotlivých stráň, Paneurópy a
Rady Európy, bezpečnostných, hospodářských a politických otázok.
Prvá část nazvaná Viedenská politika a integrácia sa skládá zo štyroch studií. F. Weiss sa vo svojom příspěvku věnuje postojem rakúskej vlády ku západoeurópskej integrácii v
rokoch 1945-1957. Zaoberá sa cielmi a zmyslom rakúskej vládnej politiky, ktorá sa riadila heslom „Statná
zmíuva a neutralita napriek západnej integrácii." Chronologicky na Weissovu studiu nadvázuje časť S. Hammela, ktorá hodnotí rakúske integračně snahy v rokoch 1961-1972.
Rakúskej integračnej politike sa v
tomto období dařilo úspěšné lavírovať medzi Západem a Východom a
súčasne ťažiť z britsko-francúzskych
protiřečení. V tomto období sa zhoršili aj rakúsko-talianske vztahy (autonómia pře Južné Tirolsko). G. Leitner zachytává na základe rozboru tlače postoje vlády v rokoch 1986-1989.
V tomto Čase sa váčšina špičkových
politikov vyslovila za vstup krajiny
do Európskeho společenstva. Vedúci politici sa stávali k tomuto problému vcelku jednoznačné, odmietavý
postoj zaujali len komunisti a zelení.
Leitnerova studia súčasne explicitně dokazuje, ako čisto ekonomické argumenty ovplyvňovali v tomto
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období diskusiu o vstupe Rakúska do
EU.
W. Mederer v studii Rakúsko a európska integrácia skúma vzťah Rakúska a EU zo štátoprávneho hladiska.
V rámci historického exkurzu konstatuje, že postupné integračně kroky Rakúska mali podstatný vplyv aj
na vnútorný vývoj ústavy. Týmito
krokmi ako keby sa dopředu modeloval a připravoval vstup Rakúska do
EU.
V druhej časti monografie, ktorá
je věnovaná Rakúsku a jeho západným partnerem sa autoři zhodujú v
tvrdení, že při skúmaní vzťahu Rakúska a počiatkov európskej integrácie
sa nedá obísť fakt, že krajina bola až
do roku 1955 obsadená štyrmi mocnosťami, ktoré jej vývoj viac-menej
politicky a ekonomicky ovplyvňovali.
V rámci tejto časti sa rozoberajú vzťahy Rakúska s Nemeckom, Francúzskom, Velkou Britániou, Talianskom
a Švajčiarskom. Autor Studie Hospodárstvo a politika — Německo, Rakúsko a západná integrácia J. Nautz
podčiarkuje ten fakt, že už bezprostředné po roku 1945 sa Rakúsko začalo tesnejšie orientovat na Německo. Okrem ekonomického aspektu
sa dotýká aj traumy neustále prežívajúcej v rakúskej spoločnosti, súvjsiacej s pocitom podriadenosti a závislosti na Německu. Zároveň však
konstatuje, že ekonomická závislost
na Německu malá aj svoje pozitivně
stránky — rast rakúskej ekonomiky
prinášal so sebou aj upevňovanie

