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This is the first contribution from the 11th convention of the Slovak History Society. It 
includes a complete review of the development of the Slovak historiography since 1990. 
The 50th anniversary of the foundation of the Slovak History Society is commemorated 
(year of foundation 1946). Since 1946, the Slovak history has become a separate study and 
research subject. The biggest attention has been paid to the time from 1938 till 1945. Only 
marginal one has been paid to the so-called “real“ socialism. Earlier periods of our history 
have become very popular, but the publications are usually of very poor scientific value. 
There are still no new history textbooks and no-one seems to be interested in the opinions 
and ideas of the others.
History. Slovakia. The questions of historiography.

Keď ako predseda Slovenskej historickej spoločnosti otváram je j XI. zjazd, spojený s 
členským zhromaždením, dovoľte mi pripomenúť, že sa my členovia SHS schádzame 
v takomto veľkom množstve po prvý raz v slobodnej a nezávislej Slovenskej republi
ke, ktorá je z prirodzeného, ale aj z historického hľadiska nepochybne dovŕšením ná- 
rodnoemancipačných snáh Slovákov, čo by, pravda, malo byť najzrejmejším práve 
nám historikom. Nechcem tu hovoriť o peripetiách tejto cesty nášho národa k samo
statnosti a nezávislosti. Nepochybujem, že v budúcnosti sa nájde príležitosť, aby aj 
SHS usporiadala hromadné vedecké podujatie s touto tematikou, pretože je to téma v 
prvom rade historická. A treba len ľutovať, že doteraz sa ňou zaoberali len na rozlič
ných hromadných vedeckých podujatiach nie práve v prvom rade z historického hľa
diska. V tomto stručnom úvodnom referáte chcem poukázať na isté črty terajšieho sta
vu našej historiografie. Prevažne sa bude pohybovať vo všeobecnejšej rovine, lebo 
vlastne jeho akýmsi rozvedením a doplnením, hoci sa o tom vzájomne nekonzultova
lo, budú iste ďalšie referáty, koreferáty a nepochybujem, že aj diskusia. Ešte skôr než 
by sa prešlo k vlastnej náplni referátu, dovoľte pripomenúť, že v tomto roku uplynulo 
50 rokov od založenia Slovenskej historickej spoločnosti. A hoci o jej neprerušenej 
kontinuite nemožno v pravom slova zmysle hovoriť, aj Slovenská historická spoloč
nosť spred roku 1990 sa k nadväzovaniu na - povedzme starú - Slovenskú historickú 
spoločnosť hlásila. Aj keď vďaka kolegyni Lýdii Kamencovej, ktorá tu, žiaľ, nie je prí
tomná, vyšiel v Historickom časopise 1991 príspevok o vzniku Slovenskej historickej 
spoločnosti a o prvej etape jej činnosti (1946-1950), opierajúci sa o podrobný

* V tomto čísle Historického časopisu prinášame väčšinu referátov z XI. zjazdu Slovenskej historickej spo
ločnosti, ktorý sa konal v Trenčíne 27.-28. júna 1996. O odovzdanie a prípadnú úpravu pre tlač sme požiadali 
všetkých referentov. Správu o zjazde i o Valnom zhromaždení Slovenskej historickej spoločnosti 29. 6. 1996 
uverejňujeme v časti Kronika. (Redukcia).


