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The study by a well known Israelian historian gives a brief survey, and in some respect even 
a survey with notes on the historical production (of a special, ineinoar and documentary 
character) on the history of Slovakia which have been published in Israel within the 45 
years. The authors of this study all come from Slovakia, or Czechoslovakia; they are Israel 
citizens who inunigrated from their previous mother country. Their production deals with 
the history of Jewish inhabitants in Slovakia with the special regard to so called holocaust in 
the time of the World War II. The study also includes a well prepared survey of the institu
tions in other countries where you can come across with the basic sources concerning 
Slovak history.
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Keď začnete listovať stránkami slovenských historických publikácií, periodickej alebo 
dennej tlače a pustíte sa do rozhovoru s historikmi, s prekvapením zistíte vysokú 
mieru nevedomosti napr. o publikáciách o slovenských Židoch v zahraničí (a o ich 
dejinách na Slovensku ani nehovoriac). Jednou z príčin bola zaiste izolácia, ktorá 
postihla slovenskú historiografiu v posledných 45 rokoch. Odstránenie západných 
vplyvov a nepriateľstvo, ktoré prejavoval komunistický režim voči Židom od Sláns
kého procesu a po česko-slovenskej jari 1968, samozrejme, znemožnilo všetky styky 
a prístupy k príslušnej literatúre.1 Druhou príčinou bol možno nezáujem o Židov a ži
dovské témy, ktorý neraz hraničil s antisemitizmom. Nie je preto veľkým prekvapením, že 
slovenská historická literatúra, a o to viac žurnalistika, neustále omieľajú staré a 
nepodložené tvrdenia napr. o Židoch na Slovensku bez toho, žeby si ich preverili 
v archívoch. Na škodu veci časť súčasných historikov a publicistov presedlala 

z komunistického potlačovania poznania na ľudácko-nacionalistickú mytológiu.
Domnievam sa, že spoznávanie historiografie Slovenska, ako bola a je spracovaná 

židovskými historikmi a autormi v Izraeli (prístupná je v anglickom a nemeckom 
jazyku), určite prispeje k lepšiemu poznaniu slovenskej politickej, ideovej, kultúrnej a 
hospodárskej histórie. Obohatí vedomosti o Slovensku aj v rôznych iných odboroch 
historickej vedy (ako dejiny obchodu, priemyslu a techniky, vývoja športu, medicíny a 
starostlivosti o zdravie, práva, dejiny vývoja dediny, dejiny školstva a náboženských 
školských inštitúcií, dejiny religiozity, cirkvi a náboženskej tvorby, dejiny etnografie, 
etnických a náboženských menšín a historickej lingvistiky). Uvedené oblasti sú poznačené 
židovskou prítomnosťou na Slovensku a sú čiastočne podchytené v publikáciách vydaných 
v Izraeli. V súčasnosti už nemožno spracovať biografie vedcov, rabínov, štátnikov a po
litikov pôvodom zo Slovenska bez izraelských prameňov. (Bol to práve slovenský exilový 
historik, ktorý upozornil slovenskú verejnosť na židovské osobnosti pôvodom zo 
Slovenska). Poľskí historici si napr. vysoko vážia izraelské a židovské práce o histórii Židov 
v Poľsku a poľsko-židovské konferencie sa stah pravidelnými. Práce Yaakova Katza, 
Nathanela Katzburga, Michaela Silvera o uhorskom Židovstve, ak spomeniem iba 
niekoľko mien, sú na Slovensku neznáme, napriek ich relevantnosti na pomery na

Autor príspevku pravidelne posielal i v čase normalizácie svoje práce do Matice slovenskej a 
Historického ústavu SAV. Časť týchto publikácií sa, žiaT, stratila, druhá časť do Matice slovenskej síce 
došla, ale zostala neznáma slovenským historikom.
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