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Štrajkovéreflexie
Masové akcie majú svoje caro.

Carovná je ich sila a nátlakové mož-
nosti. Carovná je ich výpovedná
hodnota. A carovná je ich schopnost
umožnit mase vyjadrit svoj postoj.

Carovné sú aj situácie vznikajúce
na vysokoškolskej pode v súvislosti
s organizáciou štrajku za zvýšenie
miezd ucitefov. Diskusie by moWi
slúžit ako zdroj psychologickej štú.
die o stave mysle našich vysoko-
školských pedagógov. HlaÝy vo vy-
sokej frekvencii kmitajú v jednot-
nom súhlase. Všetci sme nedocene-

ní, nezáplatení, nemotivovaní.
Všetci sme na školách z cistého en-

tuziazmu. Všetkých poburuje po-
rovnanie vlastného platu s celoslo-
venským priemerným zárobkom..
M"'amzlý pocit, ked otváram ku
koncu mesiaca penaženku. Mám zlý

I pocit, ked si prezerám knihy, ktoré
by som chcel, a nemóžem mat.
Mám zlý pocit pri pomyslení na to,
co by som potreboval, ale nemóžem

I si dovolit. Mám však tiež zlý pocit
zaradit sa medzi všetkých.

Vo vláde sa to len hemží tragiko-
mickými figúrkami v rukách jánoší-
kovského šachistu. Pravidlá hry sa
menia v závislosti od jeho biopfÚ-
dov. Stálym pravidlom je len vše.
obecná úbohost zúcastnených a ich
rozhodnutí. Vrátane rozpoctu pre
školstvo. Vrátane návrhu novely vy-
sokoškolského zákona. Yrátane...
Dá sa od týchto úbožiakov cakat

viac? Sotva. Robia všetko, COvedia i
ncvcdia.

Tragikomédia sa však odohráva i

na javiskách vysokých škól. Tí naj-
menej doceneni, najmcncj zap1atcní,
najmenej motivovaní s najvacším
odhodlanim volajú po štrajku (aj
ked nic nepodpíšu). Pritom však vefa
z nich je síce neformálne, ale faktic-
ky v. stave permanentného štrajku
už dlhé roky. Ich cistý entuziazmus

treba v preklade cítat ako "nemat

inú možnost", Je to smutné, ale je to
tak. Pre /III1ohých. sú vysoké školy

poslednou možnostou. Nikde inde
by nenašli uplatnenie.

. Postavenie ucitefov v spolocen-
skom rebrícku je skutocne neadek.
vátne. Nízke mzdy sú však len jed-
nou stranou mince. Postavenie uci-

tefa v spolocnosti je predsa urcované
predovšetkým kreditom u jeho štu-
dentov. A ten je nízky nie kvóli níz-
kym mzdám, ale vdaka nízkym
kvalitám pedagóga. Ved kofkí z ab-
solventov vysokých škól sa s hrdos-
tou Wásia k svojej alma mater? Kof-
Id z nich vedia vymenovat viac ako
jednu ci dve ucitefské osobnosti,

ktoré ich pocas štúdia viedli? Kofko
študentov by sa postavilo za všet-

kých vysokoškolských pedagógov?
A hlavne, kofko samotných ucitefov

pocituje možnost práce so študent-
mi ako privilégium vyvolených?

Dovolím si byt pesimistom a pred-
povedat nízke císla.

lste. Mzda je podstatným m~ti- I
vacným faktorom a mám o nej svoje j
predstavy. Nemyslím si však, že je J
hlavnou prícinou odchodu schop- I
ných fudí L raunv akaucmickej ob-
ce. Primámym znechucujúcim cini-
tefom je konštantná absencia selek-
cie a zvýhodnovania efektívnych I
pracovísk a pracovníko; a konštant~ 1
ná prezencia zakomplexovaných 1
osóbok zjednotených svojou prí- I

slušnostou k priemeru. Ludia tohto I '
typu ospravedlnujú svoje neschop- .
nosti nízkymi císlami na výplatnej ,

páske. Je však možné zlepšit schop- I .

nosti neschopných zvýšením ich
platobnej spósobilosti? Opat som
pesimista. Celoplošné zvýšenie
miezd ucitefov nezvýši ich spolo-
censký kredit.

Prípadný štrajk vysokoškolských
ucitefov by mal jedno vefké pozití-
vum. Majster Kat a jeho dvorní by
malinacasroztrasenékolená.Zvýšil,.

by hladinu ich strachu a komplexov,
ktoré budú (pevne tomu verím a tu
som optimista) strojcarni ich auto-
deštrukcie. Napriek .tomu mám k
tejto masovej akcii istú averziu.

Spósobujú ju niektoré postavicky z
akademickej obce, ktoré hodnotu
štrajkujúcej masy devalvujú. Všet-
kým ostatným v ich úprimnej snahe

držím palce.
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