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PRVÁ RUSKÁ BURŽOÁZNODEMOKRATICKÁ REVOLÚCIA A 
JEJ VPLYV NA SLOVENSKÉ ROBOTNÍCKE HNUTIE

V rokoch 1905—1907 viedol ruský proletariát pod vedením strany Leni
na a Stalina revolučný hoj proti cárizmu a buržoázii za demokraciu a 
socializmus. Tento hrdinský zápas ukázal nesmiernu silu nového typu ro
botníckeho hnutia, vedeného Leninom a Stalinom a zároveň osvietil bojovú 
cestu pre robotnícku triedu celého sveta. Prvá ruská revolúcia bola gene
rálnou skúškou Veľkej októbrovej revolúcie.

Robotníci a všetci pracujúci celého sveta, povzbudení hrdinským príkla
dom svojich ruských bratov, vystupňovali svoj boj proti kapitalizmu 
v dosiaľ nevídanej miere. Revolučný rozmach robotníckeho hnutia v Ne
mecku, Francúzsku, Anglicku, Rakúsko-Uhorsku, v Spojených štátoch ame
rických a rozmach národnooslobodzovacieho boja v Číne a Perzii sú toho 
dôkazom.

Aj slovenská robotnícka trieda a všetok náš pracujúci ľud vysoko vyzdvih
li zástavu boja za sociálnu a národnú slobodu. Slovenský proletariát 
prejavil takú bojovú odhodlanosť pod vplyvom prvej ruskej revolúcie ako 
nikdy predtým a tak vytvoril jednu z najslávnejších epoch v dejinách 
slovenského robotníckeho hnutia.

Na začiatku XX. stor. bolo Slovensko po Budapešti a jej okolí najprie- 
myselnejšou časťou Uhorska. 75% surového železa vyrobeného v Uhorsku 
pripadalo na Slovensko. Takmer celý papiernický priemysel Uhorska bol 
sústredený na území dnešného Slovenska. Značná časť textilného priemyslu 
sa tiež nachádzala na Slovensku. 65% závodov chemického priemyslu Uhor
ska bolo na Slovensku.

No prevažná časť tohto priemyslu bola v rukách cudzích, predovšetkým 
maďarských kapitalistov. Slovenská buržoázia mala v rukách priemysel 
na výrobu papiera, spracovanie dreva, ďalej keramický, sklársky a gar
biarsky priemysel. Slovenský kapitál v textilnom, kovorobnom a elektro
technickom priemysle bol zriedkavosťou.

R. 1900 bolo na slovenskom území 542 priemyselných podnikov, za
mestnávajúcich viac ako 20 robotníkov. Počet robotníkov v týchto závo
doch bol 72.743. Z tohto počtu pripadalo 75 podnikov na baníctvo a hut
níctvo s počtom robotníkov 20.056.1

1 Magyar statisztikai kozlemények. Népszámlálás 1900, 59.
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Položenie slovenskej robotníckej triedy bolo veľmi ťažké. Slovenský 
robotník bol člen národa, ktorý bol národne utláčaný. Okrem toho, že ho 
nemilosrdne vykořisťoval slovenský alebo maďarský kapitalista, nemohol 
sa ani vzdelávať v národnom jazyku, nemal nijaké kultúrne ustanovizne, 
za dlhý čas ani žiadne noviny. Slovenský robotník dostával žobrácku mzdu, 
jeho životná úroveň bola neobyčajne nízka.

R. 1905 robotníci v žilinskej textilke zarábali týždenne 10—12 korún 
pri 10—12 hodinovej práci denne. V ružomberskom textilnom závode zará
bali tkalci týždenne 6—10 korún. Robotník obsluhujúci 14 až 16 stavov 
zarobil na týždeň 10—12 korún. Vyše polovicu zamestnancov týchto závo
dov tvořily ženy a deti, ktoré malý ešte nižšie mzdy. Podobné boly zárobky 
robotníkov v stavebníctve, v drevárskom, garbiarskom priemysle, a v štát
nych podnikoch. Pri takýchto mzdách musel kupovať slovenský robotník 
1 kg hovädzieho mäsa za 2 koruny, 1 1 mlieka stál 20 halierov.2 Robotníci 
v podbrezovskej štátnej továrni pracovali denne 12 hodín za 70—80 halie
rov. Ich bytové a stravné pomery boly veľmi zlé. „Poriadok“ chránila silná 
žandárska posádka.3 4 * V Thonetovej továrni na stoličky vo Veľkých Uher- 
ciach trval pracovný deň 10 hodín, no robotníci ho nemohli dodržiavať pre 
nízke mzdy. Nekvalifikovaní robotníci zarábali týždenne 3 až 5 korún, deti 
zarábali 1—3 koruny !é

Hoci koncom XIX. a začiatkom XX. stor. priemysel na slovenskom 
území urobil značný pokrok, Slovensko bolo aj naďalej prevážne agrárnym 
územím. Ako celkove v Uhorsku aj na Slovensku prevládajú veľkostatky. 
V tomto období 52% všetkých gazdovstiev na Slovensku malo menšiu vý
meru pôdy než 5 ha, pričom vlastnily iba 6% celkovej pôdy. Slovenského 
pracujúceho roľníka hrdúsil veľkostatkár a kulak. Stále rástol počet bez- 
zemkov. Slovenskí roľníci žili vo veľkej biede a zaostalosti. Boli nútení 
hľadať výživu ako žatevní robotníci na Dolnej zemi, alebo sa vysťahovať 
do Ameriky, do nového vykorisťovania. Poľnohospodársky robotník r. 1906 
zarábal denne 70 halierov. V rokoch 1901—1905 sa vysťahovalo asi 23.000 
ľudí zo Slovenska, v rokoch 1906—1910 asi 24.000 Slovákov.6

Začiatok XX. stor. ako prechod k imperializmu znamená aj zmenu 
v spoločenskej štruktúre Slovenska a zároveň zvýšenie politickej aktivity a 
organizovanosti nielen slovenskej robotníckej triedy, ale aj vládnúcieh 
tried, najmä buržoázie.

Prvé kroky slovenského robotníckeho hnutia sprevádzal krutý teror Bán- 
fyovej, Széllovej a Tiszovej vlády a divá nenávisť slovenských vládnúcieh 
tried, najmä martinskej konzervatívnej skupiny. Slovenský proletariát na
stúpil cestu boja za oslobodenie slovenského ľudu po boku proletariátu 
všetkých národov Uhorska. Treba aj na tomto mieste zdôrazniť, že už

2 Robotnícke noviny, 1905, 9—10.
3 Robotnícke noviny, 1906, 8.
4 Robotnícke noviny, 1906, 2.
6 Miloš Gosiorovský, Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho

hnutia, Bratislava, 1952, 27.
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v prvých ťažkých rokoch slovenským robotníkom bratsky pomáhali českí 
súdruhovia. Slovenské robotnícke hnutie prežívalo v rokoch 1905—1907 
obdobie nebývalého rozmachu, posilnené hrdinským bojom prvej ruskej 
revolúcie.

Slovenské vládnúce triedy na konci XIX. stor., vidiac vzrast robotníckeho 
hnutia, rozhodly sa zanechať politiku „pasivity“. Politicky boly organizo
vané v martinskej Slovenskej národnej strane. V tejto strane však bolo 
viac smerov. Konzervatívne šľachtické krídlo na čele so Svetozárom Hurba- 
nom-Vajanským očakávalo pomoc v boji proti maďarskej buržoázii od rus
kého cára, najväčšieho veľkostatkára Ruska. Vzťah tejto skupiny k robot
níckemu hnutiu a pracujúcim masám vôbec vyjadruje jej heslo „socia
lizmus je nemravný židovsko-liberálny výmysel“. Ďalšia skupina na čele 
s Andrejom Klinkom a Ferdinandom Jurigom tvorila klerikálne krídlo a 
spolupracovala s tzv. Ľudovou stranou Ferdinanda Zichyho.

Na sklonku minulého storočia vzniklo v rámci národnej strany hlasistické 
hnutie. Snahou hlasistov bolo vytvoriť modernú slovenskú buržoáziu. 
Chceli hospodársky a kultúrne posilniť kulactvo a tak získať masovú zá
kladňu do konkurenčného boja proti maďarskej buržoázii. Sbližovali sa 
s masarykovskou časťou českej buržoázie a hlásali potrebu úzkej spolupráce 
s českým národom. Dožadovali sa všeobecného volebného práva. Praniero
vali zvyšujúci sa národný útlak Slovákov. Politickými vodcami hlasistov 
boli Milan Hodža, Vávro Šrobár, Anton Štefánek, Fedor Houdek, Pavol 
Blaho a i. Ich časopisy boly Hlas, Slovenský obzor a Slovenský týždenník.

Na celú politickú činnosť hlasistov sa musíme pozerať s hľadiska lenin- 
sko-stalinského riešenia národnostnej otázky. Národné a demokratické 
heslá hlasistov (Hodžovo „za tú našu slovenčinu, za tie naše haleny“) 
treba hodnotiť vo svetle slov s. Stalina:

„Hlavná otázka pre mladú buržoáziu je trh. Nájsť odbyt pre svoj tovar 
a vyjsť víťazne z konkurencie s buržoáziou inej národnosti, to je jej cieľ ... 
Meštiactvo rozkazujúceho národa získava možnosť „rýchlejšie“ a „ener
gickejšie“ zúčtovať so svojím konkurentom. Sily sa sdružujú a začína sa 
celý rad obmedzujúcich opatrení proti „menšinovej“ buržoázii... Boj sa 
prenáša z hospodárskej sféry do politickej. Obmedzovanie slobody pohybu, 
potláčanie jazyka, obmedzovanie volebného práva, zrušovanie škôl, potlá
čanie náboženstva a podobne, len sa tak sypú na hlavu konkurenta... 
Tiesnená zo všetkých strán, buržoázia utláčaného národa dáva sa, pri
rodzene, do pohybu. Apeluje na „svojský ľud“ a začína kričať o „otčine“, 
vydávajúc svoju vlastnú vec za celonárodnú“.6

Hlasisti sa pokúšali získať robotnícku triedu a roľníctvo pod svoj ideolo
gický vplyv a využiť ich v boji proti maďarskej buržoázii.

Taká bola v krátkosti hospodársko-sociálna a politická situácia na 
Slovensku, keď v Rusku prebiehala prvá buržoáznodemokratická revolúcia. 
Ako reagovaly na tento revolučný výbuch jednotlivé triedy a politické 
skupiny na Slovensku, kde práve tak ako celkove v Uhorsku bola revo
lučná situácia?

6 J. V. Stalin, O národnostnej otázke, Bratislava, 1949, 22—23.
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Slovenská národná strana, najmä jej konzervatívne martinské krídlo, 
privítala prvú ruskú revolúciu s otvorenou nenávisťou a strachom. Za 
určitý čas sa snažila zamlčať, že sa vôbec niečo deje.

Jej orgán Národnie noviny v článku Nový rok 1905 vyhlasuje rusko- 
japonskú vojnu za ,,rasovú“ medzi plemenom čudsko-mongolským a árijsko- 
slavianským. Vyslovuje nádej, že zvíťazí ruský cárizmus a jeho otrasená 
moc sa znovu upevní.7 Ďalší článok Deväťdesiatpercentná lož s otvorenou 
nenávisťou popiera, že by v Rusku bola nejaká revolúcia.8 Je to typicky 
otvorené protirevolučné stanovisko.

Postoj ostatnej slovenskej buržoázie bol už rafinovanejší. Hoci nemôžu 
byť nijaké pochybnosti o postoji slovenského meštiactva voči ruskej revo
lúcii, veď ono dobre vedelo, že na čele tejto revolúcie stojí proletariát, 
ktorý ohrožuje nielen panstvo cára, ale aj buržoázie, jeho orgán Slovenský 
týždenník v záujme udržať vplyv na masy rád si zahral na radikalizmus. 
Článok To i to píše o celkovej revolučnej nálade slovenského ľudu: „Trasie 
sa zem v Stupave ... vo Skalici... na Myjave ... na celom Slovensku pod 
nahnitými štípami dogazdúvajúceho liberalizmu a pod kuľhavými nôžkami 
chvejúcich sa maďarských ľudákov. Veru pozor! pozor! Tam dnu, v hlbine 
duše ľudu, sa čosi pohlo. Ešte len šomre, ešte len reptá, pôda sa ešte len otria
sa — ale to pohnutie ľudu nie je na okamžik, to sa vám šíri a vzmáha.“9 Je 
to jasné potvrdenie širokého ľudového hnutia, no súčasne je to aj výzva 
na vládu a maďarských pánov, aby robili niečo, „kým nie je neskoro“. 
Ďalší článok Ústavné pohyby v Rusku tlmočí sympatie slovenského ľudu 
voči revolučnému ruskému ľudu, ktorý bojuje za slobodu. Píše o prehni
tosti a korupčnosti cárizmu a o jeho nevyhnutnom páde. Nadpis článku 
má oklamať čitateľa, veď je známe, že nešlo o nijaký „ústavný pohyb“, ale 
že to bol krvavý revolučný boj. „Ak má niekto príčinu sympatizovať 
s pohybmi v Rusku ,za právo za slobodu, nuž sme to my, národ, ktorému 
sa tiež odopiera jeho právo, sloboda.“10

Aj maďarská buržoázia na slovenskom území bola nie menej postrašená 
silným masovým hnutím. Odráža sa to aj v písaní bratislavského denníka 
Nyugatmagyarországi Híradó. V zprávě Všade sú štrajky píše: „Je priam 
na zúfanie, že telegraf prináša zo dňa na deň zprávy o nových štrajkoch.“* 11 
Úvodník Ruské poučenie s hrôzou konštatuje: „U susedov je požiar! Či sa 
nemusíme obávať, že toto ničivé ohnivé more prevalí sa aj k nám!?“12 
Autor článku Štrajky narieka: „Štrajky sú na dennom poriadku. Tie 
štrajky, ktoré boly pred niekoľkými rokmi vzácnosťou.“13 Sú to jasné 
dôkazy neobyčajného rozmachu štrajkového hnutia slovenského proleta
riátu.

7 Národnie noviny, 1905, 1.
8 Národnie noviny, 1905, 11.
5) Slovenský týždenník, 1906, 3.

10 Slovenský týždenník, 1905, 13.
11 Nyugatmagyarországi Hiradó, 1905, 113.
12 Nyugatmagyarországi Hiradó, 1905, 256.
13 Nyugatmagyarországi Hiradó, 1906, 232.
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Ako v minulosti vôbec, aj v tomto období naši básnici a spisovatelia 
vedeli často lepšie tlmočiť túžby svojho ľudu ako politickí predstavitelia. 
Krásnym príkladom toho je najväčší slovenský básnik Pavol Országh 
Hviezdoslav. Vo svojej básni Ach, búri, ,kvasí sa to vo Slavianstve 
vyslovuje presvedčenie slovenského ľudu, že z tohto „krvi kúpeľa nový 
svet vstane“.

Slovenská robotnícka trieda spolu s celým pracujúcim ľudom s radosťou 
privítala boj ruského ľudu. Povzbudená jej hrdinským príkladom vystupňo
vala svoju bojovú aktivitu.

Pod vplyvom ruskej revolúcie v rokoch 1905—1907 zachvátily štrajky 
celé slovenské územie, ktoré mnohokrát nadobudly aj politický význam. 
Zo 192 štrajkov na slovenskom území v rokoch 1905—1910 na roky prvej 
ruskej revolúcie pripadá 138.14 V týchto štrajkoch sa zúčastnilo vyše 18.000 
robotníkov. V 57 prípadoch zakročilo proti štrajkujúcim žandárstvo, 
v dvoch prípadoch vojsko.15

Štrajková vlna sa začala v Bratislave. Na konci januára 1905 zahájili 
štrajk všetci tlačiarenskí robotníci.16 Vo februári štrajkovali robotníci 
kefárskeho závodu v Matejovciach na Spiši.17 V marci nastúpili do štrajku 
tesári v Malackách.18 V tom istom mesiaci prebiehaly štrajky nitrianskych 
murárov, stolárov a natieračov.19 V prvej polovici apríla zastavili prácu 
garbiari Freudovej továrne v Bratislave. Štrajk sa skončil víťazne. Robot
níci dosiahli zvýšenie miezd.20 Súčasne štrajkovali krajčíri v Komárne.21 
Košickí murári štrajkovali tiež v apríli a zabránili naverbovaným štrajko- 
lomcom nastúpiť do práce. Je príznačné pre postoj Národných novín, že 
písaly o tomto štrajku pod nadpisom Socialistický terorizmus.22 Mesiac 
máj priniesol štrajk murárov, krajčírov, čalúnnikov a stolárov v Košiciach. 
Tieto štrajky trvaly asi mesiac. Robotníci dosiahli zvýšenie miezd.23

Veľký banícky štrajk prebiehal v máji 1905 v Slovenskom Rudohorí. 
14. mája 1905 baníci Rimamuránskej spoločnosti v Železníku, Turčoku a 
Sirku zastavili prácu. Štrajkovalo asi 1.000 robotníkov. Štrajk bol bojovnej 
povahy, lebo 16. mája 1905 hlavný slúžny revúckeho okresu žiadal vojsko 
a do hlásenia napísal, že „hrozia nepokoje, ktoré by mohly ohroziť osobnú 
a majetkovú bezpečnosť“. 18. mája skutočne prišlo 300 vojakov z Miškovca 
pod vedením majora Donnera. Baníci mali k dispozícii značné množstvo 
dynamitu a takto ozbrojení očakávali vojsko. Štrajk sa skončil 28. mája 
víťazne. Spoločnosť bola nútená ustúpiť a zvýšiť mzdy. Vojsko bolo už

14 Miloš Gosiorovský, c. d. 30. 
is Dejiny ČSR, Bratislava 1952, 240.
16 Robotnícke noviny, 1905, 2.
17 Magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak 1905, 707.
18 Nyugatmagyarországi Hiradó, 4. IV. 1905.
t9 Magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak 1905, 706.
20 Magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak, 1905, 708.
21 Magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak 1905, 703.
22 Národnie noviny, 1905.
23 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1905, 693.
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skôr odvolané. Súčasne so spomínaným štrajkom štrajkovali aj robotníci 
magnezitky Burda pri Jelšave.24

Začiatkom júna štrajkovalo 200 robotníkov Špitzerovej tehelne v Pe- 
zinku. Zakročilo žandárstvo. Došlo k zatýkaniu a vylúčeniam.25 V októbri 
zastavili prácu krajčíri v Banskej Bystrici a vo Zvolene.26 Začiatkom no
vembra ozvali sa garbiari v Liptovskom Mikuláši. Prví zastavili prácu 
zamestnanci fy Lacko. Neskôr sa k nim pridali zo solidarity všetci garbiari 
v Liptovskom Mikuláši.27

Okrem toho štrajkovali ešte r. 1905 staviteľskí robotníci v Trnave a 
dosiahli zvýšenie miezd, ako robotníci bratislavského cukrovaru, ktorí 
štrajkovali tiež víťazne.28 Aj žatevní robotníci v prešovskom okrese na 
majetku Viliama Weisza štrajkovali.29 Tohto roku nastúpili do boja aj 
robotníci Rakottyaiho smaltovně počtom vyše 200 v Lučenci. Štrajk sa 
začal pre prepustenie 22 robotníkov, no bol porazený a došlo k ďalším 
vylúčeniam.30

Štrajky pokračovaly s nezmenšenou intenzitou aj r. 1906. Ba môžeme 
pozorovať, že štrajková vlna stúpa.

Na čele išli bratislavskí krajčíri. 17. januára zahájili štrajk zamestnanci 
fy Synovia Tauszky. Žiadali skrátenie pracovného dňa, lepšie zachádzanie 
so strany dozorcov a uznanie systému odborových dôverníkov.31 Koncom 
januára štrajkovali robotníci Thonetovej továrne na nábytok vo Veľkých 
Uherciach.32 Vo februári štrajkovali robotníci Westenevej smaltovně v Pe
tržalke za zvýšenie miezd a uznanie systému odborových dôverníkov. Tohto 
štrajku sa zúčastnilo asi 1200 robotníkov.33 V marci nastúpili do štrajku 
bratislavskí stolári, v apríli krajčíri fy F. Kuhmayer.34 V tomto mesiaci 
dochádza aj k štrajku klampiarov v Banskej Bystrici,35 robotníkov textilky 
v Haliči pri Lučenci,36 komárňanských murárov v počte 160, no títo poslední 
boli porazení.37 V máji bola Veľká Bytča svedkom víťazného štrajku kovo- 
robotníkov Hornovej továrne.38 Taktiež v máji nastúpili do boja baníci 
a hutníci v Žakarovciach v počte asi 500 osôb a ich štrajk trval mesiac39

24 Gômor és Kishont, 1905, 21.
25 Nyugatmagyarorszägi hiradó, 1905, 130.
26 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1905, 712.
27 Slovenský týždenník, 1905, 45.
28 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1905, 706.
29 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1905, 713.
30 Tamže, 1905, 705.
31 Nyugatmagyarorszägi hiradó, 1906, 13.
32 Robotnícke noviny, 1906, 2.
33 Robotnícke noviny, 1906, 3.
34 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1906, 873.
35 Tamže, 900.
39 Tamže, 870.
37 Tamže, 865.
38 Robotnícke noviny, 1906, 6.
39 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1906, 888.
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a popri nich maliari a natierači v Komárne.40 V júni vypuká štrajk bansko
bystrických typografov.41 V júli prebie'haly tieto štrajky: štrajk železiar
skych robotníkov na Karolovej Osade pri Podbrezovej 42 štrajk murárov 
v Nitre43 a stolársky štrajk v Komárne.44 V auguste štrajkovali murári 
v Žiline, vyše 400. Napriek žandárskemu teroru zvíťazili.45 Aj slovenskí 
poľnohospodárski robotníci sa pripojili k štrajkovému hnutiu svojich bra
tov v závodoch. Začiatkom augusta štrajkovali na Guttmanových majet
koch na Morave. Mesiac august priniesol aj štrajk robotníkov strojáren
ského závodu Karol Drossier v Bratislave a štrajk v drevárskom závode 
fy Harsek v Petržalke.46 September priniesol štrajk robotníkov továrne na 
nábytok v Trenčíne.47 10. septembra zahájili boj bratislavskí elektrotech
nickí robotníci v továrni fy Siemens-Schuckert. Štrajkovali za zvýšenie 
miezd a proti neľudskému zachádzaniu so strany niektorých majstrov.48 
V septembri štrajkovali aj garbiari fy Nikolay v Kremnici49 3. októbra sa 
ozval Kežmarok. 700 robotníkov textilnej továrne Wien vstúpilo do štrajku 
za zvýšenie miezd a znovuprijatie nedávno prepusteného robotníka — so
ciálneho demokrata.50 Štrajkovalo aj 400 baníkov v štátnych baniach 
v Kremnici. Úrady boly nútené privolať žandárske posily.51 V novembri 
štrajkovali robotníci cukrovaru v Dioseku.52 Okrem spomenutých štrajkov 
r. 1906 boly ešte tri štrajky v cukrovare v Šuranoch,53 ďalej v Košiciach 
štrajkovali železiarski robotníci, robotníci továrne na stoličky, pekári, 
obuvníci, maliari a natierači. Týchto štrajkov sa zúčastnilo okolo 1000 ro
botníkov. Najdlhší štrajk trval 4 týždne.54

R. 1907 štrajky pokračujú a zároveň štrajková vlna vrcholí.
V marci prebiehal štrajk robotníkov Hornouhorskej banskej a hutnej 

spoločnosti v Smolníku. Úrady „urobily opatrenia na udržanie poriadku“55 
Súčasne vstúpili do štrajku robotníci šamotovej továrne v Kalinové.56 Kon
com marca zastavili prácu robotníci v továrni Stockera v Devínskej Novej 
Vsi.57 Začiatkom apríla zastavilo prácu 500 poľnohospodárskych robotní-

40 Tamže, 865.
41 Tamže, 900.
42 Robotnícke noviny, 1906, 8.
43 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1906, 870.
44 Tamže, 865.
45 Robotnícke noviny, 1906, 9.
46 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak, 1906, 873.
47 Robotnícke noviny, 1906, 2.
48 Nyugatmagyarországi hiradó, 1906, 205.
49 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1906, 853.
50 Nyugatmagyarországi hiradó, 1906, 225.
61 Tamže, 244.
52 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1906, 873.
53 Tamže, 870.
54 Tamže, 831.
55 Nyugatmagyarországi hiradó 1907, 53.
58 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 1150. 
57 Nyugatmagyarországi hiradó 1907, 75.
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kov na majetkoch grófa Michala Károlyiho v Šuranoch a Slovenskom 
Mederi.58 Vypuká štrajk kovorobotníkov v Gelnici a Štósi, je však pora
zený a mnohí robotníci sú postihnutí vylúčením. Súčasne prebiehal víťazný 
štrajk trenčianskych stolárov.69 V apríli štrajkovali ešte robotníci sklárne 
v Cinobani a železiarski robotníci v Košiciach.60 22. júna 1907 začali štraj
kovať žilinskí stavební robotníci. 19. júna začali po krátkej prestávke nový 
štrajk spolu so stolármi. K štrajkujúcim sa pridali všetci ostatní robotníci, 
štrajk sa stal všeobecným. Bolo povolané vojsko z Ružomberka.61 V júli 
štrajkovalo aj 200 robotníkov továrne na zápalky v Zay-Uhrovci proti 
neznesiteľne nízkym mzdám a dlhému pracovnému času.62 V júni štrajko
vali klampiarski robotníci a stolári, v auguste mäsiari v Košiciach.63

10. októbra 1907 prebiehal celouhorský generálny politický štrajk za 
všeobecné volebné právo. Veľmi aktívne sa doň zapojili aj slovenskí robot
níci. Tohto dňa štrajkovalo v Bratislave 5573 robotníkov, v Košiciach 800, 
v Komárne 130, v Lučenci 200, v Trenčíne 140 atď. V bratislavskom okrese 
počet štrajkujúcich bol 1818, v žilinskom 1500, v mikulášskom 610, v byt
čianskom 300, v novomestskom 165. Celkove štrajkovalo v tento deň na 
slovenskom území vyše 12.000 robotníkov. Všetky štrajky boly spojené 
s demonštráciou. Na mnohých miestach zasiahlo žandárstvo. Tak v Martine 
bolo zatknutých 60 robotníkov.64

V októbri štrajkovali okrem toho krajčíri v Leviciach.65 V novembri 
nastúpili do boja robotníci továrne na nábytok vo Veľkej Bytči a kovoro- 
botníci v Margecanoch.66 R. 1907 prebiehalo na Slovensku mnoho štrajkov 
poľnohospodárskych a žatevných robotníkov. Štrajkovali v Šľažanoch 
v krupinskom, vo fiľakovskom, v skalickom okrese, v okrese Šaľa nad 
Váhom, v Malackách, na majetkoch grófa Mikuláša Pállfyho a v okrese 
Spišské Podhradie na majetku grófa Ladislava Csákyho.67

No aj kapitalisti útočili. Na jar 1907 vylúčili stavební podnikatelia v Bra
tislave vyše 1500 murárov, pretože neprijali nové mzdové sadzby.68

Zvýšenú aktivitu slovenskej robotníckej triedy v rokoch prvej ruskej 
revolúcie môžeme pozorovať nielen v štrajkovom hnutí. Slovenskí robotníci 
v týchto rokoch veľkým počtom búrlivých demonštrácií a schôdzok vyslovili 
svoje sympatie bojujúcemu proletariátu Ruska, stavali požiadavku zaviesť 
všeobecné volebné právo a iné demokratické a národné práva.

68 Národnie noviny 1907, 40.
69 Robotnícke noviny 1907, 5.
60 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 1164.
61 Robotnícke noviny 1907, 8.
62 Robotnícke noviny 1907, 8.
63 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 1190.
64 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 76—77.
65 Tamže, 1134.
66 Robotnícke noviny 1907, 12 a Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 

1907, 1164.
67 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 1174—1190.
68 Nyugatmagyarorszägi hiradó 1907, 109.
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V tomto širokom ľudovom hnutí sa zúčastnily aj značné masy roľníctva 
a drobnej buržoázie.

12. februára 1905 sa konala veľká protestná manifestácia slovanských 
robotníkov v dvorane hotela József fôherceg v Budapešti. Rokovalo sa po 
prvé o revolúcii v Rusku a po druhé o všeobecnom volebnom práve. Za 
Slovákov prehovorili František Zimák a Matej Šuňaveo. Hovorili o hrdin
skom boji ruského ľudu proti samovláde. Shromaždenie sa usnieslo začať 
všeobecný štrajk za dosiahnutie všeobecného volebného práva.69

6. augusta sa konala manifestácia v Bratislave za všeobecné volebné 
právo. 27. augusta manifestovalo 4000-ové slovenské shromaždenie aj 
v Bratislave. Žiadali po prvé všeobecné volebné právo, po druhé slobodu 
shromažďovania a po tretie politickú a národnú rovnoprávnosť.70

8. septembra manifestovalo 2000 ľudí vo Sv. Kríži. 10. septembra 5000 
ľudí na Myjave. 10. septembra sa konala manifestácia slovenských robot
níkov v Pešti na Barošovom námestí. Rečníkmi boli Ján Fišák, Jozef Lokša, 
Jozef Šťastný a František Zimák. Shromaždenie sa usnieslo vystupňovať 
boj za všeobecné volebné právo.71

17. septembra manifestovali robotníci v Pezinku.72 Ten istý deň sa ko
nala slovensko-srbsko-nemecká manifestácia v Starom Futaku.73 18. sep
tembra manifestovala Zvolenská Slatina.74 Manifestáciu za všeobecné vo
lebné právo v Bratislave 1. októbra rozohnala polícia. 12 robotníkov bolo 
zatknutých.75 V septembri sa okrem toho manifestovalo v Tekovskom Sv. 
Kríži, v Chtelnici, v Slovenskej Ľupči a Žiline.76 15. októbra prebiehala 
manifestácia za volebné právo vo Štvrtku na Ostrove.77

10. decembra bola veľká demonštrácia v Bratislave. 17. decembra mani
festovalo 1000 robotníkov v Liptovskom Sv. Mikuláši. Rečníkom bol Ján 
Fišák, ktorý vyhlásil: „Keď nám nedajú (vol. právo), vynútime si po 
rusky.“78 Úrady boly veľmi postrašené mnohými manifestáciami, štrajka
mi a vysokou aktivitou más.

Mimoriadne veľkým postrachom vlády, županov a policajných náčelníkov 
boly prvé máje. Oslavy 1. mája boly zakázané v celom Uhorsku už od 
r. 1904. Minister vnútra Andrássy v obežníku č. 282/res. zo dňa 26. apríla 
1906 upozornil hlavného župana Bratislavskej župy a bratislavského mešťa
nostu na zákaz osláv 1. mája.79 No predsa r. 1906 boly úrady nútené povoliť 
manifestáciu, ktorá vyznela zvlášť mohutne. 1. mája 1906 manifestovali

69 Robotnícke noviny 1905, 3.
70 Robotnícke noviny 1905, 9.
71 Slovenský týždenník 1905, 38.
72 Nyugatmagyarorszägi hiradó 1905, 213.
73 Slovenský týždenník 1905, 39.
74 Tamtiež.
75 Nyugatmagyarorszägi hiradó, 1905, 224.
76 Robotnícke noviny 1905, 10.
77 Slovenský týždenník 1905, 43.
78 Robotnícke noviny 1906, 1.
79 Originál v Archíve mesta Bratislavy.
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slovenskí, maďarskí a nemeckí robotníci Bratislavy a okolia v duchu pro
letárskeho internacionalizmu. O tejto oslave referoval náčelník polície 
hlavnému županovi v Bratislave pod č. 7701/1906 zo dňa 8. mája 1906.80 
Aj r. 1907 napriek všetkým zákazom mohutne oslávili pracujúci Slovenska 
sviatok práce. Manifestácie boly v Košiciach, v Ružomberku, v Liptovskom 
Sv. Mikuláši, v Lučenci, v Nitre, v Novom Meste na Váhom, v Bratislave, 
Trnave, Prešove, Žiline.81

Hlavný župan v Bratislave, znepokojený veľkým počtom politických 
schôdzok, alarmoval mešťanostu a náčelníka polície pod č. 12/res. 1906 zo 
dňa 2. apríla 1906, aby prísne dbali na „zákonnosť a poriadok“ na všetkých 
schôdzach a manifestáciách, ktoré sa konajú v Bratislave.82

Na jar 1907 hrozil celouhorský železničiarsky štrajk. Minister vnútra 
adresoval žiadosť na bratislavského župana pod č. 225/res. zo dňa 24. mar
ca 1907, aby sa podnikly preventívne opatrenia proti blížiacemu sa štrajku 
železničiarov.83

Roky 1905—1907 znamenajú búrlivý vzrast odborových organizácií slo
venských robotníkov. Organizovanosť slovenského proletariátu za toto 
obdobie značne vzrástla.

Začiatkom r. 1906 boly už v odboroch organizovaní trenčianski stolári, 
robotníci drevárskeho priemyslu v Žiline, v Trenčíne, v Spišskej Novej Vsi, 
v Lučenci, Košiciach, Prešove, Bratislave a Nových Zámkoch,84 ďalej stro
járenskí robotníci vo Vrútkach a časť textilných robotníkov v Žiline.

V marci 1906 sa utvorila odborová skupina garbiarskych robotníkov vo 
Veľkej Bytči a murárov v Bojne pri Nitre.85 6. mája boly založené odborové 
skupiny drevárskych robotníkov a kovorobotníkov v Turč. Sv. Martine, 
Stupave a Šuranoch.86 20. mája vznikly v Novom Meste nad Váhom odbo
rové skupiny garbiarskych, drevárskych robotníkov a kovorobotníkov.87 
Koncom júna si založili garbiarski robotníci v Kremnici krajskú odborovú 
skupinu. Taktiež bola založená skupina garbiarskych robotníkov v Rožňa
ve 24. júna. Toto istého dňa sa zorganizovali staviteľskí a textilní robotníci 
v Žiline a poľnohospodárski robotníci v Novom Meste nad Váhom.88 Okrem 
spomenutých odborových organizácií vznikly v priebehu r. 1906 ešte tieto: 
odborová skupina robotníkov v potravinárskom priemysle v Bratislave, 
skupina stavebných robotníkov v Galante, skupina železiarskych robotní
kov v Gelnici, odborová skupina textilákov v Kežmarku, skupina železiar
skych a drevárskych robotníkov v Březne nad Hronom, miestna odborová 
skupina drevárskych robotníkov, železničiarov, murárov a zamestnancov

so Originál v Ústrednom archíve v Bratislave.
81 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 180—181.
82 Originál v Archíve mesta Bratislavy.
83 Originál v Archíve mesta Bratislavy.
84 Robotnícke noviny 1906, 3.
85 Robotnícke noviny 1906, 4.
86 Robotnícke noviny 1906, 5.
87 Robotnícke noviny 1906, 6.
88 Robotnícke noviny 1906, 7.
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potravinárskeho priemyslu v Nitre, skupina stavebných a drevárskych 
robotníkov v Nových Zámkoch.89

Rýchly rast počtu odborových skupín slovenských robotníkov nastrašil 
vládu a úrady. Minister vnútra pod č. 112745/III — a 1906 zo dňa 16 októ
bra 1906 žiada bratislavského mešťanostu, aby pozorne sledoval zakladanie 
odborových skupín v bratislavských závodoch a všetky pohyby hlásil mi
nisterstvu vnútra.90

Slovenskí kapitalisti vidiac, ako rastie uvedomelosť a organizovanosť 
slovenských robotníkov, pokúsili sa organizovať ich pod vlastnou kontro
lou. V novembri 1906 továrnici Stodola, Hubka a Lacko v Liptovskom Sv. 
Mikuláši pokúsili sa založiť žltú odborovú organizáciu. „Skrovný je počet 
slovenských kapitalistov, ale priznať sa im musí, že sú učenliví“ — tak 
komentovaly túto udalosť Robotnícke noviny.91

R. 1907 sa pokračovalo v hojnom zakladaní odborových skupín. 14. apríla 
bola založená skupina robotníkov v chemickom priemysle v Bratislave. Za 
predsedu bol zvolený robotník Bálint Gergely.92 12. mája sa zorganizovali 
ružomberskí murári, 26. mája robotníci továrne na stoličky v Chocholnej.93 
V júli mali už odborovú skupinu aj kovorobotníci v Malackách.91 V septem
bri si založili skupinu žilinskí kovorobotníci a poľnohospodárski robotníci 
v Rači.95 12. september bol dňom založenia odborovej skupiny bratislav
ských stavebných robotníkov.96 V Košiciach vznikol spolok robotníčok, 
v Komárne, Lučenci, v Nitre skupina obchodných zamestnancov. Vo Veľkej 
Bytči si založili robotníci chemického priemyslu miestnu odborovú sku
pinu.97

Spomínali sme už, že v týchto rokoch prebiehalo na slovenskom území 
veľké množstvo politických schôdzok a manifestácií. Treba pritom pouká
zať aj na čísla. R. 1905 bolo v Košiciach 52, v Komárne 13, v Lučenci 15, 
v Handlovej 1, v Nitre 4, v Pezinku 1, v Bratislave 15, v Seredi 3, v Prešove 
18, v Spišskej Novej Vsi 3, v Kežmarku 1, v Žiline 2, vo Zvolenskej Slatine 
1, v Trnave 2 politické schôdze.98

R. 1906 je počet schôdzok takýto: Košice 42, Komárno 4, Liptovský Sv. 
Mikuláš 2, Lučenec 6, Nitra 11, Nové Zámky 9, Nemecké Pravno 2, Šura
ny 2, Bratislava 7, Prešov 4, Žilina 3, Vrútky 2, Brezno nad Hronom 1."

Prvá ruská revolúcia našla značný ohlas aj v slovenskej robotníckej tlači. 
Tak článok Robotníckych novín pripomína: „Ruská revolúcia sa prihlásila

89 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1906, 510—516.
90 Originál v Archíve mesta Bratislavy.
91 Robotnícke noviny 1906, 12.
92 Originál zápisnice v Archíve mesta Bratislavy.
93 Robotnícke noviny 1907, 6.
94 Robotnícke noviny 1907, 8.
96 Robotnícke noviny 1907, 10.
96 Originál zápisnice v Archíve mesta Bratislavy.
97 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1907, 772—780.
98 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1905, 540—543.
99 Tamže 521.
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k slovu... Salvami pred Zimným palácom bol vypovedaný boj, ktorý sa 
vedie na život a na smrť, všade a všetkými prostriedkami/*100

V decembrovom čísle r. 1905 vyšiel úvodník Svitanie na východe. Víta 
„nový bojový prostriedok** ruského proletariátu, „hromadnú stávku**, čiže 
masový generálny štrajk. „Dnes sa už skutočne brieždi. Slnko svobody, 
ktoré pred sto rokmi vyšlo na západe, aby svoje papršleky po celej Europe 
rozprúdilo, teraz vychádza na východe, aby zasvietilo po celej zemi a aby 
svojimi oživujúcimi lúčami zasvietilo všade tam, kde sa bezprávosť a neve
domosť ešte nachádza.101 Vo februári 1906 prinášajú Robotnícke noviny 
ohlas veľkého ruského proletárskeho spisovateľa Maxima Gorkého k prvé
mu výročiu ruskej revolúcie v plnom znení.102 Okrem toho stále venujú 
zvýšenú pozornosť udalostiam v Rusku.

Treba pripomenúť, že slovenské Robotnícke noviny a Napred (vznikol 
r. 1906) mali r. 1906 už vyše 6300 predplatiteľov.103 V týchto rokoch vy
chádzal aj slovenský dvojtýždenník Kožerobotník v Ujpešti.104

V tomto období mimoriadneho rozmachu slovenského robotníckeho hnu
tia pod vplyvom prvej ruskej revolúcie vznikla slovenská sociálna demo
kracia. 11. a 12. júna 1905 v Robotníckom domove na Dunajskej ulici č. 48 
v Bratislave prebiehal prvý zakladajúci sjazd slovenskej sociálnej demo
kracie. Zúčastnilo sa ho 44 delegátov, ktorí zastupovali 12 miest a 24 odbo
rových a politických organizácií.

Bola to významná udalosť. Slovenská robotnícka trieda urobila veľký 
krok na poli organizovanosti. Založila si vlastnú stranu. Pravda, ako sa to 
ukázalo hneď na začiatku a aj v ďalšom vývine, bola to strana oportunis- 
tická, ideologicky neujasnená, nepevná, neschopná viesť masy do revoluč
ného boja. Najjasnejšie sa to ukázalo v hlavnom usnesení zakladajúceho 
sjazdu. Došlo totiž k organizačnému osamostatneniu sa slovenských ro
botníkov v rámci Slovenskej sociálnodemokratickej strany v Uhorsku. Bol 
to veľmi nesprávny krok. Tento akt miesto sjednotenia robotníkov vše
tkých národov Uhorska, miesto spoločného boja za spoločné ciele proti vše
tkým kapitalistom znamenal trieštenie síl proletariátu Uhorska. Bolo to 
práve v období, keď robotnícka trieda celého Uhorska, povzbudená hrdin
ským bojom ruského proletariátu, vyvíjala zvýšenú aktivitu.

„Keď sa robotníci organizujú na základe národnosti, uzavierajú sa do 
národnostných škrupín a oddeľujú sa navzájom organizačnými priehrada
mi. Nezdôrazňuje sa to, čo majú robotníci spoločné, ale to, čím sa navzá
jom odlišujú ... Preto národnostný typ organizácie je školou nacionálnej 
úzkoprsosti a skostnatelosti** — učí nás s. Stalin.105

Značnú vinu na tomto chybnom postupe slovenskej sociálnej demokracie

100 Robotnícke noviny 1905, 3.
101 Robotnícke noviny, 1905, 12.
102 Robotnícke noviny, 1906, 2.
юз Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 229.
i°4 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1906, 521.
юз j. y. s t a 1 i n, Spisy II, Bratislava 1950, 367—368.
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nesie aj vedenie uhorskej sociálnej demokracie, u ktorého sa zahniezdil 
veľmocenský šovinizmus a „teória“ nacionálnej nadradenosti Maďarov. Bol 
to organický zjav v oportunistickej prehnitosti П. internacionály. Veľkú 
pomoc dostalo slovenské robotnícke hnutie so strany českej sociálnej de
mokracie aj pri zakladaní strany. No nešťastím slovenských robotníkov 
bolo, že s českou sociálnou demokraciou boli spojení prostredníctvom naj- 
oportunistickejších českých sociálnych demokratov, ako boli František Ně
mec, Vlastimil Tusar, František Soukup. Na druhej strane však treba vy
zdvihnúť, že prvé slová sjazdu patřily ruskej revolúcii. Predseda sjazdu 
Jozef Lojdl žiadal, aby sjazd „vyslovil sympatie bojujúcim Rusom“.106

Pozoruhodné je stanovisko slovenskej buržoázie voči organizačnému osa
mostatneniu sa slovenskej sociálnej demokracie. „Slováci si sami poradili. 
A dobre tak! Nech sa organizujú samostatne. V Rakúsku už dávno sú pre
vedené samostatné organizácie jednotlivých národov a osvědčily sa. Osved
čia sa aj u nás!“107 — tak písal Slovenský týždenník. Slovenská buržoázia 
teda privítala oslabenie akčnej jednoty proletariátu Uhorska a dúfala, že 
takto skôr bude môcť dostať slovenskú robotnícku triedu do svojho vleku. 
Slovenská sociálna demokracia prijala za program program uhorskej sociál
nej demokracie z r. 1903. Bol to úplne reformistický program, bez zmienky 
o proletárskej revolúcii, o roľníckej otázke, o samourčovacom práve ná
rodov.

II. sjazd slovenskej sociálnej demokracie sa konal 18. marca 1906 v Bra
tislave. Zúčastnilo sa ho 30 delegátov. Vedenie uhorskej sociálnej demo
kracie zastupoval Emanuel Buchinger, českej Fr. Němec a dolnorakús
kej Kudla. Sjazd sa usniesol na opätovnom sjednotení s uhorskou sociálnou 
demokraciou. Pre osobitné jazykové potreby slovenských robotníkov bol 
zvolený Slovenský výkonný výbor Sosiálnodemokratickej strany Uhorska, 
ktorý dosiahol zastupujúce a hlasovacie právo na celouhorských sjazdoch. 
Zvolený bol výkonný výbor v tomto složení: členovia výboru Lehocký, Při
kopá, Benada, Kovačič, Lipa, revízori: Hoduľ, Pajger a Kopaj.108

Ani tento krok nebol úplne správny. S. Stalin, jedine správne analyzujúc 
podobnú situáciu v Rusku, hovorí: „Somknúť na pracoviskách robotníkov 
všetkých národností Ruska v jednotné a celistvé kolektívy, somknúť tieto 
kolektívy v jednotnú stranu, taká je úloha.“109

Slovenská robotnícka trieda — ako sme to videli — v rokoch prvej rus
kej revolúcie vyvíjala takú aktivitu ako nikdy predtým a za dlhý čas ani 
po tomto období. Štrajkové hnutie, odbory, politický boj, všetko sa dostalo 
na vyšší stupeň. V týchto rokoch sa dostaly prvýkrát do politického života 
značné masy slovenského ľudu. Slovenský proletariát, posilňovaný hrdin
ským príkladom ruského proletariátu, načerpal bojové a politické skúse
nosti, zocelil sa do ďalších bojov. Slovenské robotnícke hnutie, predtým

106 Robotnícke noviny 1905, 7.
107 Slovenský týždenník 1905, 18.
108 Magyar szocialisztikus munkásmozgalmak 1906, 221.
109 J. V. Stali n, Spisy II, Bratislava 1950, 366—367.
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slabo organizované a málo uvedomelé, práve v rokoch 1905—1907 sa stalo 
silou, ktorú už nemohol zlomiť žiaden teror, žiadna oportunistická zrada. 
Tieto roky sú jednou z najslávnejších etáp v dejinách slovenského robot
níckeho hnutia.


