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(O obhajobách diplomových prác na Katedre dejín západných a južných 
Slovanov Historickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity 

v šk. r. 1950—51.)
V Sovietskom sväze sa najmä v posledných rokoch venuje zvýšená pozor

nosť štúdiu dejín južných a západných Slovanov, teda i histórii našich ná
rodov. V Ústave slavistiky Akadémie vied SSSR v Moskve pracuje 20-členný 
kolektív sovietskych historikov na veľkých dvojsväzkových Českosloven
ských dejinách. Na historických fakultách sovietskych univerzít, pedagogic
kých ústavov a na iných vysokých školách sa v rámci svetových dejín 
venuje zvláštna pozornosť prednáškam z dejín našich národov. Na Histo
rickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova, vyzname
nanej radom Lenina, je osobitná katedra dejín západných a južných Slova
nov, kde sa v oddelení dejín západných Slovanov niekoľko desiatok soviet
skych vysokoškolákov venuje odbornému štúdiu našich dejín.

Táto zvýšená pozornosť, ktorú venujú našim dejinám sovietski historici, 
je výsledkom veľkého záujmu o práce z dejín našich národov so strany 
širokých kruhov sovietskych čitateľov, ktorí sa veľmi živo zaujímajú 
o život vo všetkých ľudovodemokratických štátoch, ktorých ľud dnes 
úspešne buduje socializmus, a najmä o život a prácu, ako aj o dejiny brat
ských slovanských národov.

Úlohou tohto krátkeho príspevku nie je podávať zprávu o práci soviet
skych vedcov-historikov na našich dejinách, ani nie hovoriť o spôsobe, akým 
sa prednášajú a študujú na historických fakultách sovietskych vysokých 
škôl.1 Má iba v krátkosti ukázať, ako pracujú sovietski študenti-historici, 
aké problémy z našich dejín ich najviac zaujímajú a ako tieto problémy 
nastoľujú a riešia. A to je možné najlepšie ukázať na stručnom rozbore 
tých študentských diplomových prác z odboru našich dejín, ktoré v šk. r.

1 O tom pozri podrobnejšie v autorovom článku O štúdiu československých 
dejín v SSSR, uverejnenom v časopise Sovětská věda — Historie, roč. 1951, č. 8.
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1950—51 obhájili sovietski poslucháči histórie na Katedre dejín západných 
a južných Slovanov Historickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity.2

Všetkých 10 minuloročných diplomových prác z československých dejín 
bolo úspešne obhájených, všetky boly veľmi vysoko ocenené, niektoré z nich 
boly odporúčané na uverejnenie a ich autori navrhnutí na ďalšie vedecké 
štúdium do vedeckej ašpirantúry na katedre alebo v Akadémii vied SSSR.

Jednou z najlepších diplomových prác bola práca študenta A. K 1 e v a n- 
s k é h o na tému Reakčná politika českých liberálnych lžidemokratov a ich 
zrada národných záujmov českého ľudu (1917—1918). (Vedecký poradca: 
kand. hist, vied V. A. Smirnovová, oponent: kand. hist, vied B. M. Ruko- 
ľová.)

Autor, vychádzajúc zo známych slov V. I. Lenina, že politika liberálnych 
buržuov je najodpornejšie pokrytectvo, najhnusnejšia zrada opravdových 
záujmov pokroku a slobody, stavia si za cieľ ukázať vo svojej práci, že 
českí tzv. „liberálni“ buržuovia a ich ideológovia Masaryk a Beneš boli ta
kými istými zradcami pokroku a slobody ako liberálni lžidemokrati ktorého
koľvek národa v období imperializmu, v ktorom dokonca aj sám termín 
„liberálna“ buržoázia stráca svoj pôvodný význam, lebo buržoázia sa celá 
stáva reakčnou.

Prvoradý význam pre chápanie a riešenie vytýčenej témy majú priame 
poučky V. I. Lenina o úlohách liberálnej buržoázie v rokoch imperialistickej 
vojny a povojnovej krízy, o charaktere národnooslobodzovacieho hnutia 
malých národov strednej Európy a úlohách proletariátu v ňom. Práve 
taký význam majú i poučky J. V. Stalina, dávajúce jasnú charakteristiku 
národnooslobodzovacieho hnutia v rokoch vojny, ukazujúce nesmierny vý
znam Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pre revolučné hnutie prole
tariátu západu, odhaľujúce imperialistickú politiku americkej a európskej 
reakčnej buržoázie a jej českých pomáhačov. Veľký význam majú aj práce 
K. Gottwalda, ktoré taktiež podčiarkujú význam Októbra pre osudy českého 
a slovenského národa a tak isto aj význam hnutia proletariátu za národné 
oslobodenie.

Autor správne urobil tieto priame pokyny klasikov marxizmu-leninizmu 
a ich verného žiaka hlavnou osnovou celej svojej práce, metodologickou 
základňou svojho skúmania.

A. Klevanskij sa nesnaží podať vo svojej práci nejaký úplný a vyčerpá
vajúci obraz reakčnej zradcovskej politiky českej tzv. „liberálnej“ buržoázie 
a jej ideologov. Ide mu o odhalenie hospodárskych koreňov tejto politiky, 
o zdôraznenie jej protiľudového a protisovietskeho charakteru, o poukázanie 
na jej imperialistickú podstatu, zamaskovanú prázdnymi frázami o boji za 
„záujmy ľudu“, ba dokonca i za — „socializmus“.

2 Príspevok má mať najmä informatívny charakter. Aby si čitateľ mohol 
utvoriť čo najúplnejší obraz o predložených študentských prácach, v záujme čo 
najvernejšej interpretácie základných problémov, myšlienok a najmä záverov, po
kladáme za možné uvádzať z nich jednotlivé časti v plnom znení, tak ako ich 
formulujú sami autori.

9 Historický časopis XI., č. 1. 129



Autor vo svojej práci použil veľké množstvo dokumentárneho materiálu, 
predovšetkým českého. Príznačným preňho je prísne kritické stanovisko 
k rozličným publikáciám českých buržoáznych historikov, ktoré podrobuje 
marxistickej analýze a hodnoteniu. Bohatým prameňom pre jeho prácu 
bola periodická tlač toho obdobia, či už sovietska (Pravda, Žizň nacionaľ- 
nostej, časopis Kommunističeskij Internacionál) alebo česká (Právo lidu). 
Zaslúženú pozornosť venuje aj prácam našich marxistických historikov O. 
Ё-íhu, M. Gosiorovského a i. Nebude iste od veci, ak si bližšie všimneme 
Klevanského prácu, podáme jej stručný obsah a shrnieme najmä jej myš
lienky a vývody, aspoň v takom rozsahu, ako to robí sám autor v úvode a 
závere svojej práce. Diplomová práca A. Klevanského pozostáva z troch 
kapitol, úvodu a záveru.

V úvode a v prvej kapitole si autor stavia za cieľ „odhaliť hospodárske 
korene a ukázať v základných črtách podstatu politiky českých liberálov, 
vyplývajúcu zo zvláštneho postavenia českej buržoázie v ekonomike i po
litike Rakúsko-uhorskej monarchie“. Vychádzajúc z leninských poznámok 
o buržoáznej revolúcii v Rakúsku, autor dokazuje, že v predvečer vojny 
a až do r. 1917 neexistovaly príčiny, ktoré by mohly dať podnet vážnemu 
boju českej buržoázie za samostatný národnostný štát, pretože český kapi
tál sa mohol v rámci Rakúsko-Uhorska pomerne slobodne rozvíjať, čím 
česká buržoázia mala zabezpečenú relatívnu slobodu vykorisťovania. Čes
ká buržoázia bola najtesnejšie sviazaná s habsburskou monarchiou a 
zainteresovaná v nej ako vo vojensko-feudálnej moci proti svojmu ľudu. 
Základným rozhodujúcim faktorom politiky českej buržoázie bola jej 
všeobecná reakčnosť ako triedy v epoche imperializmu. Nijako nezmenšujúc 
význam českých radikálov v revolúcii r. 1848, autor prichádza k uzáveru, 
že česká buržoázia, ktorá vystúpila na politickú arénu v štyridsiatych ro
koch XIX. stor., keď — ako hovoril Engels — „ostrie politickej činnosti bur
žoázie bolo otupené“, nemala ani takých politických tradícií, ako mala 
francúzska buržoázia v dobe svojho rozkvetu, a preto ešte pochopiteľnejšou 
sa stáva jej politika v období imperializmu, politika dvojnásobne zbabelá, 
politika založená na špinavých diplomatických intrigách, politika vyproso- 
vania almužny u silnejších. Autor dokazuje, že skutočné sily národnooslo
bodzovacieho hnutia existovaly v ľude, predovšetkým v českom proletariáte 
— nositeľovi slobodymilovných revolučných tradícií, ako aj v skutočnosti, 
že buržoázia nespúšťala ani na okamih so zreteľa možnosť využiť tieto 
potenciálne sily pre svoje záujmy, len čo sa pre to naskytnú priaznivé 
vnútorné i vonkajšie okolnosti.

Dokumentárni z archívu cárskeho ministerstva zahraničia autor odhaľuje 
zákulisné diplomatické machinácie českej „liberálnej“ buržoázie s cárskou 
diplomaciou v predvečer a v rokoch prvej svetovej vojny. Iné dokumenty, 
ktoré autor uvádza v tejto časti práce, hovoria jasne o tom, že činnosť Masa
ryka a Beneša v Amerike, Anglicku, Francúzsku a Taliansku za vojny ne
bola ničím iným ako špinavým obchodom so záujmami a krvou vlastného 
ľudu.

V druhej kapitole práce A. Klevanského sa jasne ukazuje, ako pod pria
mym vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa český a sloven-
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ský národ aktivizuje do revolučného boja za národnú samostatnosť a so
ciálnu spravodlivosť, ako sa mení charakter a rozmach hnutia, ktoré pre
chádza od hospodárskych štrajkov k politickým vystúpeniam a ozbrojeným 
povstaniam v armáde a v námorníctve, ako proletariát stavia heslo so
cialistickej republiky, ako si aj proti vôli mocností Ententy a českej buržo
ázie vybojúva národnú slobodu a ako sa českí „liberáli“, vypĺňajúc rozkazy 
svojich západných pánov, snažia vtesnať sociálne hnutie ľudových más do 
Prokrustovej postele nacionalizmu. Autor na základe dokumentov ukazuje, 
akým falošným bolo heslo „nezamiešavania sa“ do ruských záležitostí, vy
slovené Masarykom; ako Masaryk — vedomý a zákerný nepriateľ soviet
skeho Ruska, podporoval teroristickú činnosť proti vedúcim činiteľom so
vietskeho štátu, opierajúc sa pritom o eserov a kontrarevolučný „Sväz na 
záchranu vlasti a slobody“; ako zo strachu pred vlastným ľudom česká 
buržoázia v predvečer 28. októbra uzavrela spojenectvo s rakúskou sol
dateskou proti pracujúcim a ako Beneš pripravoval okupáciu krajiny voj
skami Ententy.

Tretia kapitola zahŕňa obdobie od 28. októbra 1918 do decembra r. 1920, 
t. j. obdobie prudkých triednych bojov o moc v prvej republike. Autor 
z veľkého množstva složitých problémov, ktoré vyplývajú z tohto obdobia 
československých dejín, vyberá a rieši iba niekoľko najvážnejších. Sú to:

1. triedny boj proletariátu proti buržoáznej diktatúre, proti nacionalizmu 
českej buržoázie a jej protisovietskej zahraničnej politike;

2. reakčná vnútorná politika českej buržoázie v otázkach sociálnych, 
hospodárskych a zákonodarných (zahrnujúc do toho aj otázky o zbojníckej 
peňažnej reforme, pozemkovej reforme a buržoáznej ústave z r. 1920);

3. národnostná otázka a úplný bankrot českej buržoázie pri jej riešení;
4. zradná zahraničná politika českej buržoázie (ktorá predurčila Mní

chov) a jej protisovietske zameranie.
Na konci tejto kapitoly autor rieši otázky o charaktere a význame vše

obecnej politickej stávky československých pracujúcich v decembri r. 1920 
a ukazuje, že decembrové udalosti předurčily na dve desaťročia historické 
cesty krajiny: otázka o charaktere republiky bola dočasne rozriešená 
v záujme buržoázie.

Na základe svojej práce s. Klevanskij robí nasledujúce celkové uzávery:
„Politika českej ,liberálne j ‘ buržoázie v období všeobecnej krízy kapita

lizmu ako systému bola a nemohla nebyť od začiatku až do konca reakčnou. 
Jej ideológovia Masaryk a Beneš vystupovali ako nositelia a ochrancovia 
záujmov českej imperialistickej buržoázie, vcelku ako triedy. Druhoradé 
a dočasné diferencie vyslovené reakčnými vodcami, ako boli Kramář, Rašín, 
Švehla a i., nemenily principiálnu podstatu ich protiľudovej a protisoviet
skej politiky.

Pod vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa pracujúci 
Československa aktivizovali do revolučného boja a svojou krvou vybojo
vali právo na národnú slobodu.

No vybojovanie národnej slobody bolo iba čiastočným vyplnením tých 
ideálov a požiadaviek, za ktoré proletariát bojoval.

Cez všetky tieto roky vedie sa boj za hegemóniu v národnooslobodzova-

9* 131



com hnutí medzi proletariátom a buržoáziou. Dovtedy, dokiaľ otázka o hege
mónii nebola rozriešená, česká buržoázia bola nútená pristúpiť na celý rad 
svojou formou demokratických, no svojím obsahom buržoáznych reforiem. 
Bez nátlaku ľudových más by však nepripustila ani likvidáciu feudálnej 
monarchie.

V dôsledku toho, že československý proletariát nemal robotnícku stranu 
nového typu, ako aj v dôsledku zrady pravičiarskych sociálnych demokra
tov, robotnícka trieda Československa nemohla vybojovať hegemóniu v re
volučnom národnooslobodzovacom hnutí. A bez hegemónie, tohto zárodku 
diktatúry proletariátu, nemohlo nastať ani prerastanie revolučného národ
nooslobodzovacieho boja, ktorý viedli pracujúci, vo víťaznú socialistickú 
revolúciu.

Na základe skúmania možno konštatovať v týchto rokoch iba zárodok 
strany nového typu v skupinách ľavičiarskych sociálnych demokratov, ktoré 
usměrňovaly boj robotníckej triedy len lokálne v jednotlivých miestach a 
nekládly si za úlohu dokonca ani dosiahnutie spojenectva proletariátu a roľ
níctva.

Kozmopolitickým záujmom svojej triedy podriadila česká ,,liberálna“ bur
žoázia, ako každá imperialistická buržoázia záujmy národného oslobodenia. 
Tým, že sverila osud novej republiky do rúk západoeuropského a amerického 
imperializmu, už r. 1918—1920 vytvorila možnosť budúceho Mníchova, vstú
pila na cestu priamej a otvorenej zrady záujmov svojho národa.

Rok 1920, ako to zdôrazňuje s. K. Gottwald, „znamenal prudký zlom 
vo vtedajšom vývoji“.3 Buržoázia dočasne zvíťazila. Decembrové udalosti 
r. 1920 boly ťažkou revolučnou školou pre československý proletariát. Skú
senosti z decembrovej porážky boly plne využité vo februári r. 1948 Komu
nistickou stranou Československa, ktorá sa zrodila v ohni decembrovej 
stávky. Nie náhodou vo februárových dňoch vedúci činitelia KSČ vo svojich 
vystúpeniach pred národom neraz pripomínali december r. 1920.

Február r. 1948 ešte raz ukázal, že buržoázia sa ničomu nenaučila. Ve
dená svojím starým reakčným vodcom, prezidentom E. Benešom, podpo
rovaná americko-anglickými imperialistami, chcela zopakovať rok 1920.

Eduard Beneš, ktorý ešte r. 1946 falošne vyhlasoval, že „vtedy (r. 1918— 
1920 — A. K.) ... anglo-francúzska buržoázia zo strachu pred boľševizmom 
zabránila českému a slovenskému národu vytvoriť socialistický štát“4 a 
skromne mlčal o svojej zradcovskej úlohe v tých rokoch, s konečnou plat
nosťou odhalil svoju pravú tvár vo februárových udalostiach, tvár nepria
teľa ľudovej demokracie, nepriateľa svojho ľudu.

Bol to Beneš, čo inšpiroval a usmerňoval sprisahanie reakcie proti republi
ke. Zradcovia národa, osobní priatelia Beneša, ktorí ušli za hranice nahneva
ní neúspechom puču, v anglickom Daily Express sami odhalili svojho vodcu: 
„Beneš — písali — poslal svoje politické sily do boja s falošnou dôverou 
a v porážke ich opustil. Prezidentovým plánom bolo, aby dvanásť antiko-

3 A. Svoboda, A. Tučkov á, V. Svobodová, Jak to bylo v únoru, 
Praha 1950.

4 Ralf Parker, Sprisaháme proti mieru} Bratislava 1949, str. 77.
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munistíckých ministrov rezignovalo na protest proti vedeniu štátnych zá
ležitostí komunistickým predsedom Gottwaldom. Veril, že to urýchli volebnú 
krízu, ktorá zlomí komunistov. Uisťoval svojich ministrov, že neprijme po
núknuté rezignácie a že tento manéver je absolútne bezpečný.

Tým, ktorí žiadali o odklad, hovoril: „Nie, musí to byť teraz.“5
Beneš povzbudzoval a podporoval aj pravičiar s kých sociálnych demokra

tov, zradcov robotníckej triedy. Keď sa dozvedel o vylúčení celého radu ľavi- 
čiarsky orientovaných vodcov za podpory Gottwaldovej vlády zo sociálno
demokratickej strany, nazval tento okamih: „.... na j šťastlivé j šou minútou 
svojho života po svojom návrate do Československa“, ako o tom píše zradca 
Vilím v emigrantských novinách Londýnske listy.6

No časy sa změnily. „Reakcia sa zrejme prepočítala — hovoril s. Gott
wald. Ak chcela opakovať rok 1920, potom zabudla, že Gottwald nie je 
Tusar. A že náš ľud, predovšetkým robotnícka trieda, prešla príliš ťažkými 
skúškami a skúsenosťami, než aby pripustila opakovanie histórie.“7

Reakčnej československej buržoázii sa ani tentoraz nepodarilo vohnať 
Československo do imperialistického otroctva.

Svoju prácu s. Klevanskij končí slovami s. Gottwalda: „Bedlivosť, ostra
žitosť a pevná bojová vôľa zapříčinily predovšetkým túto porážku reak
cie.“8

Diplomová práca A. Klevanského bola plným právom označená za vy
nikajúcu študentskú prácu, odporúčanú na uverejnenie a jej autor navrh
nutý na vedeckú ašpirantúru.

Nie menej zaujímavou a vysoko ocenenou bola práca N. G račianske j, 
nazvaná Národnostná otázka v Čechách v 90. rokoch XIX. storočia. (Ve
decký poradca: kand. hist, vied B. M. Rukoľová, oponent: kand. hist, vied 
V. A. Smirnovová.)

Za motto svojej práce si N. Gracianskaja vybrala slová J. V. Stalina: 
„Národnostná otázka (v období imperializmu — N. G.) je časťou všeobecnej 
otázky o proletárskej revolúcii, časťou otázky o diktatúre proletariátu,“9

Vychádzajúc z tejto známej stalinskej poučky, autorka si stavia za úlohu 
vo svojej práci miesto národnostnej otázky v českom politickom živote a 
pomer k nej rozličných tried obyvateľstva v období prechodu k zahnívajú
cemu štádiu kapitalizmu — k imperializmu.

Cieľom práce N. Gracianskej, ako sama o tom hovorí v úvode k svojej 
práci, bolo „odhaliť zradcovskú politiku českých nacionalistických strán 
v národnostnej otázke v Čechách v období prechodu k imperializmu, analy
zovať metódy boja českej buržoázie s narastajúcim robotníckym hnutím, 
preskúmať jednotlivé etapy preporodenia sa českej sociálnodemokratickej 
strany v stranu oportunistickú a preskúmať úlohu, akú hrala nevyriešená

5 A. Svoboda, A. T u č k o v á, V. Svobodová, c. d., 190.
e C. d., 154.
7 A. Svobodová, A. T u č k o v á, V. Svobodová, c. d., 127.
s C. d., 194.
9 J. V. Stalin, Otázky leninizmu, Bratislava 1951, 57,
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národnostná otázka vo víťazstve oportunistických tendencií v robotníckom 
hnutí v Čechách na konci deväťdesiatych rokov XIX. storočia“.

Metodologickou osnovou v práci pri danej téme autorke slúžily základné 
práce klasikov marxizmu-leninizmu v oblasti národnostnej otázky, ako práce 
V. I. Lenina Sociálna revolúcia a právo národov na samourčenie, Vý
sledky diskusie o samourčení, Kritické poznámky o národnostnej otázke. 
O národnostnom programe RSDRS a i., a práce J. V. Stalina Ako chápe 
sociálna demokracia národnostnú otázku, Marxizmus a národnostná otázka, 
O základoch leninizmu, Národnostná otázka a leninizmus a i.

Ako pramene autorka použila predovšetkým periodickú tlač toho ob
dobia: orgán staročechov Hlas národa, orgán mladočechov Národní listy, 
časopis mladočechov Rozhledy, časopisy realistov Čas a Naše doba. Okrem 
tlače buržoáznych strán autorka veľkú pozornosť venovala časopisom so
ciálnej demokracie Právo lidu a Akademie. Okrem toho použila protokoly 
jednotlivých sjazdov rakúskej a českej sociálnej demokracie, práce ra
kúskych historikov Špringera a Bauera, ako aj práce ideologa českej libe
rálnej buržoázie T. G. Masaryka (Česká otázka, O naší nynější krisi, So
ciálni otázka).

Okrem českej a nemeckej literatúry autorka použila aj rozsiahlu litera
túru v ruskom jazyku a ruskú buržoáznu periodickú tlač (Slavianskije 
izvestija, Sanktpeterburgskogo blagotvoriteľnogo obščestva a i.)

Na základe štúdia tohto materiálu N. Gracianskaja prichádza k vývodom, - 
ktoré formuluje takto:

„Deväťdesiate roky XIX. s tor. sú obdobím prechodu Rakúsko-Uhorska 
a v jeho rámci i Čiech na cestu imperialistického rozvoja.<e

Hlavnou typickou črtou hospodárskeho rozvoja Rakúsko-Uhorska bola 
nerovnoměrnost rozvoja jednotlivých jeho oblastí. Najpriemyselnejšou ob
lasťou Rakúsko-Uhorska boly Čechy. Nehľadiac na to, že Čechy sa nachá- 
dzaly ešte v závislosti od viedenského kapitálu, hospodárska sila českej bur
žoázie vzrástla natoľko, že sa stala veľkou buržoáziou a jej záujmy tesne 
srástly so záujmami nemeckej buržoázie.

V období prechodu od progresívneho, vzrastajúceho kapitalizmu ku kapi
talizmu umierajúcemu, imperialistickému, česká buržoázia ešte raz dokázala, 
že nie je schopná vyriešiť národnostnú otázku. Jej strach z aktivizácie revo
lučného hnutia proletariátu ju pohýňa k priamej dohode s najbohatšími 
vrstvami vládnúceho národa o spoločnom vykorisťovaní pracujúcich; česká 
buržoázia hľadá pomoc u Habsburgovcov proti svojej vlastnej robotníckej 
triede.

Strach z revolučného hnutia proletariátu a zainteresovanosť na rakúskom 
trhu určily pozíciu českej buržoázie v jej pomere k Habsburgovcom: triedne 
záujmy, záujmy exploatácie sú viac ako záujmy národné — také bolo heslo 
českej kozmopolitizmom presiaknutej buržoázie v období prechodu k impe
rializmu.

No formálne sa české buržoázne strany nezriekajú riešenia národnostnej 
otázky. Naopak, neprestávajú vystavovať heslá a snažia sa ukázať hlavnými 
bojovníkmi za spoločné záujmy českého národa, obhájcami tradičnej národ-
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nostnej požiadavky českej buržoázie — „štátneho práva českých korunných 
zemí“.

Toto sa dá vysvetliť tým, že česká buržoázia, ktorá sa síce stačila upevniť 
hospodársky, ostávala v deväťdesiatych rokoch XIX. stor. málo vplyvným 
činiteľom v politickom ohľade. No jej chúťky stále vzrastaly. Jej viac 
nestačilo prípadné uskutočnenie „českého historického štátneho práva“, 
ktoré by jej dalo samostatnosť a prevahu v Čechách. Česká buržoázia sa 
usilovala už o zosilnenie svojho politického vplyvu v celom Rakúsku.

Národnostné hnutie českej buržoázie nieslo neseriózny „rečový“ cha
rakter a nikdy nevychádzalo za rámec obštrukcií v parlamente. Neprestajné 
potýčky predstaviteľov českých a nemeckých nacionálnych strán v ra
kúskom Reichstagu boly v svojej osnove odrazom boja dvoch skupín bur
žoázie o moc.

Národnostné heslá boly iba politickým nástrojom v rukách českej buržo
ázie, ktorá ich používala na jednej strane pre dosiahnutie jednotlivých ú- 
stupkov od habsburskej vlády, na druhej strane pre roznecovanie naciona
lizmu medzi pracujúcimi vrstvami Čiech.

Tak národnostné hnutie českej buržoázie deväťdesiatych rokov XIX. stor. 
bolo hnutím reakčným. Jeho cieľom nebolo oslabenie imperialistického Ra
kúska, ale naopak, jeho upevnenie a zosilnenie. Národnostné hnutie českej 
buržoázie brzdilo rozvoj triedneho proletárskeho hnutia v Čechách.

Prestrašená silou českého robotníckeho hnutia, česká buržoázia sa spo
liehala na roznecovanie nacionálnych rozporov v ľudových masách Čiech 
za účelom maskovania a zahladzovania triednych rozporov. Česká buržoázia 
sa snažila zatemniť svojím nacionalizmom triedne uvedomenie proletariátu, 
zasiať národnostné diferencie do jednotného internacionálneho hnutia ro
botníkov v Čechách a odvrátit ho od otázok triedneho boja.

V českom robotníckom hnutí deväťdesiatych rokov XIX. stor. zápasily 
medzi sebou dve tendencie: revolučná a oportunistická.

Revolučná tendencia sa prejavila v zosilnení v období prechodu k impe
rializmu hospodárskeho boja robotníckej triedy a v jej politickom boji za 
všeobecné volebné právo. Robotnícka trieda ukázala svoju politickú silu 
a prinútila buržoáziu brať ju do úvahy.

Oportunistická tendencia sa prejavila v rozšírení buržoázneho naciona
lizmu vnútri robotníckej triedy v Čechách, v rozpade jednotného interna
cionálneho robotníckeho hnutia „na jednotlivé národnostné pramienky“ 
(Stalin).

Objektívne historické podmienky — nevyriešenosť národnostnej otázky 
a veľké percento maloburžoáznych elementov v českej robotníckej triede 
uľahčily prenikanie nacionalistického buržoázneho vplyvu a upevnenie opor
tunizmu v českom robotníckom hnutí.

Česká sociálna demokracia mala odporovať rozšíreniu nacionalizmu, po
staviť proti nemu vlastný internacionálny program, jej úlohou malo byť spo
jenie triedneho boja robotníkov všetkých národností proti ich spoločnému 
nepriateľovi — buržoázii. Iba takto mohla by odstrániť buržoázny vplyv 
v robotníckej triede. No Česká sociálnodemokratická strana toto neurobila. 
Jej ďalší rozvoj je charakterizovaný tým, že postupne zosilňuje v nej opor-
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tunizmus. Oportunizmus českej sociálnej demokracie sa najjasnejšie preja
vil v jej riešení národnostnej otázky. Tu sa sama ona stala šíriteľkou buržo
ázneho vplyvu na robotnícku triedu.

Česká sociálnodemokratická strana sa úplne pripojila k nacionálnemu 
programu Rakúskej sociálnodemokratickej strany, prijatému na brnen- 
skom sjazde (Parteitagu). Program rakúskej sociálnej demokracie riešil 
národnostnú otázku v záujme buržoázie. Bol vypočítaný na zachovanie jed
noty Rakúsko-Uhorska, izoloval národnostnú otázku od otázok triedneho 
boja a mal reformistický charakter. Národnostný program brněnského s jaz
du zaháňal robotnícku triedu na cestu smierenia s nacionálnou buržo
áziou a rozdeľoval robotníkov rozličných národností. Za jeho socialistic
kými frázami sa skrýval nacionalizmus.

Česká sociálna demokracia, pripojac sa k nacionalistickému programu br
něnského sjazdu, dostala sa do vleku buržoázie. V riešení národnostnej 
otázky bolo vidieť úplné dorozumenie Češkej sociálnodemokratickej strany 
s nacionálnou buržoáziou. Česká sociálnodemokratická strana sa na začiatku 
XX. stor. stala agentúrou buržoázie v robotníckom hnutí, t. j. zvrhla sa v ro
botnícku buržoáznu stranu.

Oportunizmus na začiatku XX. stor. panoval vo všetkých sociálnodemo
kratických stranách II. internacionály, ktoré sa staly „strážnymi psami ka
pitalizmu“.

Stredisko revolučného hnutia proletariátu sa prenieslo do Ruska. Iba 
ruskí sociálni demokrati — boľševici — ostali verní ideám revolučného 
boja proletariátu.

V. I. Lenin a J. V. Stalin bez milosti odhaľovali smysel politiky oportu- 
nistických strán П. internacionály, ktoré přešly do služieb buržoázie. V. I. 
Lenin poukazoval na nevyhnutnosť neprestajného boja s oportunizmom, a 
podčiarkoval, že „boj s imperializmom bez boja a bez skoncovania s oportu
nizmom je lož“.10

Ruskí boľševici dokázali, že názory sociálnodemokratických vodcov П. 
internacionály na národnostnú otázku vôbec neobstoja a sú buržoáznej pod
staty. Boľševici prví vyzdvihli jedine správny, skutočne demokratický prin
cíp riešenia národnostnej otázky — právo národov na sebaurčenie.

E. Gottwald hovoril, že s. S t a 1 i n r. 1913 vo svojej práci Marxiz
mus a národnostná otázka — „ako hlásateľ ideí ruských boľševikov prvý, 
ešte prv ako českí politickí činitelia, vyhlásil právo českého národa na ná
rodnú slobodu a štátnu samostatnosť“.* 11

No s. Stalin podčiarkoval, že národnostná otázka je časť otázky o prole
társkej revolúcii a môže byť vyriešená iba v socialistickej spoločnosti. A na
ozaj, národnostná otázka nemohla byť vyriešená ani v Československej bur
žoáznej republike, vytvorenej po rozpade mnohonárodnostnej Rakúsko- 
uhorskej monarchie. Československá republika bola aj naďalej viacnárod- 
nostným štátom, v ktorom Česi tvorili iba polovicu obyvateľstva, kým 
druhú časť tvorili Slováci, Ukrajinci, Nemci a Maďari.

10 V. I. L e n i n, Tetradi po imperializmu, 198.
11 Za trvalý mír, za lidovou demokracii, 21. decembra 1949.
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Iba Komunistická strana Československa, stojaca na marxistických pozí
ciách, mohla správne vyriešiť národnostnú otázku, tým že podriadila ná- 
rodno-oslobodzovací boj proti hitlerovským okupantom triednemu prole
társkemu boju za socializmus.

Iba po víťazstve proletariátu nad buržoáziou, pri bratskej pomoci Soviet
skeho sväzu národy nového Československa dosiahly národnú suverenitu, 
úplnú, opravdovú rovnoprávnosť a slobodu.

Tematika deväťdesiatych rokov XIX. stor. upútala aj T. Barinovú, ktorá 
napísala svoju diplomovú prácu na tému Robotnícke hnutie v Čechách a boj 
českej buržoázie proti robotníckemu hnutiu na konci deväťdesiatych rokov 
XIX. storočia. (Vedecký poradca: kand. hist, vied B. M. Rukoľová, oponent: 
kand. hist, vied V. A. Smirnovová.)

V českom robotníckom hnutí na konci deväťdesiatych rokov XIX. stor., 
keď Čechy v rámci Rakúsko-Uhorska vstúpily do obdobia imperializmu, zo
silňuje sa vplyv oportunizmu. Robotnícka trieda sa snaží revolučnou cestou 
vyriešiť základné otázky hnutia, no robotnícke hnutie je brzdené oportuniz
mom rakúskej sociálnej demokracie, ktorá sa stala agentom buržoázie v ro
botníckom hnutí.

Rakúska sociálnodemokratická strana podceňovala význam marxistickej 
teórie pre robotnícke hnutie, čo malo za následok, že v radoch robotníctva sa 
zosilňuje vplyv buržoázie.

Oportunizmus rakúskych sociálnych demokratov sa veľmi jasne prejavil 
v smierlivej pozícii, ktorú zaujala rakúska sociálna demokracia voči vy
stúpeniu Masaryka, v ktorom tento ideolog českých liberálov „kritizoval“ 
marxizmus.

Vychádzajúc z vyššie spomenutých faktov, T. Barinova si stavia za cieľ 
v svojej práci:

1. Ukázať hospodárske položenie českej robotníckej triedy a jej hospodár
sky a politický boj na konci deväťdesiatych rokov XIX. stor.

2. Ukázať oportunizmus vedenia rakúskej (a českej) sociálnej demokra
cie na konci deväťdesiatych rokov XIX. stor.

3. Ukázať zhubný vplyv buržoázie na české robotnícke hnutie na konci 
deväťdesiatych rokov XIX. stor.

Okrem prác klasikov marxizmu-leninizmu, ktoré boly metodologickou 
osnovou pre prácu, autorka použila celý rad prameňov rozličných podľa 
svojho charakteru. Bola to predovšetkým periodická literatúra tohto ob
dobia, ako orgán rakúskej sociálnej demokracie Arbeiter Zeitung, orgán 
českej sociálnej demokracie Právo lidu, buržoázne noviny a časopisy (Ná
rodní listy, Hlas národa, Naše doba, Čas a i.). Cenným prameňom boly 
štatistické výkazy Oesterreichisches statistisches Handbuch. Okrem toho 
autorka kriticky použila práce T. G. Masaryka (Otázka sociálni a i.).

Z literatúry týkajúcej sa tejto témy autorka použila práce V. Kopeckého, 
P. Reimana, K. Kreibicha a M. Volfa.

Na základe svojho skúmania autorka prichádza k nasledujúcim záve
rom:

#
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„Cechy v rámci Rakúsko-Uhorska vstupujú na konci XIX. a začiatku XX. 
stor. do obdobia imperializmu. Rakúsko-Uhorsko nebolo poprednou kapi
talistickou krajinou na svete, no imperializmus aj tu sa stáva typickým zja
vom. Prebieha koncentrácia výroby, vznikajú monopoly; prebieha proces 
srastania priemyselného kapitálu s kapitálom bankovým atď. No imperia
lizmus v Rakúsko-Uhorsku má svoje typické črty:

1. vedľa rozvitia veľkých monopolov existujú polofeudálne formy kapi
tálu;

2. napriek rozvitiu imperializmu Rakúsko-Uhorsko ostáva slabým štá
tom ; ešte s konca XIX. stor. rastie závislosť Rakúsko-Uhorska od zahranič
ného kapitálu;

3. imperializmus v Rakúsko-Uhorsku sa rozvíja veľmi nerovnomerne 
v jednotlivých krajinách. Tie črty imperializmu, ktoré sú typické pre Ra
kúsko-Uhorsko ako celok, vzťahujú sa aj na Cechy, ako na jednu z naj- 
rozvitejších častí Rakúsko-Uhorska.

Imperializmus znamená ďalšie zhoršenie položenia pracujúcich más. Ras
tie relatívne aj absolútne ožobráčenie proletariátu, snižuje sa jeho životná 
úroveň. V období imperializmu sa vyostrujú triedne protiklady. Ťažké polo
ženie českej robotníckej triedy aktivizuje široké masy do boja proti podnika
teľom a vláde.

Koniec deväťdesiatych rokov XIX. stor. sa vyznačuje relatívne miernym 
charakterom rozvitia kapitalizmu a robotníckeho hnutia.

Triedny boj českého proletariátu proti buržoázii sa prejavuje vo forme 
hospodárskych štrajkov, politických demonštrácií a aktívnej účasti v ra
kúskom parlamente. No všetky tieto prostriedky boja sú iba prípravnými 
prostriedkami. Rozhodujúcim prostriedkom, pomocou ktorého proletariát 
svrhne kapitalistické zriadenie, je socialistická revolúcia.12

No ani v relatívne miernom období robotníckeho hnutia, keď prebieha 
sbieranie síl proletariátu a prípravné práce na vytvorení a vycvičení revo
lučnej armády robotníckej triedy, proletariát nesmie zabúdať na konečný 
cieľ robotníckeho hnutia. České robotnícke hnutie na konci deväťdesiatych 
rokov XIX. stor. bolo obmedzované oportunizmom rakúskej sociálnej demo
kracie, ktorá sa usilovala dostať ho na cestu legálneho boja, zmierniť jeho 
revolučný rozmach.

Oportunizmus rakúskej sociálnej demokracie sa jasne prejavil v tom, že 
„zabudla“ heslo diktatúry proletariátu. Z toho vyplynuly všetky ostatné 
oportunistické chyby rakúskych sociálnych demokratov. Rakúska sociálna 
demokracia nebola schopná revolučne, marxisticky postaviť a vyriešiť ná
rodnostnú otázku, ktorá mala pre Rakúsko-Uhorsko principiálny význam.

Rakúska sociálna demokracia, ktorá bola vo vleku buržoázie, začala sa 
už v tomto období postupne prevracať v prívesok svojej parlamentárnej 
frakcie. Smierlivá politika voči rakúskej buržoázii priviedla k tomu, že ra
kúska sociálna demokracia sa usilovala obmedziť revolučný boj robotníckej 
triedy a ohraničiť ho legálnymi parlamentárnymi metódami.

Vedenie rakúskej sociálnej demokracie sa usilovalo usmerniť robotnícke

12 J. V. Stali n, Spisy I, Bratislava 1949, 345.
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hrnutie na reformistické cesty, hralo teda zradcovskú úlohu v robotníckom 
hnutí.

Rakúska sociálna demokracia bola nositeľkou buržoázneho vplyvu v čes
kom robotníckom hnutí. Každé podceňovanie socialistickej teórie v robot
níckom hnutí bezpodmienečne vedie k tomu, že zosilnie v ňom vplyv buržo
ázie.

V. I. Lenin jasne ukázal, ako buržoázia všemožne podporuje oportuniz
mus, aby rozvrátila a oslabila revolučný proletariát.

Jedným z prostriedkov, ktorými sa o to usilovala česká buržoázia, bol 
útok buržoáznych pseudokritikov marxizmu, ktorí sa snažili prekrútiť a ska
ziť učenie Marxa a vyvrátiť marxizmus.

V Čechách s kritikou marxizmu vystúpila liberálna buržoázia v osobe 
ideologa národnej strany, reakčného profesora pražskej univerzity T. G. 
Masaryka.

Masaryk nebol revizionistom v pravom slova smysle: nikdy nevyznával 
marxizmus a bol vždy jeho najzarytejším nepriateľom. No jeho vystúpenie 
s Národnostní otázkou a inými dielami pripravilo pôdu pre revíziu Marxa 
českými sociálnymi demokratmi. Liberálna buržoázia v osobe svojho ideolo
ga Masaryka spôsobovala obrovskú škodu českému robotníckemu hnutiu.

Zosilnenie buržoáznej ideologie v robotníckom hnutí — to bola ideologická 
základňa oportunizmu rakúskej sociálnej demokracie. Buržoázna ideológia 
je staršia než ideológia proletárska a má väčšie možnosti pre svoje rozšíre
nie. „A čím mladšie je socialistické hnutie v nejakej krajine, tým energic
kejším musí byť preto boj proti všetkým pokusom upevniť nesocialistickú 
ideológiu ...“ učí V. I. Lenin.13

Rakúska sociálna demokracia nielenže nebojovala, aj sama sa dostala pod 
vplyv ideí, vyložených v Sociální otázce. Bázu pre revíziu revolučnej marxis
tickej teórie rakúski sociálni demokrati čerpali z diel buržoázneho „kritika“ 
marxizmu Tomáša Masaryka. Masaryk snažiac sa zachrániť umierajúcu ka
pitalistickú spoločnosť, s idealistických pozícií všemožne překrucuje mar
xizmus a vytrháva z neho jeho revolučného ducha.

No Masaryk si vzal veľmi ťažkú a nesplniteľnú úlohu. Vyvrátiť marxizmus 
je nemožné.

„Marxizmus je vedeckým výrazom základných záujmov robotníckej trie
dy. Kto by chcel zničiť marxizmus, musel by zničiť robotnícku triedu. No zni
čiť robotnícku triedu nemožno.“14

Najlepším dôkazom nesmyselnosti pokusov Masaryka vyvrátiť marxiz
mus je prítomnosť robotníckej triedy Československa, ktorá v spojenectve 
s roľníctvom, pod vedením komunistickej strany, riadiac sa marxistickým 
ničením buduje v svojej krajine socializmus.

Tri ďalšie práce boly venované revolúcii r. 1848 v Čechách. Je to predo
všetkým práca študentky A. Feľmanovej Roľnícka otázka v revolúcii r. 
181f8 v Gechách. (Vedecký poradca: kand. hist, vied B. M. Rukoľová, opo
nent: kand. hist, vied V. A. Smirnovová.)

13 V. I. Lenin, Sočinenija V, 357.
14 J. V. Stali n, Otázky leninizmu, Bratislava 1951, 500.
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Autorka vo svojej práci ukazuje, ako kapitalistický rozvoj krajiny a ma
sový boj roľníkov proti feudálnemu útlaku vyvolal nevyhnutnosť okamžik 
tého rozriešenia roľníckej otázky v revolúcii r. 1848, triedny boj na dedine, 
pomer jednotlivých spoločenských tried k roľníckej otázke, ako aj charakter 
reforiem, uskutočňovaných v záujme vládnúcich vrstiev.

V práci Radikálne-demokratické krídlo v revolúcii r. 18^8 v Čechách, 
ktorej autorka je E. R u d a k o v o v á, je v prvej kapitole načrtnutá so- 
ciálne-hospodárska história Čiech v prvej polovici XIX. stor., v druhej kä^ 
pitole sa analyzuje sociálne složenie a činnosť radikálne-demokratického 
krídla českej buržoázie v revolúcii r. 1848, zatiaľ čo tretia kapitola je veno
vaná Pražskému povstaniu, jeho priebehu a analýze príčin jeho porážky.

Tretia práca, venovaná revolúcii r. 1848, je práca N. M o ľ k o v e j na 
tému Publicistická činnost K. Havlíčka v období revolúcie r. 18^8 v Cechách, 
napísaná na základe kritickej marxistickej analýzy článkov K. Havlíčka.

N. V o r o n i n o v á si za svoju diplomovú prácu vybrala veľmi zaujímavú 
tému z oblasti najnovších československých dejín, ktorá ešte podnes nie je 
dostatočne prebádaná. Jej práca na tému Vzbura československých légií 
r. 1918 je prvým pokusom v tejto oblasti, čo osobitne vyzdvihuje jej zá
sluhu.

Autorka vo svojej práci načrtla históriu vzniku československej armády 
vo Francúzsku, Taliansku, Amerike a Rusku, odhalila českú buržoáziu, 
ktorá rozpredala svojich vojakov — Čechov a Slovákov pre svoje korist- 
nícke záujmy rozličným štátom a ktorá hnala svojich vojakov na akýkoľvek 
front za imperialistické záujmy. Autorka ukázala, ako po víťazstve Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie česká buržoázia zradila svojich vojakov, 
nachádzajúcich sa na území Ruska, a prinútila ich pomocou lži a demagogie 
ísť proti sovietskej moci.

Najlepšou časťou práce N. Voroninovej je podľa posudku jej vedeckého 
poradcu, kand. hist, vied V. A. Smirnovovej, kapitola o vnútornej histórii 
légií, o ich rozklade pod vplyvom revolučného príkladu ruského proletariátu, 
preskúmanie materiálu o politickej nálade vojakov a dôstojníkov.

Práca jasne dokazuje, že vznik Československej republiky nie je výsled
kom boja a zásluhou légií, ale výsledkom robotníckeho hnutia a Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie.

Z oblasti najnovších československých dejín tematicky čerpajú aj tri 
posledné diplomové práce. Je to práca V. Kotovovej Aktivizácia robot
níckeho hnutia v Cechách, na Morave a v Sliezsku v rokoch 1917—1918, 
v ktorej autorka na základe štúdia českej i ruskej periodickej tlače ukázala, 
ako rástlo robotnícke hnutie od živelných hospodárskych štrajkov hladujú- 
cich robotníkov r. 1917 až k požiadavke socialistickej revolúcie, vyslovenej, 
r. 1918 pod vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. S. Kotovová 
presvedčivo ukázala, že samostatný štát vybojovala robotnícka trieda, in
špirovaná socialistickou revolúciou v Rusku, a vyvrátila tak tvrdenia českej 
buržoáznej historiografie o tom, že Československá republika vznikla v dô
sledku činnosti buržoáznych politikov Masaryka, Beneša, Štefánika a i. a 
z milosti Ententy.
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Ďalej je to práca К. V a s j u r i n y na tému Všeobecný decembrový 'poli
tický štrajk československého proletariátu (december r. 1920), ktorá uka
zuje, ako sa buržoázna vláda pokúšala oklamať masy pracujúcich, podriadiť 
robotnícke hnutie svojmu vplyvu a ako jej v tomto všetkom aktívne pomá
halo a pomohlo vedenie sociálnodemokratickej strany. Okrem toho ukazuje 
aj hlavnú príčinu porážky demokratického štrajku — fakt, že český prole
tariát nemal proletársku revolučnú stranu nového typu.

Nakoniec, práca študentky V. Jevstratenkovej Víťazstvo komu
nistickej strany v parlamentných voľbách r. 192^ v Zakarpatskej Ukrajine 
odhaľuje imperialistickú politiku českej buržoázie, výsledkom ktorej bolo 
násilné pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k Československej republike, a 
podáva analýzu histórie revolučného hnutia v Zakarpatskú a požiadaviek 
robotníckych a roľníckych más pripojenia k sovietskej Ukrajine.

*

Taký je v krátkosti obsah, hlavné myšlienky a závery desiatich diplomo
vých prác sovietskych poslucháčov histórie, ktoré boly obhájené na katedre 
dejín západných a južných Slovanov Historickej fakulty Moskovskej štát
nej univerzity v šk. r. 1950—51.

Ako vidno, sovietski študenti-historici venujú veľkú pozornosť dejinám 
našich národov. Pritom si predovšetkým všímajú nové a najnovšie dejiny 
a riešia najzávažnejšie problémy. Zvýšená pozornosť venovaná novým a naj
novším dejinám je vôbec typická pre bojovú marxistickú sovietsku histo
riografiu, ktorá je veľmi účinnou zbraňou v boji za pokrok na ideologickom 
fronte,

Opierajúc sa o hlboké znalosti marxizmu-leninizmu, nadobudnuté usilov
ným štúdiom základov marxizmu-leninizmu, dialektického a historického 
materializmu a politickej ekonomie, sovietski poslucháči histórie smelo riešia 
tie najsložitejšie historické a ekonomické problémy. Preto aj pre všetky uvá
dzané diplomové práce je takou typickou správna vedecká marxistická me
todologická osnova.

Dôkladné štúdium cudzích jazykov, najmä jazykov tých národov, na štú
dium ktorých sa ten-ktorý poslucháč špecializuje, umožňuje sovietskym štu- 
dentom-historikom siahnuť po pôvodných i cudzojazyčných prameňoch a 
cudzojazyčnej literatúre. Že sovietski poslucháči histórie túto možnosť 
plne využívajú, o tom taktiež svedčia rozobrané diplomové práce, ktoré, ako 
sme videli, sú napísané na základe hlbokého a kritického štúdia rozsiahleho 
pramenného materiálu a literatúry.

V dôkladnom a hlbokom osvojovaní si marxizmu-leninizmu, v dôslednom 
uplatňovaní marxistickej metodologie v oblasti historického bádania, v sme
lom riešení složitých a aktuálnych problémov dejín našich národov, ako aj 
v dôkladnom štúdiu a kritickom prehodnocovaní rozsiahlych prameňov a li
teratúry sovietski študenti-historici slúžia príkladom našim dorastajúcim 
historikom.
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