
ROZHĽADY

MIROSLAV KROPILÁK

DOTERAJŠÍ STAV BÁDANIA O SLOVENSKOM NÁRODNOM
POVSTANÍ

Bádatelia a umelci každého národa radi 'siahajú po tematike dejinných 
zlomov, ktoré prinášajú príchod novej epochy, ktoré znamenajú revolučný 
obrat v usporiadaní a v živote celej spoločnosti.

Vedie ich k tomu práve tak cit vlastenectva, nabádajúci spracovať všet
ko, čo je bezprostredne zviazané s osudom rodnej krajiny a jej ľudu, ako 
aj sama túha bádateľov a tvorcov po spracovaní novej dejinnej látky. Preto 
je len pochopiteľné, že vedeckí a umeleckí pracovníci sa usilujú preniesť 
do tvorivej podoby svojich diel odraz revolučných čias a zachovať tak pre 
budúcnosť výrazné pamätníky na veľké dni, na historické chvíle hrdin
ských a dramatických dejov.

Ak vychádzame zo skutočnosti, že Slovenské národné povstanie je do
siaľ najvýznamnejším prejavom v histórii slovenského ľudu, vynucuje si 
to logicky zodpovedať otázku, koľko sme doteraz urobili v našej historickej 
vede, literatúre a v inom umení pre využitie tejto najvýznamnejšej tema
tiky, tematiky povstaleckej.

A tu musíme povedať, že doterajší stav v našej historickej, publicistickej 
a inej produkcii vyznieva skôr v prospech kvantity, kým zo stránky kvali
tatívnej ostávame stále neuspokojení a s doterajšími výsledkami nie dosť 
spokojní.

Slovenské národné povstanie je skutočnosť výnimočná. Najmä pre našu 
literatúru nebolo dosiaľ takej námetovej oblasti, z ktorej by sa dalo vyťažiť 
toľko dôležitého, pravdivého a strhujúceho materiálu pre vytvorenie všet
kých literárnych druhov, ako poskytuje tematika povstalecká.

Bohatosť dejinnej látky povstania v celej šírke mala sa však predovšet
kým verne odraziť v bádateľskej práci vedeckých pracovníkov, v spraco
vaniach našich historikov a publicistov, v historických štúdiách a mono
grafiách, v ucelenom pohľade na povstanie, v pohľade, ktorý by ukázal 
prípravy, vznik a priebeh povstania v jeho historickej nevyhnutnosti
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v rámci spoločensko-politickej situácie ako vrcholnú, prevratnú udalosť 
v dejinách slovenského národa. Takmer desaťročná produkcia v oblasti 
vecnej literatúry o povstaní poskytuje obraz, do akej miery sme aspoň 
prispeli k spracovaniu histórie povstania, pričom je zrejmé, že dôležitú 
úlohu slovenskej historiografie, napísať dejiny Slovenského národného 
povstania, sme ešte nesplnili.

Prehľad o doterajšom stave hodnotenia a bádania Slovenského národ
ného povstania, sústreďovania a spracovania povstaleckého dokumentár
neho materiálu v oblasti historickej vedy a všeobecne širšie, v oblasti tzv. 
náukovej literatúry o povstaní predstavuje nám dosiahnuté výsledky, zá
roveň poukazuje na medzery a nedostatky a vytyčuje aj úlohy našim pra
covníkom pre najbližšiu budúcnosť.

Vcelku je potrebné zamerať pozornosť na tieto otázky:
1. aké názory sa uplatňovali na povstanie a ako sa doteraz povstanie 

zhodnocovalo,
2. aký je stav výskumu zo stránky sústreďovania a zachovania doku

mentárneho materiálu, jeho využitia a jeho publikovania,
3. ako prispeli doterajšie publikácie, štúdie, články k vykresleniu po

vstania od jeho príprav, vzniku, cez priebeh až k dôsledkom, a to či už 
v pokusoch o zachytenie celistvého obrazu povstania alebo v dielových 
spracovaniach,

4. aké sú úlohy slovenskej historiografie pre ďalšiu starostlivosť o do
kumentárny povstalecký materiál a jeho dôkladné využitie, aké otázky 
treba spracovať, z čoho napokon naliehavo vystupuje ako hlavná úloha: 
napísať históriu Slovenského národného povstania, históriu obšírnu a pre
hľadnú, podloženú presvedčivými svedectvami, vyzdvihujúcu veľkosť po
vstania a upevňujúcu jeho odkaz.

*

Keď chceme sledovať odraz povstania v historickej literatúre, treba nám 
v súhrne poznať náhľady na povstanie z rozličných strán, zrod myšlienky 
povstania, jeho dozrievanie, postoj skupín a jednotlivcov k povstaniu, po
znať tých, čo pripravovali a živili oheň povstania z opravdivej lásky k ľudu 
vybojovať národnú a sociálnu slobodu a tých, čo povstanie chceli len využiť 
na zabezpečenie svojich mocenských ašpirácií. Náhľady takto proti sebe 
stojacich strán sa odrážajú aj v materiáloch o povstaní, v povstaleckých 
dokumentoch, prejavoch a článkoch za povstania a po ňom a napokon aj 
prevažne udávali tón v spracovaní povstaleckej látky v našej povojnovej 
historiografii.

Formulovanie myšlienky ozbrojeného povstania širokých más slovenské
ho ľudu proti fašizmu je úzko spojené s metódami národnooslobodzovacieho 
boja komunistickej strany v rokoch okupácie. Hneď po prepadnutí Soviet
skeho sväzu vypracovala strana v zmysle pokynov Klementa Gottwalda 
smernice pre organizovanie „bojových jánošíkovských družín” ako základne 
pre rozvinutie partizánskeho ľudového hnutia. V moskovskom rozhlase 
Klement Gottwald už 6. júna 1942 medziiným zdôraznil, že náš ľud, naši
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statoční národní bojovníci pôjdu do lesov, utvoria bojové družiny a parti
zánske oddiely, zaobstarajú si všetkými možnými prostriedkami zbrane .. -1 
Toho istého roku Viliam Široký v smerniciach vedeniu strany hovorí, že 
„toto hnutie a tento boj má vyústiť v národnom povstaní slovenského ná
roda”. Viliam Široký tu jasne určuje úlohu: príprava a uskutočnenie Slo
venského národného povstania.

R. 1944 K. Gottwald v Moskve takto vytyčuje naliehavosť bojového vy
stúpenia nášho ľudu: „Všetky zložky národného odboja doma i za hranicami 
sú dnes jednotné v tom, že pre národy našej republiky nastala chvíľa veľ
kých a smelých činov, nastala chvíľa ozbrojeného vystúpenia, chvíľa par
tizánskeho boja od Šumavy po Tatry... Do zbrane a v boj! — aby v našich 
dedinách a mestách čo najskôr znovu zaviali zástavy slobodnej Česko
slovenskej republiky!”2

Tieto a iné historické dokumenty prejavov a smerníc sú pre nás práve 
tak cenným materiálom pre poznanie objektívnej skutočnosti, pre poznanie 
ciest, ktoré viedli k povstaniu, ako sú zároveň aj významnou pomôckou 
pri správnom teoretickom hodnotení otázok z obdobia príprav povstania.

Celkom iné sú náhľady na povstanie pred jeho vznikom v londýnskej 
skupine a u tých, čo s ňou boli zohraní dovedna. Londýnska buržoázna emi
grácia po vyčkávacej taktike koncom r. 1943 spoznala, že je na čase za
bezpečiť si pozície doma už za národnooslobodzovacieho hnutia. S tým 
súvisí aj jej plán povstania na Slovensku, plán podľa jej predstáv. V roz
ličných variantoch sa črtali plány budúceho povstania na Slovensku, ako 
ho chcel mať Londýn, vždy však so zdôraznením týchto protiľudových 
a protisovietskych prvkov: po prvé, nepripustiť bojové, masové vystúpenie 
ľudu a obmedziť čo najviac partizánske hnutie; po druhé, stavať všetko 
na armáde, uprednostiť defenzívnu taktiku boja; po tretie, znemožniť bo
jové spojenie so Sovietskou armádou; po štvrté, upevniť pozície buržoázie.

Keď na Slovensku vzplanul povstalecký boj, všetky náhľady a teórie 
dostali sa razom do zrkadla skutočnosti. Obidve koncepcie našli svojich 
predstaviteľov tak na bojišti zbraní, ako aj na bojišti politickom. Zahra
ničné vedenie KSČ tlmočilo svoj náhľad na povstanie prostredníctvom 
Klementa Gottwalda, ktorý v moskovskej Pravde hodnotil charakter boja 
ako mohutné celonárodné vystúpenie slovenského ľudu proti cudzím vo
trelcom a ich domácim prisluhovačom, ako skutočnú národnooslobodzo
vaciu vojnu slovenského národa. Aj ostatní činitelia nášho zahraničného 
vedenia v Moskve, súdruhovia J. Šverma, Zd. Fierlinger, V. Kopecký, M. 
Čulen vyslovujú presne formulované náhľady na povstanie už v čase jeho 
zrodu a správne hodnotia jeho zmysel a cieľ. Ich úvahy v Československých 
listoch sú pozoruhodným dokladom správneho postoja k povstaniu. Pri
speli nielen k podpore boja a ujasneniu jeho cieľa, ale majú svoju platnosť 
pre historické hodnotenie povstania dodnes.

Historik povstania musí si však pozorne všímať aj to, aký bol vzťah 
k povstaniu u čs. londýnskej emigrácie po jeho vzniku. Z publikovaných 
materiálov čs. vysielania v Londýne poznávame od prvých dní povstania

1 Klement Gottwald, Desat rokov, Bratislava 1950, 251.
2 Klement Gottwald, Za večné bratstvo Čechov a Slovákov, Bratislava 1949,82.
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líniu chladnej oficiálnosti, nárokovania si výlučného práva na vedenie po
vstania, ubezpečovania pomoci zo strany spojencov, prízvukovania vojen
ského vedenia povstania zapojeného na Londýn, nesprávne a falošné vy- 
stihovanie síl, ktoré viedli ľud do boja. A v čase, keď povstanie po 
okupácii miest a dedín pokračovalo v bojových akciách z hôr, londýnska 
emigrácia razom stratila záujem o jeho osud, ba považovala ho za uzavretú 
skutočnosť.

Boli to vyslovene egoistické, pre buržoáziu mocenské a ľudu nepriateľ
ské ciele, ktoré buržoázia sledovala v čase vzniku a priebehu povstania.

Prirodzene, protichodnosť náhľadov na povstanie sa prejavila i na po
vstaleckom území, a to vždy v zhode s orientáciou, ku ktorej sa hlásili 
politickí a vojenskí predstavitelia.

V období oid oslobodenia do Februára 1948 v boji s reakciou išlo v pod
state o odkaz a výdobytky povstania. Na postoji politických strán a ich 
predstaviteľov ku Košickému vládnemu programu sa precizovalo a dojas- 
nilo, aký bol pomer k povstaniu tých, čo do neho išli s vypočítavými úmys
lami a tých, čo vlastenecky rozvinuli boj za skutočné národné a sociálne 
oslobodenie. Tzv. demokrati najprv zakrytejšie, neskôr už otvorenejšie sa 
stále viac odkláňali od zásad povstania a r. 1947 sa so svojimi náhľadmi ani 
netajili, keď sa vyslovili takto: „Nepášeme zradu na povstaní, keď nehod
láme zotrvať na prípadných omyloch. Boli by sme úzkoprsí a sotva hodní 
ideálov povstania, keby sme rozhodnutie vtedajšieho ovzdušia prvého vzpla
nutia považovali za záväzok nezmeniteľný.”3

Je to otvorené priznanie, že predstavitelia buržoázie mali k duchu po
vstania a k jeho výdobytkom vždy len príležitostný a premenlivý pomer 
a že hodlali naďalej pokračovať v prekrucovaní zmyslu povstania, že chceli 
revidovať povstalecký program s konečným zámerom likvidovať revolučný 
charakter tohto vlasteneckého vystúpenia ľudu.

Jasné svetlo k hodnoteniu povstania a jeho odkazu prinášali prejavy 
vedúcich činiteľov KSČ, predovšetkým prejavy a články Klementa Gott
walda. Tak Klement Gottwald už 1. augusta 1945 na konferencii KSS po
vedal: „Vymoženosti a výdobytky Slovenského národného povstania a oslo
bodenia Slovenska Sovietskou armádou máme zakotvené vo vládnom pro
grame a zakotvíme ich aj v novej ústave ČSR.”4 A pri treťom výročí po
vstania Klement Gottwald hodnotí zmysel povstaleckého boja Slovenska 
takto: „Jednotná Československá republika ako štát dvoch rovnoprávnych 
národov, skutočné demokratické uplatnenie ľudovej vôle v štáte, sociálne 
pozdvihnutie a blahobyt Slovenska a spolupráca s ostatnými slovanskými 
národmi — to boli hlavné heslá a požiadavky povstavšieho slovenského 
ľudu. Oni sa mu stali i vedúcimi ideálmi na ďalšej ceste k lepšej a jasnejšej 
budúcnosti.”5

Takto sa v boji náhľadov z oboch strán vyhraňoval postoj k povstaniu, 
až Február 1948 naplno odhalil a porazil tých falošných „povstalcov”.

3 Čas, 15. júla 1947.
4 Klement Gottwald, Za večné bratstvo Cechov a Slovákov, Bratislava 1949, 

104.
5 Tamže, 144.
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ktorí síce predtým vyznávali povstalecké krédo, pritom však robili úklady 
proti výdobytkom povstania. Zároveň ;sa dokázalo, že z povstania vedie 
jediná správna cesta, cesta ľudovej demokracie k socializmu.

Klement Gottwald aj po víťazstve nad reakciou zdôrazňoval, čo znamená 
pre nás stále odkaz povstania. Tak v auguste r. 1948 napísal: ... „Odbojové 
zložky, slovenský pracujúci ľud musia ustavične bedlivo ako oko v hlave 
strážiť pokrokovú, protifašistickú tradíciu Slovenského národného povsta
nia a partizánskej vojny slovenského ľudu. Odkaz povstania, ktorý našiel 
svoj výraz v zakotvení slovenských národných a ľudových práv v našej 
novej ústave, prikazuje byť na stráži, a bez milosti zdrviť každý pokus 
protištátnej a protinárodnej reakcie, rozkladať jednotu ľudu a štátu, vy
kovanú v boji za slobodu, rozvracať našu politickú a hospodársku konso
lidáciu.”6

Zanedlho sa ukázalo, ako tieto varovné slová boli na pravom mieste, keď 
mnohí z buržoáznych demokratov i z tzv. socialistov po Februári odhalili 
svoju protiľudovú tvár a ocitli sa medzi našimi nepriateľmi.

Nasledovné odhalenie záškodníctva buržoáznych nacionalistov, otriasa
júce skutočnosti, ktoré sa dokázali pri procesoch so Slánským a inými, 
vytriedili z čistej histórie povstania ďalších jednotlivcov a skupiny a za
registrovali ich ako negatívne a vyslovene nepriateľské zložky v histórii 
povstania a v našom budovateľskom úsilí.

Tak sa postupne dotváral skutočný obraz postoja jednotlivcov a skupín 
k povstaniu bez toho, aby sa tým narúšala jeho veľkosť. Ba naopak. Na pozadí 
nedostatkov a odhalených nepriateľských smerov ešte výraznejšie vystúpila 
do popredia hrdinskosť radových bojovníkov, obetavosť širokých más a 
vedúca úloha robotníckej triedy.

Prejavy súdruha Širokého na zasadnutiach Slovenskej národnej rady pri 
výročiach povstania r. 1951 a r. 1952 znamenajú ďalšie ujasnenie a zdôraz
nenie toho, v čom boli hybné sily povstania a v čom prvky hamujúce a ne
priateľské. „Slovenské národné povstanie bolo súčasťou spoločného oslo
bodzovacieho boja, vedeného ä organizovaného KSČ. Bolo to moskovské 
vedenie KSČ, ktoré z podnetu súdruha Gottwalda vytýčilo ako jeden zo 
základných bodov programu oslobodenej a obnovenej ČSR zabezpečenie 
rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. Buržoázni nacionalisti sa nemálo pri
činili o to, aby túto jasnú líniu oslobodzovacieho boja na Slovensku skrivili 
a sfalšovali. Dávali výrazu „výdobytky Slovenského národného povstania” 
buržoáznonacionalistickú náplň, namierenú ako by proti českému národu ... 
Povstanie sa nestalo ohniskom rozporov a nacionálnych treníc, ako si to 
imperialisti priali a ako to buržoázni nacionalisti zamýšľali, ale naopak, 
spojivom a tmelom pokrokových síl našej republiky”,7 hovoril súdruh Ši
roký v Slovenskej národnej rade 29. augusta 1951.

Takto KSČ svojimi predstaviteľmi jasne zdôrazňovala odkaz a výdobytky 
povstania. Odkaz, ktorý sa prejavil a splnil vo vzniku novej republiky, 
v štáte pracujúceho ľudu, čo je najväčší výdobytok povstania. Odkaz usku-

6 Tamže, 231.
7 Viliam Široký, Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu, Bra

tislava 1952, 272.
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točňujúci sa v bratskej jednote s českým národom, v spolupráci s rudovými 
demokraciami a v priateľstve a spojenectve so Sovietskym sväzom. Pomer 
k tomuto odkazu je aj rozhodujúcim meradlom pri posudzovaní náhľadov 
na samotné povstanie.

*

Naliehavosť vedeckého a umeleckého spracovania Slovenského národného 
povstania si vynucovala potrebu starostlivosti o záchranu a sústredenie 
dokumentárneho materiálu hneď po oslobodení. V tomto smere sa prejavilo 
nemálo snáh, bola tu však sprvu veľká živelnosť, roztrieštenosť, rôzno- 
koľajnosť (Sväz partizánov, MNO, Matica slovenská, krajové a miestne 
múzeá a zbierky, pričom najviac materiálu ostávalo stále tezaurované 
u jednotlivcov). Priznanie kompetenčnosti pre zbieranie a spracovanie 
povstaleckého materiálu r. 1945 bývalému Povereníctvu SNR pre informá
cie znamenalo čiastočné sústredenie starostlivosti o dokumentárny po
vstalecký materiál. Ani tak sa však neutvorilo jediné cetrum. Jednako sa 
nazhromaždil pri Povereníctve SNR pre informácie taký materiál, že mohol 
byť aspoň základom a ukazovateľom pre ďalšiu prácu. Sústredený materiál 
bol prevažne jednostranný a medzerovitý a priamo volal po terénnom vý
skume. Bola v ňom zväčša dokumentovaná účasť armády v povstaní, sku
točnosti týkajúce sa Slovenskej národnej rady, Banskej Bystrice a pod., 
kým účasť širokých más, politická tvár povstania, pomoc SSSR, partizánske 
hnutie boli dokumentované veľmi málo.

Založenie Ústavu Slovenského národného povstania r. 1948 sľubovalo 
podstatný obrat v starostlivosti o povstalecké materiály a ich spracovanie.8 
Ústav prevzal r. 1948 povstalecké zbierky vtedajšieho Povereníctva infor
mácií, získal cenné archiválie od Vojenského historického ústavu aj od 
jednotlivcov a tento základ začal doplňovať výskumami na strednom Slo
vensku. A v tom sa prejavila i hlavná a takmer jediná výhoda jeho umieste
nia v Banskej Bystrici, t. j. možnosť systematického krajového výskumu. 
I:náč podľa pravdy treba konštatovať, že starostlivosť a nadšenie za ústav 
boli najopravdivejšie iba pri jeho uzákonení, potom sa však ústavu pri
merane nepomáhalo a bol ponechaný prevažne sám na seba pracovno- 
vedecky i organizačne. Jednako ústav za necelé tri roky v Banskej Bystrici 
dosiahol dobré výsledky v obohatení zbierok, v študijnom sprostredkovaní 
materiálov našim i zahraničným záujemcom, najmä v SSSR a v Bulharsku, 
čiastočne i v činnosti vydavateľskej a národne-výchovnej (Sborník ÚSNP, 
výstavy, prednášky, akcia pamätníkov a pod.).

Postupne, ako sa ústav stával svojou pracovnou náplňou ústavom pre 
skúmanie všetkých revolučných a pokrokových pohybov v slovenskej mi
nulosti a ústavom pre dejiny KSS (čo sa už odráža na II. roč. Sborníka 
ÚSNP), dosahoval materiálne výsledky i v tomto širšom rámci. Dnes jeho 
zbierky v Bratislave, i keď ešte stále nie sú úplné a dobudované, sú naj
cennejším prameňom tak pre štúdium revolučného robotníckeho hnutia,

8 Ústav Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 1948.
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ako aj dejín strany a povstania. Výskum povstania v rámci tohto ústavu 
ostáva i naďalej na prvom mieste jeho pracovných úloh. Cenné dokumenty 
o partizánskom hnutí sú aj v partizánskom múzeu y Kijeve. Väčšina par
tizánskych veliteľov boli sovietski ľudia a tak i väčšina dôležitých parti
zánskych dokumentov, pokiaľ sa zachovali, je v SSSR. Pri nedávnej návšte
ve sovietskeho historika I. I. Udaľcova sa diskutovalo okrem iného aj o po
trebe využiť čím skôr tento materiál, pretože nedávna kniha o Hrdinovi 
Sovietskeho s väzu a Slovenského národného povstania kapitánovi Jánovi 
Nálepkovi od sovietskych autorov Berlínského a Pogrebinského, spracova
ná prevažne na základe tohto materiálu, jasne ukazuje, aké dokumenty, 
pre nás dôležité, sú ma sovietskej strane a aké je naliehavé študijné ich 
využiť.

Dokumentárny materiál o povstaní je aj v Archíve Památníku osvobození 
a vo Vojenskom ústrednom archíve v Prahe, čiastočne aj v Ústave dejín 
KSČ, ďalej vo Sväze protifašistických bojovníkov, možnosti získania ďalších 
materiálov ostávajú však stále otvorené pokračovaním krajového výskumu 
a v ich získavaní od jednotlivcov.

Okrem uvedených archívnych zbierok dokumenty sú čiastočne sprístup
nené v Sborníku ÚSNP, v povstaleckých a odbojárskych časopisoch, i v pe
riodickej tlači, najmä v spojitosti s výročiami povstania, i v niektorých 
knižných publikáciách o povstaní.

Zverejnený materiál z politickej a diplomatickej činnosti, ako napr. pa
mäti Zd. Fierliingera Ve službách ČSR ÍL, Od Mnichova po Košice, 
prinášajúce mnoho cenných dokumentov k povstaniu, ďalej sborník ma
teriálov Bojující Československo, sborník článkov, prejavov a dokumentov 
Za nové Československo, materiál z procesov pred Národným súdom a ľu
dovými súdmi, materiály IX. sjazdu KSS v spojitosti s buržoáznymi nacio
nalistami pomáhajú pochopiť podstatu mnohých vecí, ktoré sprvoti ostá
vali neznáme alebo nie dosť jasné.9

Jednako, ani po deviatom roku od povstania nie je materiálový výskum 
celkom skončený a treba v ňom ďalej pokračovať. Lebo nemôžeme byť spo
kojní s tým, že doterajší materiálový stav umožňuje vedeckým pracovníkom 
pracovať zväčša na dielových štúdiách, na užších témach bez toho, aby sa 
zmocnili povstania v celej jeho mohutnosti a hĺbke.

Preto doplnenie dokumentov o povstaní, ich sústredenie a kritické vy
danie prameňov ostáva hlavným predpokladom pre solídne vedecké spra
covanie histórie povstania.

*

Pohľad na doteraz vydané príspevky k spracovaniu histórie povstania 
(históriu povstania v pravom zmysle slova ešte nemáme napísanú) pre
zrádza dve skutočnosti:

1. Početne bohatá náuková literatúra o povstaní v prvom päťročí od

9 Zd. F i e r 1 i n g e r, Ve službách ČSR II, Praha 1947; Zd. Fierlinger, Od 
Mnichova po Košice, Praha 1946; Bojující Československo, Košice 1945; Za nové 
Československo, I. vyd. Moskva 1944, II. vyd. Praha 1945.
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oslobodenia bola publikovaná v záujme uspokojenia sociálnej objednávky 
s chvatom, čo sa potom prejavilo na vydaných prácach v ich •neucelenosti 
a improvizácii. Séria publikácií, začatá vydaniami Povereníctva SNR pre 
informácie už r. 1945, ďalej nakladateľstvom MNO, potom skupinami účast
níkov odboja v našich krajoch má relatívne najúspešnejšie dovŕšenie 
v neveľkej populárnej brožúre M. G o s i o r o v s k é h o Ilegálny boj KSS 
a Slovenské národné povstanie, i keď aj ona po odhalení predtým nezná
mych faktov je už v jednotlivých častiach prekonaná.

2. Od r. 1949 sa v oblasti publikovania monografií o povstaní prejavila 
stagnácia i čo do kvantity a ani doteraz sa v podstate nič nezmenilo na 
tomto alarmujúcom konštatovaní našej tlače pri piatom výročí povstania,10 
že hoci dosiaľ vyšlo 35 monografií o povstaní, záujemcovi, ktorý by chcel 
v cudzej reči vydať históriu nášho odboja, nevieme podať dôstojnú alebo 
aspoň vyčerpávajúcu brožúru, ktorá by obsahovala štátnopolitickú, vojen
skú i masovopolitickú stránku povstania. Pozoruhodným prínosom boli len 
niektoré príspevky uverejnené v periodickej tlači, ktoré znamenajú kvali
tatívnejšie obohatenie bibliografie vecnej literatúry o povstaní.

Vcelku iba menšia časť monografií úspešne odráža snahy prispieť k prav
divej a ucelenej histórii povstania. U autorov vystupujú zväčša do popredia 
momenty osobné, lokálne, skupinové alebo propagačno-politické (ako to 
napr. vidieť v publikácii vydanej predstaviteľmi DS). Osobné a krajové 
memoáre, spracovania partizánskych a vojenských bojových akcií, sborníky 
a pod. sú potrebné a dôležité, ak sa v nich zachováva zmysel pre proporcie 
a jednotiace hľadisko, aby napokon vydané dielo hovorilo nielen strohými 
faktami samo za seba, ale aby sa i začleňovalo do dejinného obrazu celku.

R. 1945 po niekoľkých informatívnych brožúrkach o povstaní* 11 vychádzajú 
ako prvé obsažnejšie publikácie Vojenské akcie v národnom povstaní12 
a Partizánske akcie v národnom povstaní,13 obsahujúce viac príspevkov 
zameraných vždy na určitú skupinu alebo kraj. Sú to iba výsekovité po
hľady, prinášajúce množstvo vedľa seba zoradených údajov, ktorým však 
chýba zjednocujúci rámec a ostrejšie svetlo hodnotenia. Tí, čo poznajú 
povstanie ako jeho účastníci alebo ináč, ľahšie si dokombimujú neúplnosť 
textu, avšak pre vzdialenejšieho záujemcu, najmä mimoslovenského, ak by 
sa oprel len o tieto publikácie, prinášajú nebezpečenstvo skresľovania 
pohľadu na povstanie a zúženie povstaleckých akcií iba na tematickú 
osnovu uvedených kníh.

Úplnějším obrazom o účasti armády v povstaní chce byť brožúra J. 
Nosku Vojaci v Slovenskom národnom povstaní,u ktorá, pokiaľ ide 
o faktografickú stránku, sčasti odstránila nedostatky prvej knihy o vo-

10 Pravda, 13. sept. 1949.
11 J. Š u j a n, Slovenské národné povstanie, Banská Bystrica 1945; V. M i š í k, 

Slovenské národní povstání, Praha 1945; R. V á v r a—F. O k t a v e c, Slovenské 
národní povstání, Praha 1945.

12 Vojenské akcie v národnom povstaní. Vydalo Povereníctvo SNR pre informá
cie, Bratislava 1945.

13 Partizánske akcie v národnom povstaní, Vydalo Povereníctvo SNR pre infor
mácie, Bratislava 1945.

14 J. N o s k o, Vojaci v Slovenskom národnom povstaní, Bratislava 1947.
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jenských akciách. Na základe vlastných poznatkov i využitia vojenských 
dokumentov (publikuje z nich však len niekoľko, datovaných ešte spred 
vzniku povstania) podáva náčrt o bojoch podľa územného hľadiska a pri
chádza k záveru, že čs. armáda v povstaní splnila svoju úlohu. O chybách 
armádneho velenia hovorí málo a opatrne, čo je zaiste dané jeho osobným 
postavením vyššieho dôstojníka v povstaní a nekriticky hodnotí aj vojen
ského veliteľa povstania — Goliana. Až Noskova štúdia Základné príčiny 
neúspešného prechodu 1. československej armády (povstaleckej) do parti
zánskeho spôsobu boja15 osvojuje si kritickejšie hľadisko a do istej miery 
odhaľuje korene nedostatkov v povstaleckej armáde.

Z krajových memoárov Horánske j Rozpomienky na Slovenské ná
rodné povstanie v Turci,16 Čaplovičove — Keliarove Rozpomienky 
na Slovenské národné povstanie na Orave,11 ďalej G a r a j o v e Slovenské 
národné povstanie vo Zvolene18 prinášajú hrubý materiál faktov, v ktorých 
predovšetkým a vždy vysoko stojí kraj autora, blízki a známi ľudia, kým 
všetko ostatné ostáva videné len hmlisto — kdesi na periférii. A to je ich 
hlavný nedostatok, i keď sa neuzatvárame vypočuť reč údajov, ktoré ob
sahujú. Sú to skôr esejovité úryvky z činnosti skupín a jednotlivcov, až 
nadmieru scivilnené súkromnými a často bezvýznamnými detailami (Čap- 
lovič—Keliar) a v podaní charakteristické i tendenčnosťou i odťažitosťou 
od dôležitých momentov v povstaní.

Sborník Nad Tatrou sa blýska19 je prvým väčším podujatím armádneho 
nakladateľstva v publikovaní literatúry o povstaní. Sborník mal byť naj- 
reprezentatívnejšou puolikáciou o povstaní, podarilo sa mu však stať sa iba 
publikáciou cenove najnákladnejšou, najdrahšou. Podľa úvodných slov 
sa sborník predstavuje ako súhrn myšlienok, úvah, činnosti, príprav i vý
znamu veľkého národného hnutia. Zrkadlom a žriedlom zároveň. Musíme 
však kriticky povedať, že je zrkadlom hmlistým, rozbitým a žriedlom jedno
stranným, neúplným. Ťažisko príspevkov je v objektivistickom opise ar
mádnych skutočností povstania, čo je vopred dané výberom autorov, na
pospol bývalých vysokých dôstojníkov armády. Avšak takej dôležitej 
otázke, ako je úloha a osud východoslovenských divízií, nevenuje sa tu 
primeraná pozornosť a ani zhodnotenie Dukly nevyhovuje. Partizánskemu 
hnutiu a partizánskej bobovej činnosti sa dostalo v sborníku miesta po
polušky (informatívny náčrt v rozsahu päť strán), pomoci Sovietskeho 
sväzu, hnutiu širokých más, politickej práci a účasti ľudu v povstaní tak
mer nič. Zdá sa, že sborník mal byť salónnou vizitkou bývalých armád
nych i niektorých politických predstaviteľov, z ktorých neskôr viacerí 
ukázali úplne inú tvar a postoj, ako to poznáme z tohto s borníka. Sborník 
v nedostatku iných obsiahlejších prác v čase svojho vydania poskytol fak-

15 Sborník Ústavu Slovenského národného povstania, 1/1, Banská Bystrica 1949.
16 E. H orán s k a, Rozpomienky na Slovenské národné povstanie v Turci, Turč. 

Sv. Martin 1945.
17 V. Čaplovič—Ľ. Keliar, Rozpomienky na Slovenské národné povstanie

na Orave, Dolný Kubín 1946. #
18 J. G a r a j, Slovenské národné povstanie vo Zvolene, Zvolen 1949.
19 Sborník Nad Tatrou sa blýska. Vydalo Naše vojsko, Praha 1946.
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tografický, i keď jednostranný, materiál a informácie, priniesol i niekoľko 
dokumentov, mapky a fotografie a v tretej, literárnej časti príspevky od 
popredných českých a slovenských umelcov, najmä kresby národného 
umelca Martina Benku, čo však len málo vyvažuje nedostatky, ako sme 
ich uviedli.

Histórii partizánskych bojov podľa jednotlivých partizánskych skupín 
sú venované iba tri samostatné publikácie: Príspevky k dejinám Sloven
ského národného povstania v Turci,20 História partizánskych bojov, 
I. Hornonitrianská partizánska brigáda21 Boj za slobodu22

Z nich publikácia o hornonitrianskej partizánskej brigáde má prednosť 
pred ostatnými nielen v tom, že partizánske hnutie zasadzuje do celkovej 
politickej situácie ešte pred povstaním a ukazuje ho ako dôsledok na
rastajúceho odbojového hnutia a zosilňujúcej ilegálnej práce, ale i v tom, 
že aj skutočnosti za povstania vidí zhruba v správnom politickom pohľade, 
že vidí aj ďalej, ako je územné ohraničenie Hornej Nitry a činnosť jej par
tizánskej brigády, že nepestuje kult krajových hrdinov a umožňuje, aby 
sa v publikácii prehovorilo o viacerých či už z kladnej alebo tienistej 
stránky.

Opis bojovej činnosti II. Stalinovej brigády má povahu polobeletrizova- 
ného partizánskeho denníka. Pre historika povstania sú z neho cenné state 
o činnosti oddielu Milana Uhra, ďalej číselné výsledky bojových akcií, nie
ktoré letáky a bojové rozkazy.

Inakšie sa nám predstavuje kniha Príspevky k dejinám Slovenského ná
rodného povstania v Turci. Aj v nej sa zasadzuje odbojová história do po
litickej situácie rokov tzv. slovenského štátu, aj tieto príspevky prinášajú 
mnoho faktov o vojenských a partizánskych akciách, rozvádzaných v ši
rokých koncepciách a doložených sprievodnými mapkami. Avšak základňa, 
na ktorej je kniha osnovaná, a jej zameranie, cieľ, ktorý sleduje, je 
zákerne nebezpečný a hodný odsúdenia. Nie nadarmo v jej redakčnej ko
misii na prednom mieste bol V. Žingor, ktorý z publikácie chcel urobiť 
chválospev nielen na Turiec (čo by ani nebolo takou veľkou chybou, pretože 
zásluhy Turca v povstaní sú jasné a nikdo ich nemieni znižovať, ide však 
o proporcie), ale predovšetkým chválospev na svoju osobu. Ešte sme sa 
nestretli v literatúre o povstaní s takým podceňovaním ilegálnej a politic
kej práce, ba s priamymi útokmi na ňu, vyzdvihovaním vlastného izolacio
nizmu a zásluh, iba „pripúšťaním” zásluh sovietskych partizánov v boji 
za naše oslobodenie, rekriminovaním a stavaním sado falošnej pózy ochran
cov partizánov, nechutným dovolávaním sa odmien a pôct, ako to robí 
Žingor v úvodnej a záverečnej časti knihy. Aké to boli širšie mimopolitické 
rámce, ktoré si predstavoval Žingor — to napokon ukázalo nielen scestie, 
na ktoré sa dostal po svojich intrigách, ale aj konce, v ktorých sa ocitol 
po zosnovaní protištátneho sprisahania.

Preto keď sa v knihe takéhoto zamerania hovorí aj o partizánskych

й0 Príspevky k dejinám Slovenského národného povstania v Turci, Turč. Sv. 
Martin 1947.

21 História partizánskych bojov. I. Hornonitrianska part. brigáda, Prievidza 1946.
22 Boj za slobodu. Vydala bývalá II. Stalinova brigáda, Bratislava 1946.
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a vojenských bojových činoch poctivých radových bojovníkov povstania 
a prináša sa rozličný faktografický materiál, treba veľmi starostlivo oddeliť 
zdravé jadro od nebezpečného nánosu a uvedomiť si, kto je pôvodcom 
tejto knihy a aký cieľ sledoval jej vydaním. Pomerne málo je prebádaná 
a iba zlomkovité opísaná bojová účasť v povstaní príslušníkov iných ná
rodov, Bulharov, Maďarov, Poliakov, Srbov atď., vcelku príslušníkov 22 ná
rodov, osobitne spracovaná a vydaná iba v dvoch publikáciách: obšírnejšie 
v knihe Francúzski bojovnici v Slovenskom národnom -povstaní23 a kratšie, 
skôr pietne, v tlači Pamätná listina padlým bulharským študentom — par
tizánom na SlovenskuP Dokumentovanie účasti sovietskych partizánov 
tvorí však organickú zložku takmer každého opísania činnosti partizán
skych skupín.

Rozličné publikácie doplňujúceho charakteru k vlastnej tematike po
vstania, podložené dokumentárnymi materiálmi, ako napr. Boj o koľaj
nice P sborník Slovenská národná rada 1943—1948P ktorý nie je iba ná
črtom histórie SNR, ale na základe niektorých dokumentov, najmä rádio
gramov Londýn—Banská Bystrica poukazuje na zákernosť londýnskej 
emigrácie a buržoáznych politikov v povstaní a prináša presvedčivé závery 
k motivácii činov reakčných politikov, ďalej Č A a SSSR v našom odboji,27 
Nemecké a gardistické zverstváP publikácie o čs. armádnom sbore v SSSR, 
o dukelských bojoch, náčrty bojovej činnosti kapitána Nálepku a majora 
Kukorelliho a iné nemožno obísť pri bádaní o povstaní, ak ho chceme 
pochopiť v plnosti, vo všetkých súvislostiach.

Prvý nábeh k celistvejšiemu zobrazeniu povstania, i keď vo veľmi struč
nej, populárnej forme, zaznamenala brožúra Na jasných cestáchP vydaná 
k štvrtému výročiu povstania.

V textovej časti publikácie sa aspoň heslovité ukázalo na hlavné pred
poklady k povstaniu (štrajky fabrického robotníctva, nespokojnosť prole- 
tarizujúceho maloroľníctva a nespokojnosť ľudu s tisovskou vládou vôbec), 
na politické momenty a ilegálnu prácu. Popri krátkom opise povstaleckých 
udalostí sú tu aj číselné údaje tak o bojovej činnosti partizánov (hoci ne
úplné, ale typické), ako aj o zúrivom vyčíňaní nepriateľa na slovenskom 
území a metodicky správne sa zhruba naznačila šírka rámca, v ktorom sa 
vždy musí rozviesť téma o povstaní, nezačínajúca iba 29. augustom a ne
končiaca iba poslednými októbrovými dňami r. 1944. V obrazovej časti 
brožúry sa v súhrne odrážajú slabé miesta a typické nedostatky, ktoré 
všeobecne máme v publikovaní fotografických dokumentov z povstania: 
preťaženosť statickými, vojenskými zábermi, nedostatok masových a par
tizánskych záberov.

23 P. D u 1 o v á—V. J e r š o v, Francúzski bojovníci v Slovenskom národnom po
vstaní, Bratislava 1947.

24 Pamätná listina padlým bulharským študentom-partizánom na Slovensku. 
Vydal Bulharský partizánsky komitét na Slovensku, Bratislava 1946.

25 E. K a d n á r, Boj o koľajnice, Bratislava 1946.
26 Sborník Slovenská národná rada 19№—191/.8, Bratislava 1949.
27 C A a SSSR v našom odboji, Bratislava 1945.
28 Nemecké a gardistické zverstvá, Bratislava 1945.
29 Na jasných cestách. Vydalo Povereníctvo informácií, Bratislava 1948.
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Do vydania brožúry Miloša G o s i o r o v s k é h o Ilegálny boj KSS 
a Slovenské národné povstanie30 (o text ktorej bolo doplnené aj druhé 
vydanie knihy KSČ v boji za svoboduj31 nemali sme okrem kratších časo
piseckých príspevkov ucelenejší pohľad na prácu komunistov v národnooslo
bodzovacom hnutí od r. 1938, na prípravy povstania a účasť komunistov 
v ňom s prihliadnutím na politické, vojenské a iné súvislosti. Gosiorovské- 
ho spracovanie vo forme populárnej brožúry splnilo aktuálnu potrebu 
v tomto smere. Prebádaním zväčša neznámych materiálov z ilegality aj 
hodnotením skutočností z povstania, zvážením hlavných kladov a chýb 
v povstaní dostali sme v tomto spracovaní dielko síce neveľké a ani zďaleka 
nevyčerpávajúce tematiku, ale v čase vydania dobre spĺňajúce poslanie in
formatívnej brožúry. Informovala o najdôležitejších udalostiach a vari ako 
jediná publikácia z vecnej literatúry o povstaní bola preložená do ruštiny, 
maďarčiny, do nemčiny a angličtiny. Pravda, neskôr zistené skutočnosti 
dávajú teraz omnoho kritickejší pohľad na nedostatky, ba záškodníctvo 
v povstaní, takže v niektorých jednotlivostiach text zastaral a politickým 
a historickým výskumom je už prekonaný. Neveľký rozsah a tlak nalieha
vosti vydania k piatemu výročiu povstania neposkytli dosť miesta ani 
času na podrobnejšie vykreslenie politickej práce komunistov a jej účinku 
na široké masy (štrajky, odbojová nálada a vzbury v armáde, organizovanie 
partizánskych skupín, čo autor uvádza len heslovité), v pomere k pred
chádzajúcim publikáciám je však podstatným prínosom a v základnej kon
cepcii sa stala dobrou pomôckou pre ďalšie dôkladnejšie hodnotenie po
vstania.

Významnou, doteraz však nie dosť využívanou pomocou pri bádaní 
o Slovenskom národnom povstaní je politická literatúra, prejavy a články 
Klementa Gottwalda a Jána Švermu a náčrty o ich činnosti v rokoch vojny. 
Veď ako sa napr. veľmi výrazne prejavuje úsilie Klementa Gottwalda 
o podporu Slovenského národného povstania v publikácii V. Kopeckého 
Gottwald v Moskve,32 alebo pomer k bojujúcemu a budujúcemu slovenské
mu ľudu a hodnotenie zásadných otázok v čase po oslobodení v knihách 
Za vecné bratstvo Čechov a Slovákov, So Sovietskym sväzom na večné 
časy,33 Prezident Gottwald na Slovensku34 a v mnohých prejavoch, ktoré 
prezident Gottwald vyslovil v spojitosti s povstaním.

A práve mnohým nedostatkom pri spracovaní povstaleckej látky sa 
mohlo vyhnúť, udalosti by sa neboli posudzovali len z prízemnej perspek
tívy, spracovania by dostali pevnejší a ideologicky správny rámec, keby sa 
bolo vždy ujasňovalo videnie podstatných vecí pomocou tejto dôležitej 
literatúry.

Nepochybne správnym podujatím bolo vydávať pri Ústave Slo-

30 M. Gosiorovský, Ilegálny boj KSS a Slovenské národné povstanie, I. vyd. 
Bratislava 1949, II. vyd. Bratislava 1950.

31 KSČ v boji za svobodu, Praha 1949.
32 V. Kopeck ý, Gottwald v Moskve, Bratislava 1949.
33 Klement Gottwald, So Sovietskym sväzom na večné časy, Bratislava 1950.
34 Prezident Gottwald na Slovensku. Sborník z príležitosti cesty prezidenta re

publiky K. Gottwalda na oslavy piateho výročia Slovenského národného povsta
nia, Bratislava 1949.
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venského národného povstania časopis, v ktorom by sa publikoval do
kumentárny materiál, jeho spracovanie a výsledky výskumu o povstaní, 
časopis, ktorý popritom, že mal byť prístupný najširším vrstvám, mal ciele 
vedecké.35 Slovo uverejnené v tomto časopise mohlo sa len doplniť, rozšíriť, 
ale v podstate sa nemalo odvolať. Mal byť tribúnou vnútorných i externých 
pracovníkov a prispievateľov.. . také boli ciele redaktora sborníka. Úlohy 
dôležité a zodpovedné. Avšak dobrá snaha redaktora a zároveň hlavného 
prispievateľa v jednej osobe (škoda, že sa neutvoril širší redakčný kruh 
a že nemôžeme hovoriť o redakcii sborníka) nemohla sa oprieť o pomoc 
zvonku, o sieť spolupracovníkov. Táto okolnosť a na druhej strane pre
cenenie vlastných síl (pri počiatočných ťažkostiach ústavu ihneď produ
kovať výsledky vedeckej práce), ďalej malá kritičnost tak v časti štúdií, 
ako aj v časti archívnej, pričom v publikovaní archívu sa nepostupovalo 
podľa presného plánu a neuplatňovalo sa ani kritérium dôležitosti vecí, ani 
chronologickej postupnosti, znemožnili dosiahnuť vyššiu úroveň sborníka. 
Príspevky lokálneho rázu, hoci ich potrebu uznávame, nemali prevažovať 
nad zásadnými štúdiami, ktoré ponímajú látku v širších rámcoch, najmä 
vtedy nie, keď išlo o číslo sborníka vydané v čase výročia povstania. A prá
ve vtedy sa objavili kritickejšie poznámky k sborníku, hoci dôkladná a 
konštruktívna kritika sborníka pre jeho pomoc za jeho vychádzania nikde 
neodznela. Sborník v časti štúdií priniesol jediný širšie koncipovaný prí
spevok o povstaní ako celku, a to stať sovietskeho historika I. I. U d a ľ- 
c o v a Slovenské národné povstanie r. 1944, spracovanú zväčša na základe 
slovenských prameňov. I. I. Udaľcov okrem iného venoval osobitnú pozor
nosť partizánskemu povstaleckému hnutiu, výrazne vyzdvihol sovietsku 
pomoc povstaniu, predovšetkým dukelskú operáciu. Kriticky hodnotil 
politické i vojenské chyby v povstaní, najmä defenzívnu taktiku vojenské
ho velenia a ostro odsúdil činnosť slovenskej buržoázie a londýnskej emi
grácie. Publikovaním tohto príspevku sme získali významnú pomoc tak 
zo stránky metodickej, ako aj zo stránky prenikavého hodnotenia udalostí.

S rozšírením pracovnej náplne Ústavu Slovenského národného povstania 
r. 1950 aj sborník sa vo svojom druhom ročníku tematicky rozšíril o prí
spevky z dejín robotníckeho hnutia a KSČ na Slovensku.

Vcelku sborník mal širokú publicitu a všímali si ho pozorne aj v zahra
ničí, najmä v SSSR. Napriek svojim nedostatkom spĺňal úlohu ako študijný 
prameň, pomohol pri bádaní o povstaní a popularizovaní vedomostí o ňom. 
Sme toho náhľadu, že jeho zánik bol bádaniu o povstaní len na škodu.

Mnoho príspevkov o povstaní je roztrúsené publikovaných v odbojár- 
skych časopisoch a takmer vo všetkej našej povojnovej periodickej tlači. 
Pripravovaná úplná bibliografia tlače o Slovenskom národnom povstaní — 
zatiaľ máme iba jej predbežný neúplný náčrt — ukáže zaujímavý pohľad 
na doterajšie príspevky a bude dôležitou pomôckou pri práci historikov 
povstania. Pre početnosť týchto drobných príspevkov nemožno sa ani len 
zhruba zaoberať jednotlivými, súhrnne však možno o nich povedať:

35 Sborník Ústavu Slovenského národného povstania. Redigoval dr. František 
Oktavec, Banská Bystrica, I. roč. 1949, II. roč. 1950.
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Časopisecké príspevky o povstaní sú často tarzovité, niekedy veľmi cenné 
pramene a dielové spracovania, z ktorých kaleidoskopický možno poskla
dať ucelenejší pohľad na určitú dejinnú povstaleckú skutočnosť. Žiaľ, že 
príspevkov tohto druhu je najmenej. Svedectvá priamych účastníkov po
vstania sú vítané, keď si len účastník nezveľaďuje na veľkých veciach svoje 
osobné zásluhy a osobné ambície a nepodáva udalosti tak,"aby vzniklo zda
nie, že nebyť jeho a skupiny, o ktorej píše, nebolo by sa v povstaní stalo 
nič význačného. A nemalá časť časopiseckých príspevkov, publikovaná 
najmä v prvých rokoch po oslobodení, je charakteristická práve týmto 
osobným a skupinovým pohľadom a mániou zbierania zásluh.

Ďalšia časť príspevkov, menej nebezpečná, pre bádanie o povstaní však 
vonkoncom neužitočná, sú oslavné, šablónovité články, v ktorých sa autori 
zväčša uchyľujú už k mnoho ráz predtým opakovaným konštatovaniam, 
ba frázam, prizdobujú povstanie vo všetkých číslach a pádoch oslavnými 
slovami, pričom sa napokon dosahuje len to, že povstanie sa nevyzdvihuje*, 
ale nivelizuje.

Naproti tomu prejavy našich predstaviteľov štátu a strany pri výročiach 
povstania boli vždy novým príspevkom pre vyzdvihnutie zmyslu povstania, 
zdôraznenie jeho odkazu a ujasňováním mnohých politických momentov 
stali sa nepostrádateľnou pomocou pri práci historikov.

Prejav súdruha Širokého pri piatom výročí povstania, práve tak i kritika 
buržoáznych nacionalistov na IX. sjazde KSS, stali sa nástupom k dôklad
nému a kritickému hodnoteniu otázok povstania.

V článkoch publikovaných k šiestemu a siedmemu výročiu povstania 
súdruh Bacílek významne prispel k ďalšiemu ujasneniu a vyzdvihnutiu 
kladných prvkov v povstaní, ako boli medzinárodný charakter partizán
skeho hnutia, politická spolupráca partizánskych veliteľov s funkcionárini 
národných výborov, bojový prínos čs. paradesantnej brigády po príchode 
zo Sovietskeho s väzu; ďalej podrobil analýze nedostatky, ako boli slabá 
nepřipravenost pre mobilizáciu ľudu a radového vojska v slovenskej ar
máde, nejednotnosť vo vedení povstania, nedostatok revolučnej iniciatívy 
v Slovenskej národnej rade, nesprávne heslá v povstaní, napr. heslo 
Za sovietske Slovensko a pod.

V článku Buržoázni nacionalisti, nepriatelia národných výborov36 ozrej
mil zákerné zásahy Husáka a Novomeského, ktorí hamovali revolučnosť 
ľudu a chceli urobiť z revolučných orgánov staré administratívne orgány. 
V príspevku súdruha Bacílka Buržoázni nacionalisti v dobe ilegality a pri
prav SNP37 získavame prvý prenikavý rozbor, ako buržoázni nacionalisti 
vždy postupovali podľa vlastnej koncepcie proti pokynom z Moskvy, ako* 
sa obávali masového boja ľudu a spoliehali viac na spojenie s predstaviteľmi 
buržoázie než na skutočné vedenie strany v povstaní.

Historickí pracovníci a publicisti, ktorí sa v poslednom ease systematic
kejšie venovali spracovaniu povstania a obdobia, ktoré mu predchádzalo, 
použili pri svojej práci aj nové, predtým málo známe alebo obchádzané 
materiály, nadväzovali na spomenuté nové fakty politického výskumu*

se Nové slovo 1951, č. 27. 
87 Pravda, 8. apríla 1951.
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aplikovali kritické hľadiská, preto ich príspevky sú podstatným krokom 
vpred.

Tak viac drobných príspevkov o ľudáctve za tzv. slovenského štátu 
a najmä štúdia Mira Hys'ku Slovenské národné povstanie — vyvrcho
lenie boja Komunistickej strany za slobodu,38 štúdia Bohuslava G r a c u 
K 9. výročiu Slovenského národného povstania39 s prenikavým triednym 
pohľadom na povstanie, časopisecké príspevky Juraja Š p i t z e r a, z nich 
najmä Slovenské národné povstanie — zdroj národnej a triednej hrdosti,40 
z českých historikov štúdie Jiřího Doležala, zameriavajúce sa najviac 
na analýzu pomerov a udalostí v armáde za tzv. slovenského štátu a vo
jenské otázky povstania, ako Antifašistický boj v armáde tzv. sloven
ského štátu pred vypuknutím povstania41 alebo O niektorých otázkach 
Slovenského národného povstania,42 všetky tieto práce sú sľubným znakom 
toho, že v novšom bádaní o povstaní sa ide ku koreňom udalostí, že sa 
dejinné skutočnosti posudzujú v súvislostiach a že poučenie z minulosti 
sa politicky správne využíva pre dnešok.

Záujem o spracovanie Slovenského národného povstania zo sovietskej 
strany, ktorý začal u nás r. 1949 sovietsky historik I. I. Udaľcov, prejavil 
sa veľmi významne 26. októbra na vedeckom zasadnutí Ústavu slavistiky 
Akadémie vied Sovietskeho sväzu v Moskve, venovanom Slovenskému ná
rodnému povstaniu, ako aj spoločným bojom sovietskych a českosloven
ských jednotiek pri Dukle. Po úvodnom slove akademika B. D. Grékova mal 
obsiahly referát kandidát historických vied I. I. Udaľcov na tému Proti
fašistický oslobodzovací boj na Slovensku v období druhej svetovej vojny 
a slovenské národné povstanie r. 1944, publikovaný potom vo vedeckom 
časopise Akadémie vied SSSR43 a aj v preklade uverejnený v Sborníku 
ÚSNP. Kandidát filozofických vied S. V. Nikolskij zhodnotil vplyv povstania 
na slovenskú umeleckú literárnu tvorbu. Obšírne komentovanie Sbomíka 
ÚSNP v -časopise Slovenského komitétu v SSSR Slaviane,44 viaceré diplo
mové práce vysokoškolských študentov v Moskve, Leningrade a Ose (Ir
kutská oblasť) svedčia o tom, že záujem o spracovanie látky povstania je 
v SSSR neobyčajne živý. Štúdia F. Petrova O sovietsko-českosloven- 
ských vzťahoch v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny Sovietskeho sväzu45 
a najnovšie štúdia A. I. Nedorezova Národnooslobodzovacie hnutie 
českého a slovenského ľudu proti nemeckofašistickej okupácii v rokoch 
1939—1945*6 sú ďalšími významnými dôkazmi vedeckého záujmu o spra
covanie dejinnej látky z rokov nášho národnooslobodzovacieho zápasu a 
sú pre nás cennými prínosmi zo stránky materiálovej i metodickej.

Je príznačné, že za posledné tri roky sme u nás nevydali nijakú sarno-

38 Nové slovo 1951, č. 35.
39 Pod zástavou socializmu 1953, č. 15—16.
40 Pravda, 6. septembra 1951.
41 Historie a vojenství 1953, č. 2.
42 Historický sborník SAVU, 1952.
43 U ceny je zapiski Instituta slavianovedenija Akademii nauk SSSR, Tom II, 1950.
44 Slaviane, 1949, 8.
45 Voprosy istorii, 1951, 10.
46 Voprosy istorii, 1953, 7.
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statnú publikáciu, vedecky zhodnocujúcu Slovenské národné povsianie, 
hoci naliehavosť jej vydania je z roka na rok väčšia.

V čom väzí príčina tejto stagnácie?
Myslíme, že jedna z príčin je v tom, že po odhalení buržoáznych naciona

listov a iných nepriateľských živlov povstania, po novom videní politických 
momentov v rozličných súvislostiach s povstaním, po odpadnutí niektorých 
partizánskych a vojenských veliteľov od programu, za ktorý sa bojovalo 
v povstaní, naši historickí pracovníci nevedeli a ani sa vážnejšie nepokúšali 
použiť hodnotiace kritériá k jednotlivostiam a celku, vydeliť zdravé jadro 
od kalného nánosu, nehodných veliteľov od poctivých radových bojovníkov, 
nepriateľské zámery a výčiny od chýb a nedostatkov vyplynuvších z ťaž
kosti situácie. Preto z obavy, aby sa nezmýlili alebo neurobili prácu naskrze 
planú, vyhýbali sa jej radšej vôbec a uchýlili sa k častej, záchrannej poistke 
historických pracovníkov, k oddialeniu, vyčkávaniu, až látka dozrie a vi
denie sa lepšie ujasní, až sa zmnožia dokumentárne materiály a bude k ve
ciam ešte väčší časový odstup.

Ďalšia príčina stagnácie je aj v tom, že nijaká vedecká inštitúcia, ústav 
alebo vydavateľstvo nedávali podnety a nevyvinuli potrebnú systematickú 
starostlivosť o nové vedecké spracovanie a vydanie histórie Slovenského 
národného povstania.

Sme toho náhľadu, že vyriešenie predovšetkým týchto hlavných problé
mov prelomí stagnáciu v bádaní o povstaní a prejaví sa aj v živšej študij
nej a publikačnej činnosti.

*

Slovenská historiografia ešte ani približne neurobila toľko, koľko si vy
žaduje táto vrcholná udalosť slovenských dejín — Slovenské národné po
vstanie. Pestrá mozaika z drobných príspevkov a článkov a vcelku ne
náročné samostatné publikácie na jednej strane, falošné alebo neúplné 
pohľady na druhej strane, torzá dokumentov k povstaniu, vydaných bez 
zhodnocujúcich kritérií, nemôžu ani navonok primerane reprezentovať 
slovenskú historiografiu, ani nemôžu vydať bezchybné svedectvo o našom 
vnútornom vzťahu k veľkej revolúcii slovenského národa.

Preto je potrebné poskladať sily a schopnosti a ísť systematicky a pruž
nejšie takýmito cestami a za takýmto cieľom:

1. Utvoriť pri Slovenskej akadémii vied pracovnú komisiu pre výskum 
povstania z pracovníkov Historického ústavu Akadémie, Ústavu dejín KSS, 
Slovenskej univerzity a prípadne ďalších bádateľov zaoberajúcich sa s tou
to problematikou za účelom kritického vydania dokumentov k povstaniu, 
vydania populárnej publikácie o povstaní a sborníka vedeckých prác ešte 
do desiateho výročia povstania. To je úloha prvoradá, najnaliehavejšia.

Úloha vydania prameňov vynucuje si samočinne potrebu ďalšieho sústre
denia dokumentov a ich kritického hodnotenia. Pôjde tu nielen o získanie 
celkového pohľadu na zbierky ústavov a archívov, ale aj o snahu dostať 
do svetla bádania ďalšie pamiatky z tezaurácie jednotlivcov. Mnoho práce 
treba ešte urobiť pre dokumentovanie partizánskeho hnutia, sústrediť pra
mene o partizánskych skupinách, o pohybe širokých más, o spolupráci so 
sovietskymi ľuďmi, sústrediť doklady o tvorení a práci národných výborov,
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o politickom živote za povstania, ďalej doplniť fotografický archív bojo
vými a partizánskymi zábermi (dosiaľ je preťažený armádnymi a static
kými zábermi) a stále pokračovať v sústreďovaní povstaleckých kroník, 
zápisníc, memoárov a iných materiálov.

Treba získať prehľad o partizánskych materiáloch súvisiacich so Sloven
skom, ktoré sú v SSSR, najmä v partizánskom múzeu v Kijeve a prebádať 
ich. Je to úloha, ktorej nesplnenie a odkladanie z roka na rúk iba zdržuje 
historických pracovníkov v neistote, na aké pramene sa možno ešte spo
liehať a v čom už asi ostane medzerovitosť.

2. Vypracovať a vydať bibliografiu tlače o povstaní. Takáto pomôcka bude 
môcť orientovať našich bádateľov po doterajšej tvorbe, pomôže a zároveň 
upozorní na nedostatky a medzery v doterajších spracovaniach, podnieti 
záujem o celistvejšie spracovanie povstania.

3. Stanoviť presnú periodizáciu povstaleckých udalostí.
4. Dôkladne, monograficky spracovať niektoré základné otázky súvisiace 

s prípravou povstania a samotným povstaním, aby sa tak získali solídne 
predpráce pre napísanie obšírnej, pritom však jasnej a prehľadnej histórie 
Slovenského národného povstania.

Podľa doterajších poznatkov s pracovníkmi na povstaleckej tematike 
narážalo sa predovšetkým na medzery a ťažkosti pri týchto otázkach, kto
rým treba venovať obšírnejšie spracovanie v monografických štúdiách:

1. ilegálny boj KSS (pred povstaním), jej činnosť v armáde, v závodoch 
a účasť pri utváraní partizánskych oddielov. Vyžaduje sa dôkladné a ob
šírne zhodnotenie toho, čo sa doteraz naznačilo iba heslovité (vzbury v ar
máde, štrajky);

2. príprava a zakladanie národných výborov, ich činnosť v povstaní a po 
ňom, tvorenie národného frontu;

3. KSS za povstania. Zjednocujúci sjazd 17. sept. 1944 v kritickom 
zhodnotení;

4. spracovať vcelku prípravu, organizovanie a boje všetkých väčších 
partizánskych skupín na Slovensku;

5. spracovať a kriticky zhodnotiť a podať ucelený obraz frontových bojov 
za povstania;

6. podrobne osvetliť úlohu a osud dvoch východoslovenských divízií po 
vzniku povstania;

7. výraznejšie ako dosiaľ zhodnotiť význam dukelských bojov ako pomoc 
povstaniu;

8. spracovať internacionálnu účasť v povstaní, pravdaže, tak, aby sa do 
povstania nezanášal prvok amacionalizmu;

9. spracovať látku nielen veľkých dejov, ale aj bohatú látku drobných 
hrdinstiev, v ktorých sa odráža účasť nášho ľudu, látku, ktorá je dosť ob
sažné zachytená v povstaleckých záznamoch a kronikách našich dedín 
a miest.

Dielové a zhrňujúce spracovania tematiky povstania sa nám vydaria 
vtedy, ak materiál faktov postavíme do svetla hodnotenia, ak zhodnotíme 
to, čo smerovalo k dnešku a čo ostávalo v tieni ako nehodné stať sa podiel
nikom pri našej budovateľskej práci.

Vydaria sa nám vtedy, ak budeme pristupovať k látke s triednym po
hľadom a neurobíme mylný predel pri roztriedení dejinne významného od
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malicherného, ak pri určovaní konečnej výslednice našej bádateľskej práce 
posúdime klady a nedostatky tak, že nakoniec vždy vynikne revolučné jadro, 
ľudová podstata povstania a odhalí sa to, čo smerovalo proti nemu.

„Slovenské národné povstanie javí sa ako udalosť, ktorá predstavuje 
základný obrat v dejinnom vývine slovenského národa a ktorá znamená 
začiatok novej éry, éry slobodného národného života, éry socialistickej 
výstavby”,47 tak hodnotil súdruh Široký povstanie pri jeho ôsmom výročí.

Zvýrazniť v historickom spracovaní bojový vstup do tejto éry, taká je 
úloha, ktorú nám prichodí splniť.

Keď v prvých rokoch po oslobodení sa v oblasti práce na najnovších de
jinách neprejavila potrebná aktivita, odznievali na Obranu ako-tak pri
jateľné dôvody, že dokumentárny materiál je neznámy, nezozbieraný, roz
trieštený, že čerstvosť látky, ak ju chceme správne hodnotiť, vyžaduje 
časový odstup, že niet usmerňujúcej a stmeľujúcej vedeckej inštitúcie 
a schopných marxistických historikov, ktorí by sa vyrovnali s látkou 
z pozícií historickej vedy.

Dnes sú takéto prekážky zhruba prekonané. Pribudlo materiálov, dielo- 
vých spracovaní, ujasnilo sa videnie udalostí, je viac mladých historických 
pracovníkov s marxistickým pohľadom.

Naša historická veda v ustavenej Slovenskej akadémii vied získava 
pevnú základňu a pružné odrazište k úspešnejšiemu rozbehu. Nedalo by 
sa ničím ďalej ospravedlniť, keby sa účinok tohto neprejavil aj kvalitatívne 
v oblasti historiografie povstania. Slovenské národné povstanie oprávnene 
nazývame veľkou a slávnou revolúciou slovenského národa, Vykonajme 
všetko, aby sa oslavné epitetá na jeho výnimočnosť premenili na trvalú 
podobu vedecky hodnotiacich diel o povstaní, aby náš dnešok a naša bu
dúcnosť mohli poznať veľkosť povstania aj z napísaných stránok dejín, aby 
sa skutočne stále mohlo čerpať z tohto žriedla našej národnej a triednej 
hrdosti.

47 Pravda, 30. augusta 1952.
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