
ZPRÁVY

KONFERENCIA ČESKOSLOVENSKÝCH HISTORIKOV V LIBLICIACH

V dňoch 9.—12. decembra 1953 konala sa v Libliciach konferencia českoslo
venských historikov. Účelom konferencie v prvých dvoch dňoch bolo prediskuto
vanie téz k prvému zväzku vysokoškolskej učebnice československých dejín, v ďal
ších dňoch diskusia o národnostnej otázke. Na konferencii sa okrem historických 
pracovníkov zúčastnili i pracovníci iných spoločenskovedných odborov, literárni 
historici, národopisci, historici umenia a i. K významu konferencie prispela najmä 
účasť delegácie zahraničných historikov zo Sovietskeho sväzu a ľudových demokra
cií, v ktorej boli sovietski historici P. N. Tretiakov, N. I. Samorukov, poľský histo
rik W. Kula a maďarskí historici Gy. Székely a E. Arató.

Konferenciu otvoril a viedol riaditeľ Historického ústavu ČSAV akademik 
korešpondent J. Macek, ktorý privítal delegátov zo zahraničia a oboznámil prítom
ných s programom konferencie. Referát o tézach prvého zväzku učebnice čs. dejín, 
ktorý sa stal podkladom ďalšej diskusie, predniesol doc. dr. Fr. Graus. Úvodom 
poukázal na vedecký a politický význam učebnice a uviedol, že druhá redakcia téz 
po porade a diskusii českých a slovenských historikov v Smoleniciach dosiahla 
oproti prvej redakcii v mnohých smeroch početné zlepšenia. Napriek týmto zlepše
niam sa však vyskytujú i v druhej redakcii ešte niektoré nedostatky, ktorých od
stránenie je práve úlohou konferencie. Za jeden z takýchto nedostatkov označil 
dr. Fr. Graus skutočnosť, že sa v tézach neprejavujú dostatočne základné zákoni
tosti spoločenského vývinu, ako je napr. zákon bezpodmienečného súladu medzi 
výrobnými silami a výrobnými vzťahmi. Referent ďalej spomenul, že pri riešení 
národnostnej otázky sa v druhej redakcii téz podarilo dosiahnuť podstatné zlep
šenie. Napriek tomu sú však v tézach v tejto otázke niektoré nedostatky. Tak nie 
je dostatočne vyriešený vznik feudálnej českej a slovenskej národnosti, ešte stále 
sa venuje malá pozornosť v tézach otázkam vývinu jazyka a pod. Kým v sloven
ských častiach téz sa príslušné miesto venuje i dejinám maďarskej a ukrajinskej 
národnosti, v českých častiach pozornosť venovaná nemeckej národnosti je ešte 
stále nedostatočná. Dr. Fr. Graus ďalej zdôraznil, že jednou z hlavných úloh učeb
nice je sledovanie a posilňovanie bratských vzťahov českého a slovenského ľudu. 
Túto svoju úlohu plnia tézy najmä v českých častiach veľmi nedostatočne. Okrem 
toho sa v nich neobyčajne málo objavujú i vzťahy českého a slovenského ľudu 
k bratskému ruskému národu. V oblasti nadstavby sa v tézach zanedbáva vývoj 
štátu a práva. Za nedostatok častí venovaných kultúre označil dr. Fr. Graus sku<
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točnosť, že sú odtrhnuté od celkového textu a v mnohých prípadoch vypracované 
dosť povrchne.

Po referáte dr. Fr. Grausa poukázal dr. J. Tibenský bližšie na nedostatky téz 
slovenských doplnkov učebnice čs. dejín v zmysle pripomienok vedeckej rady 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

V prvej časti diskusie, ktorá nasledovala po referátoch dr. Fr. Grausa a dr. 
J. Tibenského, diskutovalo sa o základných ideologických a metodologických otáz
kach téz ako celku. V tejto časti diskusie sa zdôrazňovalo, že tézy venujú príliš 
málo miesta československým vzťahom (Husa), málo pozornosti venujú otázkam 
brannosti a obrany proti cudzím dbyvateľom (Húsa, Durdik). Ďalej sa zdôrazňo
valo, že tézy českých častí učebnice si všímajú prevažne vývoj českej národnosti 
iba v Čechách a málo miesta venujú osudom, tejto národnosti na Morave a v Sliez
sku (Dřímal). Ďalej sa v tejto časti diskutovalo o otázkach pôvodnej akumulácie 
kapitálu, o otázkach feudálnej krízy, o národnostnej otázke a pod.

V druhej časti diskusie, ktorá pokračovala i nasledujúci deň 10. decembra 1953, 
poukazovalo sa na vecné nedostatky téz. V diskusii vystúpilo mnoho historických 
a iných pracovníkov, ktorí svojimi cennými diskusnými príspevkami prispeli v mno
hých smeroch k oprave a zlepšeniu téz. K úspešnému výsledku a vysokej úrovni 
diskusie prispeli i členovia zahraničnej delegácie, ktorí mali k tézam celý rad 
cenných pripomienok.

Vysoko treba hodnotiť najmä pripomienky .sovietskeho historika P. N. Tretia
kova, ktoré predniesol na zvláštnej porade s autormi téz dňa 18. decembra 1953. 
Tieto pripomienky, ktoré sú výsledkom diskusie o tézach prvého zväzku učebnice 
československých dejín v Slovanskom ústave Akadémie vied SSSR, majú zásadný 
význam pre ďalšiu prácu na učebnici.

Diskusia o tézach prvého zväzku učebnice československých dejín dala autorom 
téz smernice pre ďalšiu prácu a vcelku úspešne splnila svoje poslanie.

*

V dňoch 11. a 12. decembra 1953 pokračovala konferencia československých 
historikov referátmi a diskusnými príspevkami k problematike československých 
dejín od r. 1848 do r. 1918. Ústrednou témou programu konferencie v tých dňoch 
bola národnostná otázka. Hlavný referát predniesol prof. O. Říha na tému Hlavné 
problémy národného hnutia v ČSR v rokoch 181^8—1918. Dotkol sa v ňom všetkých 
zásadných problémov národnostnej otázky v skúmanom období. Prof. O. Říha 
naširoko rozobral význam štúdia prác klasikov marxizmu-leninizmu o národnostnej 
otázke pre prácu na učebnici československých dejín. Poukázal na to, že práce kla
sikov marxizmu-leninizmu nám pomáhajú nielen po stránke metodologickej, ale 
aj po stránke prispievajúcej správne rozriešiť a postaviť jednotlivé problémy ná
rodnostnej otázky. Potom sa zaoberal otázkou aplikácie poučiek klasikov na naše 
pomery a súčasne poukázal na špecifickosti národnostnej otázky v Čechách. Zdô
raznil, že pri preberaní špecifickosti českého vývoja treba mať na zreteli celý rad 
dôležitých momentov, ako je národnostný útlak, nemecké obkolesenie, nemecké 
osídlenie v Čechách, rakúske snahy o hegemóniu nad Nemcami, odcudzenie českej 
šľachty, nerovnoměrnost vývoja kapitalizmu v jednotlivých krajinách, vznik a roz
voj imperializmu v Čechách a pod. Ďalej zdôraznil, že tieto otázky, resp. historické 
danosti nesmieme brať izolovane, ale pri ich hodnotení sa musíme opierať o širšie 
súvislosti, a to či už vnútorné alebo zahraničnopolitické. Vychádzajúc z tohto uro-
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bil krátky prierez vývinom národnostnej otázky v Čechách a poukázal na dôleži
tosť skúmania úlohy ľudových más v demokratických a národných hnutiach a na 
úlohu robotníckej triedy v národnooslobodzovacom zápase. Ďalej si v tomto smere 
všímal a kriticky hodnotil činnosť a národné programy jednotlivých skupín českej 
buržoázie v jednotlivých obdobiach. Nakoniec hodnotil význam vplyvu Veľkej októ
brovej revolúcie na vznik Československej republiky a oslobodenie našich národov 
spod národnostného útlaku.

Po hlavnom referáte prebiehala diskusia podľa jednotlivých etáp vývinu ná
rodnostnej otázky v Čechách a na Slovensku. Najprv sa hovorilo o národnostnej 
otázke v revolúcii 1848—49 a potom sa postupne prediskutovali základné otázky 
a zvláštnosti nasledujúcich etáp až do r. 1918.

K problematike národnostnej otázky obdobia buržoáznej revolúcie v Čechách 
veľmi významný diskusný príspevok povedal súdruh Kosík. Analyzoval v ňom 
celkovú situáciu tohto revolučného obdobia a rozobral národnostnú politiku českej 
buržoázie, jej liberálneho a demokratického krídla. Z ďalších českých historikov 
do diskusie o jednotlivých otázkach tejto i nasledujúcich etáp významným dielom 
zasiahli P. Reimann, Křížek, Purš, Šindelář, Šalie, Kutnár a iní. V diskusných 
príspevkoch sa rozobrali jednotlivé otázky národnostnej problematiky obdobia ka
pitalizmu v Čechách. Zdôraznilo sa, že v súvislosti s národnostnou otázkou je po
trebné omnoho viac sa zaoberať s národnými hnutiami ľudových más, všímať si 
vo zvýšenej miere ich hospodárske a sociálne požiadavky, ktoré sa spájali s ich 
národnostnými záujmami a požiadavkami. Z tohto hľadiska snažili sa potom disku
tujúci podrobiť kritike i národnostný program, politiku a činnosť českej buržoázie, 
jej politických strán a vedúcich predstaviteľov. Zvlášť mnoho sa diskutovalo 
o otázkach, v ktorých obdobiach a ktoré skupiny českej buržoázie zohrávali po
krokovú úlohu. Upozornilo sa najmä na to, že dôležitý medzník rýchleho vzostupu 
pokrokovej úlohy buržoázie nastáva obdobím vystúpenia robotníckej triedy, čo sa 
demonštrovalo najmä na Masarykovej činnosti. Veľkú pozornosť venovali účastníci 
národnostnej otázke v českom robotníckom hnutí a kriticky hodnotili národnostnú 
politiku sociálnej demokracie.

K problematike slovenských dejín po r. 1848 sa do diskusie prihlásili riaditeľ 
Historického ústavu SAV Ľ. Holotík a J. Mésároš. K. Holotík rozobral vo svojom 
referáte národnostnú situáciu na Slovensku po r. 1848 až do rakúsko-uhorského 
vyrovnania. Poukázal na špecifický vývoj národnostnej otázky na Slovensku, ana
lyzoval politiku a národnostný program slovenskej buržoázie v tomto období. Na 
jeho referát nadviazal diskusným príspevkom J. Mésároš, ktorý hovoril o nedô
slednom likvidovaní feudalizmu v revolúcii r. 1848, ďalej o zvyškoch feudalizmu 
v slovenskom poľnohospodárstve a poukázal na spojitosť roľníckej otázky s ná
rodnostnou.

K jednotlivým problémom našich dejín po r. 1848 a najmä k národnostnej 
otázke zaujali stanovisko i pracovníci iných spoločenskovedných odborov. Cenné 
boli v tomto smere najmä pripomienky prof. Štecha a prof. Krejčího, ale i ostatní 
pomohli objasniť a doplniť mnohé problémy.

Zo zahraničných účastníkov vystúpil na konferencii so samostatným príspev
kom sovietsky historik prof. N. I. Samorukov. Vo svojom prejave poukázal na 
obrovský význam práce na vysokoškolskej učebnici československých dejín a ho
voril, že je to prvý reálny krok, ako očistiť históriu našich národov od jej faloš
ného prekrúcania a podať verný obraz minulosti českého a slovenského ľudu. 
V ďalšej časti svojho príspevku sa dotkol celého radu otázok našich dejín a mnohé
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jeho pripomienky pomôžu nám pri ďalšej práci na učebnici hlavne po stránke 
metodologickej.

Keď máme hodnotiť konferenciu, treba najprv vyzdvihnúť, že je konkrétnym 
prejavom a ukazovateľom novej línie československej historickej vedy, nových fo
riem historickej práce, kolektívneho snaženia českých a slovenských historikov 
vzájomne si pomáhať, aby čo najúspešnejšie zvládli spoločné dielo — učebnicu 
československých dejín. Treba tiež vyzdvihnúť účasť pracovníkov iných spoločen
skovedných odborov na konferencii a najmä účasť sovietskych historikov a histo
rikov ľudovodemokratických štátov, čo ešte viac zvýšilo jej úroveň pri riešení jed
notlivých problémov, ako aj celkovej problematiky učebnice.

Referáty a diskusné príspevky prednesené na konferencii pomohli riešiť celý 
rad metodologických, vecných a ideologických problémov v práci našich historikov 
a ujasniť mnohé problémy našich národných dejín. Takto konferencia, i keď mala 
určité organizačné nedostatky, najmä v druhej časti, ukázala obrovské klady spo
ločnej kolektívnej práce. A bolo by len vítané, aby sa o všetkých závažných otáz
kach českých a slovenských dejín usporiadali vedecké diskusie v takej šírke, ako 
to bolo na konferencii napr. o národnostnej otázke. To by iste prispelo k ešte 
rýchlejšiemu rozvoju našej pokrokovej historickej vedy.

P. Я. a J. M.

NÁVŠTEVY ZAHRANIČNÝCH HISTORIKOV NA SLOVENSKU

V novembri minulého roku prišiel do Československa z príležitosti osláv 36. vý
ročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a mesiaca Československo-soviet- 
skeho priateľstva ako člen sovietskej delegácie, u nás už dobre známy sovietsky 
historik Ivan Ivanovič U d a ľ c o v, člen redakčného kolektívu ústredného orgánu 
sovietskej historickej vedy Voprosy istorii.

Po kratšom pobyte v Čechách zavítal I. I. Udaľcov i na Slovensko. Dňa 11. no
vembra navštívil Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave a na dis
kusii poriadanej Historickou katedrou odpovedal na početné dotazy slovenských 
historických pracovníkov a pomohol im riešiť mnohé závažné problémy nových 
a najnovších slovenských dejín.

Za svojho pobytu v Bratislave navštívil sovietsky hosť i Historický ústav Slo
venskej akadémie vied, kde na diskusii s redakčnou radou Hstorického časopisu, 
konanej dňa 16. novembra, hovoril o úlohách a poslaní historického časopisu, 
o organizovaní redakčných prác a pod. Okrem toho navštívil I. I. Udaľcov i Ústav 
dejín KSS, Československe-sovietsky inštitút a s ostatnými členmi sovietskej dele
gácie podnikol okružnú cestu po Slovensku, na ktorej navštívil väčší počet miest, 
dedín, závodov a pod.

V druhej polovici decembra minulého roku zavítala na Slovensko trojčlenná 
delegácia zahraničných historikov, ktorá sa zúčastnila na konferencii čs. historikov 
v Libliciach. V delegácii boli sovietsky historik Nikolaj Ivanovič Samorukov, 
vedúci sekcie najnovších európskych dejín Historického ústavu Akadémie vied 
SSSR, poľský historik Witold Kula, vedecký tajomník historického ústavu Poľ
skej akadémie vied a vedúci katedry národného hospodárstva Poľskej ľudovej 
republiky na Historickej fakulte varšavskej univerzity a maďarský historik Endre 
A r a t ó, vedúci sekcie dejín Sovietskeho sväzu a ľudových demokracií Historického 
ústavu Maďarskej akadémie vied.
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Dňa 16. decembra 1953 navštívila delegácia Filozofickú fakultu Slovenskej 
univerzity v Bratislave, kde sovietsky historik N. L Samorukov prednášal o národ
nostnej otázke a o národných hnutiach v súčasnej Európe a poľský historik W. 
Kula o začiatkoch kapitalizmu a vzniku robotníckej triedy v Poľsku. Nasledujúci 
deň, 17. decembra 1953 zavítali zahraniční hostia do Historického ústavu Sloven
skej akadémie vied, kde v diskusii oboznámili slovenských historických pracovní
kov s organizáciou historickej práce vo svojich krajinách. Pred svojím odchodom 
navštívila delegácia zahraničných historikov Domov slovenských vedeckých pra
covníkov v Smoleniciach. P. H.
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