
ZPRÁVY

PRACOVNA KONFERENCIA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
HISTORIKOV V SMOLENICIACH.

Historické ústavy Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied zvolali 
na dni 18.—22. júna do Domova vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach pracovnú 
konferenciu českých a slovenských historikov na prerokovanie téz II. a III. dielu Prehľadu 
československých dejín. Pracovná konferencia nebola len vzácnou príležitosťou nadviazať 
úzku spoluprácu medzi českými a slovenskými historikmi z najrôznejších odborných pra
covísk, ale prítomnosť početnej skupiny historikov sovietskych, maďarských, rumunských 
a poľských, ako aj z Nemeckej demokratickej republiky umožnila rozvinúť tvorivú spolu
prácu i s nimi, čo je o to významnejšie, že tak sovietski, ako aj historici ostatných ľudo
vodemokratických štátov sa zaoberajú podobnými úlohami ako naši historici. Kritické 
pripomienky a poznámky predstaviteľov sovietskeho dejepisectva, ako aj dejepisectva 
spriatelených ľudovodemokratických krajín podstatne prispeli k prehĺbeniu práce českých 
a slovenských historikov na Prehľade, ako zasa naopak naši historici svojou doteraz vy
konanou prácou poskytli zasa im podnety k zdokonaleniu ich práce na pripravovaných 
dejinách jednotlivých ľudovodemokratických krajín. Priebeh pracovnej konferencie mal 
vysokú odbornú úroveň a priniesol pracovníkom oboch dielov Prehľadu mnoho užitočných 
pripomienok nielen ideového rázu, ale i pokiaľ ide o doplnenie téz po stránke faktografic
kej. Rokovaní sa zúčastnila väčšina prítomných historikov a pozoruhodné bolo najmä úsilie 
príslušníkov najmladšej generácie našich historikov uplatniť sa pri zlepšení pripravova
ného kolektívneho diela, ktoré bude jedným z najvýznačnejších podujatí našej socialis
tickej historickej vedy. Množstvo cenných kritických pripomienok, ktorými prispeli jed
notliví účastníci konferencie k zdaru pripravovaného Prehľadu, autori téz použijú pri vy
hotovení definitívneho textu. Veľká väčšina pripomienok k tézam Prehľadu vznikla po 
uvážení konštatovaných nedostatkov téz, ktorých autori zväčša akceptovali navrhované 
doplnky a pripomienky. Keďže vyhotovenie definitívneho textu Prehľadu tvorí najvýznač- 
nejšiu úlohu v pracovnom pláne našich historikov, pre najbližšie obdobie určila konferen
cia aj časové medze na dokončenie prác jednotlivých dielov, aby naša verejnosť čím prv 
dostala do rúk Prehľad, ktorý bude základnou príručkou nielen pre našu školskú prax, 
ale i pre potreby širokej verejnosti, ktorá v Prehľade dostane, i keď nie definitívny, ale 
predsa len podstatne pravdivejší a úplnější obraz o minulosti našich národov, než aké 
poskytlo nevedecké buržoázne dejepisectvo, zámerne si nevšímajúce a skresľujúce, ba 
ešte i falšujúce našu minulosť, najmä pokiaľ išlo o minulosť pracujúcich vrstiev našich 
národov a o ich boje o spravodlivejšie usporiadanie spoločenských a hospodárskych vzťa
hov. Autori téz Prehľadu vykonali pri ich zostavovaní skutočne veľkú a namáhavú prácu, 
lebo sa neuspokojili iba kritickým prehodnocovaním doterajších výsledkov buržoáznej his
toriografie na podklade učenia marxizmu-leninizmu, ale uskutočnili celý rad nových výs
kumov na podklade archívneho bádania, aby došli k často obdivuhodným výsledkom, ktoré 
v Prehľade budú znamenať zvlášť cenný prínos a trvalé obohatenie pre našu marxistickú 
historiografiu. Mnohé úseky i detaily našich novodobých dejín vystúpia tak v Prehľade
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úplne v novom osvetlení, i keď zostane ešte mnohé len naznačené a nedopovedané, takže 
bude treba ďalším výskumom sa usilovať o odstránenie vyskytujúcich sa nedostatkov. 
Tézy, ako aj diskusia o nich otvorili cestu pre ďalší výskum našej minulosti v období 
od roku 1848, čo je tiež úspechom kolektívnej práce našich historikov. Ukázalo sa, koľko 
je zaujímavých, dôležitých a nevyhnutne na riešenie čakajúcich problémov v našom de
jepisectve, ale ukázalo sa aj to, že pre túto prácu rastú už mladí pracovníci, ktorí sa so 
žhavým zanietením vrhajú priamo do riešenia nástojčivých problémov, prekonávajúc 
pritom s úspechom rôzne ťažkosti. Inou kladnou stránkou konferencie bola skutočnosť, 
že nielen vedúci redaktori jednotlivých častí Prehľadu, ale i autori jednotlivých dielových 
častí s úprimnou a otvorenou sebakritičnosťou hovorili o nedostatkoch téz a tým poskytli 
príležitosť účastníkom konferencie, aby zamerali svoju pozornosť predovšetkým na odstrá
nenie týchto nedostatkov.

Účastníci pracovnej konferencie českých a slovenských historikov rokovali najprv o té
zach II. dielu Prehľadu, keď po otváracom prejave riaditeľa Historického ústavu ČSAV 
doc. dr. J. Macka prehovorili o doterajšom stave prác vedúci redaktori univ. prof. dr. 
O. Ríha a riaditeľ Historického ústavu SAV Ľ. Holotík. Obidvaja upozornili predovšet
kým na nedostatky téz II. dielu Prehľadu. Ľ. Holotík ako redaktor slovenských častí téz 
upozornil na hlavné problémy slovenských dejín v období 1848-1918, ktorým slovenská 
buržoázna historiografia venovala doteraz pomerne malú pozornosť, prípadne ich zámer
ne aj skresľovala a sfalšovala. Autori slovenských častí téz II. dielu Prehľadu boli posta
vení zväčša pred zložitú úlohu úplne prehodnotiť veľkú epochu slovenských dejín, najmä 
revolučné udalosti rokov 1848—49, nástup kapitalistického spoločenského poriadku v pod
mienkach nedokončenej buržoáznej revolúcie, obdobie organizovaného revolučného hnutia 
v súvislosti s nástupom robotníckej triedy do našich dejín, mali ukázať na charakter ná
rodných hnutí v Uhorsku, ako aj na vývoj smerujúci k dokončeniu buržoáznej revolúcie 
a vytvoreniu československého štátu na podklade výsledkov buržoáznodemokratickej revo
lúcie roku 1918. Pre úspešné zdolanie úlohy bolo nevyhnutné vyriešiť najprv periodizačné 
otázky, čo sa stalo úspešným dohovorom s českými historikmi, takže II. diel Prehľadu 
bude po tejto stránke jednotný. Ľ. Holotík zmieňujúc sa o nedostatkoch slovenských častí 
téz, pripomínal, že za najvážnejšie nedostatky slovenských téz považuje nedostatok po
zornosti kultúrnym dejinám (literatúra, hudba, výtvarné umenia, vedy atď.), ktorým ve
novali autori českých častí primerane dosť miesta. Z hľadiska kvantitatívneho a kvalita
tívneho nie sú ďalej podľa Ľ. Holotíka v tézach dostatočne objasnené česko-slovenské 
vzťahy v r. 1848-1918 v súvislosti so vznikom československej republiky. Bude treba uká
zať, ako česko-slovenské vzťahy stále narastali, najmä od konca XIX. storočia a ako sa 
stali masovými na oboch stranách. Bude treba tiež ukázať, že slovenské národnooslobo
dzovacie hnutie spelo cieľavedome k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
Rovnako nevenuje sa v slovenských tézach primeraná pozornosť historickým vzťahom 
slovenského národa k okolitým národom, ani ohlasu pokrokových a revolučných udalostí 
medzinárodného významu na Slovensku (styky rusko-slovenské, rumunsko-slovenské, srb- 
sko-slovenské, poľsko-slovenské, ohlas buržoáznodemokratickej revolúcie v Rusku roku 
1905—07 a Veľká októbrová revolúcia roku 1917). Osobitnú pozornosť pri vypracovaní 
definitívneho textu téz treba venovať dostatočnému objasneniu postavenia slovenského 
národa v Uhorsku, najmä však skutočnosti, že slovenský národ bol v roku 1848—1918 
porobeným národom a že sa nachádzal pod dvojitým útlakom, maďarským i rakúskym. 
Podľa Ľ. Holotíka nebolo v tézach dostatočne objasnené ani postavenie slovenského ná
roda v Uhorsku, a to ani z hľadiska politického, hospodárskeho ani kultúrneho. V tézach 
sa javia slovenské dejiny príliš odtrhnuto od dejín Uhorska, takže autorom unikala mož
nosť vysvetliť dostatočným spôsobom postavenie slovenského národa v Uhorsku ako náro
da potlačeného. Podobne neukázali ani vplyv utláčateľskej odnárodňovacej politiky ma-
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ďarských vládnucich tried, (najmä po stránke ekonomickej). Pritom si autori téz musia 
všimnúť aj postavenie maďarského ľudu. Národnostnú otázku v Uhorsku treba chápať 
na širšom podklade postavenia všetkých uhorských nemaďarských národností. Pri opiso
vaní hospodárskeho života autori téz neprihliadali dostatočne na podiel slovenskej spoloč
nosti v hospodárskom živote Uhorska, pričom sa ukazuje, že možno sa pritom výhradne 
opierať len o skutočnosti vzťahujúce sa na celé Uhorsko. Nie dostatočné objasnenie podielu 
slovenského národa na uhorskom hospodárskom živote spôsobilo neuspokojivé vykreslenie 
problematiky vzniku robotníckej triedy. Podľa Ľ. Holotíka bude treba v tézach venovať, 
viac pozornosti aj národnému životu slovenskému v šesťdesiatych rokoch XIX. storočia, 
ďalej nadhodil problém procesu formovania slovenského buržoázneho národa, pričom 
radil uvažovať o tom, či dovŕšenie tohto procesu nastalo v týchto rokoch, ako sa uvádza, alebo 
až oveľa neskoršie, v prvých rokoch jestvovania Československého štátu. Tento proces by bolo 
treba ukázať na pozadí rozvoja slovenského národného života prejavujúceho sa nielen 
vznikaním buržoázneho národa, ale i postupným začleňovaním roľníckych más do národného 
života. Triednym bojom roľníkov a proletariátu bude treba tiež venovať v tézach oveľa 
väčšiu pozornosť. K uvedeným nedostatkom by bolo treba ešte uviesť, že v tézach sa neve
novala pozornosť problému slovenskej diaspory, (vzniku slovenských osád v rôznych čas
tiach Uhorska a najmä vysťahovalectvu Slovákov do Ameriky, do Ruska a dôsledkom tohto 
zjavu na život Slovákov v Uhorsku). Napokon v tézach sa mali viac zdôrazniť niektoré 
vývojové zvláštnosti a špecifické črty dejín (nerovnomerný vývin slovenského národa, 
dvojitý národný útlak a existencia a doznievanie feudálnych prežitkov v takmer všetkých 
odvetviach uhorského spoločenského a hospodárskeho života).

Po úvodných prejavoch oboch redaktorov téz II. dielu Prehľadu sa začala diskusia 
o všeobecných problémoch vyplývajúcich z téz. V tejto diskusii, ako aj v diskusii podrob
nej, všímajúcej si jednotlivostí, vystriedal sa celý rad účastníkov pracovnej konferencie, 
najmä zástupcovia zahraničných delegácií. Diskusia naširoko rozvinula problematiku 
dejín našich národov v období 1848—1918.

P. Reiman vo svojom závažnom diskusnom prejave poukázal najmä na potrebu objas
niť základné tendencie premeny Rakúska féudálneho na kapitalistický a neskoršie imperia
listický štát, dôkladnejšie ukázať úlohu, ktorú v dejinách hral rakúsko-uhorský štát od roku 
1848 až do svojho zániku, predovšetkým však za dualizmu, ktorý neznamenal ani pre 
maďarský národ rozriešenie národnostnej otázky. Ani úloha robotníckej triedy v Rakúsko- 
Uhorsku nebola podľa P. Reimana predstavená v jej veľkosti. J. Mésároš uviedol, že 
základným problémom vývoja na Slovensku v rokoch 1848-1867 je otázka roľnícka, ktorá 
je tiež základným problémom národnostnej otázky na Slovensku, a práve preto treba 
národný zápas Slovákov spojiť so zápasom za sociálne oslobodenie roľníctva, pričom 
maďarské vládnuce triedy chceli mať zabezpečenú nadvládu v celom Uhorsku a Slovenská 
inteligencia, sledujúca cieľ politickej hegemónie na slovenskom národnom území, stavia 
sa na čelo národného hnutia a chce ovládať slovenské územie i hospodársky. Po preja
voch K. Hermana, P. Purša, Z. Šolleho, J. Křižka, V. Smetanu, J. Havránka, B. Šindelá- 
ra, ktorý upozornil najmä na malú pozornosť téz k dejinám Moravy, prehovoril zástupca 
sovietskych historikov, pracovník Inštitútu slavianovedenija Akadémie vied SSSR A. I. Ne- 
dorezov, ktorý oznámil výsledky diskusií o tézach II. dielu Prehľadu, ktoré sa usporiadali 
jednak v Institute slavianovedenija, ako aj na moskovskej univerzite. Celkove vyzneli 
diskusie sovietskych historikov o tézach II. dielu Prehľadu kladne a A. I. Nedorezov 
zhodnotil veľkú prácu autorov téz. Podrobne sa zaoberal potom tézami s ohľadom na ich 
štruktúru a obsah. Pokiaľ ide o štruktúru téz II. dielu Prehľadu, upozornil na to, že bude 
treba dodržovať zásadu jednotnosti a organicky spojiť rozbor hospodárskeho a politického 
vývojá v českých krajinách a Slovenska. Pokiaľ ide o Slovensko, pripomenul, že česko
slovenské vzťahy sú nedosatočne osvetlené a že treba poukázať na spoločnú kultúru 
oboch národov a na prejavy pocitu ich hlbokej družby. Vyčítal, že J. Kráľ nebol v tézach 
dostatočne ocenený.
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Za maďarských historikov prehovoril Zsigmond Pach, korý konštatoval, že tézy 
II. dielu Prehľadu sú lepšie ako tézy k príslušným partiám maďarských dejín, ktoré iba 
naznačujú, ale nerozvíjajú problémy. Ocenil skútočnosf, že historici susedných krajín 
sa zúčastňujú na diskusii o dejinách svojich národov, pričom im pomáha okolnosť, že ich 
periodizácia je neraz spoločná, rovnaká, čo pomáha, najmä v prípade spolupráce česko
slovenských a^ maďarských historikov, pri objasňovaní národných dejín pre tie obdobia, 
ktoré prežívali tieto národy v minulosti v spoločnom rakúsko-uhorskom štáte. Podľa 
mienky Zs. Pacha v tézach Prehľadu je správne zdôraznená úloha más v dejinách a správ
ne sú začlenené čs. dejiny do medzinárodnej situácie príslušného obdobia. Zs. Pach vytýkal 
tézam istú nerovnoměrnost pri všímaní si niektorých problémov, ďalej že niektoré boli 
len naznačené bez zaujatia stanoviska, najmä v hospodárskej časti slovenských dejín. 
Nedostatočnou sa javí aj spolupráca pri redigovaní českých a slovenských partií, keďže 
čs. dejiny majú podľa Zs. Pacha súvisle opísať dejiny oboch národov. Tézy často ukazujú 
na feudálne prežitky a na premenu feudála v kapitalistu, ale nerozoberajú, v čom je 
podstata tejto premeny, pričom by bolo dôležité rozobrať spoločné i rozdielne črty tohto 
vývoja v českých krajinách a na Slovensku. V závere svojho prejavu pripomenul Zs. Pach 
potrebu viac zapojiť české a slovenské dejiny do celkových dejín Rakúsko-Uhorska a viac 
venovať pozornosť odhaľovaniu utlačovateľskej politiky vládnúcich tried v tomto štáte 
v národnostnej oblasti, keďže historici v krajinách ľudových demokracií miisia ukázať na 
existenciu spoločného boja všetkých národov, ktoré žili na území bývalého Rakúsko-Uhor
ska, ich pokrokové snahy a vzájomné pôsobenie, ktoré spojovali tieto národy v spoločnom 
boji za oslobodenie.

Zástupca nemeckých historikov z Nemeckej demokratickej republiky prof. dr. Ober- 
mann upozornil na nový historický materiál k sedliackym povstaniam a nepokojom v Ra
kúsku, ktorý bol nájdený v štátnom archíve v Merseburgu, a potom na vzájomné styky 
rišskonemeckých kapitalistov s kapitalistami rakúskymi, ako aj na mnohé prejavy soli
darity českých robotníkov s nemeckými.

Rumunský historik V. Cherestesiu sa vo svojom diskusnom príspevku dotkol roľníckej 
otázky v revolúcii roku 1848-49 a poukázal na nedocenenú úlohu roľníckych más v českých 
krajinách a na Slovensku v tézach Prehľadu. Konkrétnejšie rozviedol potom okolnosti 
súvisiace s otázkou roľníctva bez pôdy v Uhorsku v revolučnom roku 1848 a pripomenul, 
že tézy musia ukázať, kde a aký bol pohyb roľníkov, ktorí sa síce zbavili svojich poddan
ských povinností, ale nie svojej závislosti.

Po zakončení diskusie k základným otázkam vývoja v roku 1848-1918 rokovalo sa 
podrobne k jednotlivým kapitolám návrhu téz II. dielu Prehľadu. Živú pozornosť vyvolá
vala najmä kapitola prvá, ktorá sa týka revolučného roku 1848. V diskusných prejavoch 
s. V. Matulu, ktorý sa zameral na prízvukovanie potreby kriticky zhodnotiť práce sloven
ských buržoáznych historikov, najmä D. Rapanta, pokiaľ sa zaoberali rokom 1848, K. Go- 
láňa, ktorý hodnotil najmä tzv. septembrové slovenské povstanie 1848, Radimského, 
upozorňujúceho na význam Moravy ako spojovacieho článku medzi Českom a Slovenskom 
roku 1848, ale i neskoršie v rozvoji robotníckeho hnutia, P. Reimana, ktorý přizvukoval 
nevyhnutnosť obšírnejšieho opísania medzinárodného hnutia roku 1848, v ktorom Rakúsko 
Jiralo významnú úlohu, aby sa tým ozrejmili aj otázky súvisiace s pomerom českých 
krajín a Slovenská, Fr. Roubíka, na základe rozboru petícií českých i nemeckých sedliakov 
roku 1848 poukazujúceho na oslabenie akčnej schopnosti českého vidieku následkom 
ostrého triedneho napätia, a prejav J. Havránka a B. Sindelářa zhrnuli autori tejto 
kapitoly výsledky a naznačili hlavné úlohy, ktoré treba splniť pri prepracovaní téz I. ka
pitoly podľa námetov, ktoré vyplynuli z diskusie. Podrobne sa rokovalo aj o ďalších 
štyroch kapitolách téz II. dielu Prehľadu. Diskusie sa okrem českých a slovenských účast
níkov zúčastnili jednak maďarský historik P. Hanák, ktorý žiadal, aby sa v tézach lepšie
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vystihlo, v čom treba vidieť podstatu pojmu utlačovaného slovenského národa, a aké miesto, 
zaujíma Slovensko v svetovom imperializme, ďalej čo značí uplatňovanie základného 
ekonomického zákona v zbedačovaní roľníctva a napokon navrhol uviesť skutočnosti 
o spoločnom zápase maďarských, rumunských a slovenských roľníkov v Uhorsku, najmä 
na začiatku XX. storočia, jednak poľský historik W. Kula a sovietsky historik A. I. Nedo- 
rezov, ktorý upozorňoval na orientáciu slovenskej buržoázie na cárske Rusko za prvej 
imperialistickej vojny, ďalej na nedostatok partií o postavení slovenských roľníkov a ro
botníkov v prvých rokoch tejto vojny.

Diskusia о III. diele téz Prehľadu čs. dejín sa začala referátmi jeho redaktorov Jindřicha 
Veselého a Miloša Gosiorovského, ktorí zoznámili účastníkov konferencie s doteraz vyko
nanou prácou, ktorá podobne ako práce na II. diele má tiež rôzne nedostatky. Z nich 
ako najvážnejšie sú: neuspokojivé vykreslenie triednych bojov medzi proletarátom a bur
žoáziou, národnostná otázka, zahraničná politika ČSR, verejná správa, kultúrna politika 
a i. V dvojdennej rozprave prehovoril opäť celý rád účastníkov konferencie k celkovému 
ponímaniu základných problémov téz tohto Prehľadu, ktorý bude nemenej dôležitý ako 
4ruhý diel hlavne preto, že sa týka našej prítomnosti. Jeho autori sa musia vyporiadať 
s mnohými závažnými otázkami vyplývajúcimi z existencie buržoázneho Československa, 
s nacistickou okupáciou československých krajín, s existenciou tzv. slovenského štátu, 
s ilegálnym bojom počas druhej imperialistickej svetovej vojny, problémami Slovenského 
národného povstania, úlohou KSČ v rokoch 1921—1945, ľudovodemokratickou revolúciou 
a jej vyvrcholením roku 1948, ako aj s ďalšími obdobiami opätného spoločného života 
Čechov a Slovákov v jednom štáte. Tézy tohto dielu, ako diskusia ukázala, trpia ešte 
zväčša neuspkojivou formuláciou, neúplnosťou, niektorých závažných problémov, ako aj 
nedostatkami, pokiaľ ide o historické hodnotenie jednotlivých javov a skutočností. 
Naznačené nedostatky podarí sa v ďalšom priebehu prác na tézach odstrániť, najmä ak 
ich autori budú viac čerpať z diel pripravovateľov a tvorcov nášho dnešného života, 
najmä z diela K. Gottwalda. V diskusii prehovorili aj niektorí zahraniční delegáti, najmä 
sovietski historici S. I. Prasolov, I. I. Udaľcov, ktorý menovite prispel k vyjasneniu 
problematiky povojnových dejín ľudovodemokratickej ČSR. Ďalej prehovoril poľský historik 
L. Grosfeld. Zo slovenských historikov mali diskusné prejavy B. Graca, A. Hučková 
a M. Kropilák.

Okrem pravidelných diskusii v pléne diskutovalo sa o problémoch II. a III. dielu 
Prehľadu i pri iných príležitostiach, najmä so zahraničnými delegátmi, s ktorými mali 
predstavitelia českých a slovenských historikov porady aj o organizačných otázkach súvi
siacich s rozvíjaním spolupráce historických obcí ľudovodemokratických krajín a SSSR, 
do ktorých zasiahol aj vedúci sovietsky delegát P. N. Tretiakov.

Pracovná konferencia českých a slovenských historikov sa skončila prejavom doc. dr. 
J. Macka. Zhodnotil výsledky konferencie, ktorá prvý raz zhromaždila taký veľký počet 
domácich i zahraničných účastníkov na riešení kolektívnej úlohy, pričom si účastníci 
i pracovníci na Prehľade uvedomovali veľký význam tohto podujatia i v súvislosti s uzne
sením X. sjazdu KSČ. Napokon schválili účastníci rezolúciu, obsahujúcu najdôležitejšie 
požiadavky, ktoré budú smerodajné pre autorov a redaktorov Prehľadu pri vypracovaní 
konečných textov téz, ktoré prinesú i pre rozvoj slovenskej historickej vedy podstatné 
oživenie a rozvinutie pracovných plánov a úloh do bližšej i ďalšej budúcnosti.

Fr. Bk.
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OTVORENIE MUZEA DEJÍN MEDZINÁRODNÉHO ROBOTNÍCKEHO HNUTIA 
V BUDAPEŠTI A SPOLOČNÉ ÚLOHY ÚSTAVOV DEJÍN ROBOTNÍCKEHO HNUTIA

Z iniciatívy Ústavu maďarského robotníckeho hnutia dňa 30. apríla t. r. otvorilo sa 
v Budapešti Múzeum dejín robotníckeho hnutia desiatich ľudovodemokratických štátov. 
Starostlivo zozbierané dokumenty, inštalované v trinástich miestnostiach, zachytávajú 
dejiny robotníckeho hnutia a komunistických strán týchto ľudovodemokratických štátov: 
Cíny, Poľska, Československa, Nemeckej demokratickej republiky, Rumunska, Bulharska, 
Albánska, Mongolska, Kórey a Vietnamu.

Na otvorení, ktoré sa odohralo v rámci májových osláv, zúčastnili sa zo Sovietskeho 
sväzu súdruh Tušenov, zástupca riaditeľa Ústavu Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina 
(IMELS), ako aj zástupcovia ústavov dejín strany jednotlivých európskych ľudovodemo
kratických štátov.

V monumentálnej budove Ústavu maďarského robotníckeho hnutia otvára sa takto už 
tretie samostatné múzeum.

20. novembra 1948 k 30. výročiu založenia Komunistickej strany Maďarska otvorilo sa 
tu Múzeum dejín maďarského robotníckeho hnutia. Toto múzeum zaberá šestnásť miest-* 
ností a je vynikajúco inštalované. Paralelne s rozvojom a výsledkami bádania na poli robot
níckeho hnutia sa neustále dopĺňa. Veľkú pomoc v tomto smere znamená periodizácia dejín 
maďarskej komunistickej strany, ktorú schválil roku 1953 Ústredný výbor strany. Táto 
periodizácia tvorí základ pri rozvrhnutí materiálu múzea.

Druhé múzeum, Múzeum Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, otvorilo sa 1. mája 
1952. Toto múzeum je inštalované v osemnástich miestnostiach. Základná línia inštalácie 
je robená podľa dejín KSSS. Výstavný materiál sa vyhotovil hlavne z dokumentárnych 
albumov, ktoré vydali v Sovietskom sväze. Miestnosti sú vkusne inštalované a vyzdobené 
kópiami sovietskych obrazov a sôch, ďalej mapami a náčrtmi. Pri ich vyhotovovaní veľkú 
pomoc poskytli sovietski profesori, ktorí vyučujú na univerzite V. I. Lenina v Budapešti.

K uvedeným dvom múzeám sa radí novootvorené múzeum dejín medzinárodného ro- 
botníckeho hnutia. Materiál k dejinám robotníckeho hnutia jednotlivých ľudovedomkratic
kých krajín je umiestený vždy v jednej miestnosti. Len materiál z ľudovej Cíny je umiestený 
vo viacerých miestnostiach. Stovky dokumentov, fotografií, grafov a pod. v týchto sieňach 
hovoria o utrpeniach, hrdinskom boji a slávnej prítomností robotníckej triedy a pracujúcich 
desiatich krajín. Vystavený materiál hovorí o rôznych národoch a štátoch od seba veľmi 
vzdialených, a predsa ako by celé múzeum bolo víťaznou cestou jedinej veľkej bojovej 
výpravy a ako by jednotlivé miestnosti tvorili jeden úsek tohto víťazného bojovného 
pochodu'. Vystavené dokumenty verne dokazujú, že robotnícka trieda je vedúcou silou boja 
za slobodu ľudu a že v tomto boji na čele s revolučnými robotníckymi stranami a komu
nistickou stranou bojuje aj za oslobodenie všetkých národov.

Múzeum sprístupňuje mnoho otriasajúcich dokumentov, ktoré hovoria o dlhých viac- 
desaťročných bojoch proletariátu desiatich kiajín, o tvrdých zápasoch proti pravicovým so
ciálnym demokratom, proti kapitalistickým krízam, imperialistickej vojne a za jednotu ro
botníckej triedy.

Viaceré obrazy nás oboznamujú so septembrovým povstaním hrdinského hulharského 
ľudu roku 1923. Dokumentárne fotografie dokazujú biedu rumunského ľudu a jeho hrdin
ský boj proti nezamestnanosti. Vidíme tu lupenských baníkov, ktorí vlastným telom chrá
nia vchod šachty pred štrajkolomcami.

Dokumenty v miestnostiach každej krajiny ukazujú, ako viedla komunistická strana 
oslobodzovací boj pracujúcich v rokoch 1938—1945 proti hitlerovskému fašizmu a proti 
vojne. Tento boj názorne dokazujú ilegálne letáky a noviny vydávané v jednotlivých kraji
nách. V československej sieni popri Lidiciach vidíme hrdinov Slovenského národného po
vstania a pražského povstania roku 1944—45.

V čínskych sieňach zobrazujú dokumenty stáročnú biedu a boj za slobodu čínskeho ľudu 
proti zahraničnej intervencii, Japoncom a napokon proti koumintancom. Malé elektrické žia
rovky na mohutnej plastickej mape označujú 14.500 kilometrový pochod ľudovej armády 
a slávne víťazstvá hrdinskej 8. armády. Čínske siene ďalej ukazujú obrovský pokrok, ktorý 
dosiahol oslobodený čínsky ľud za krátky čas od svojho oslobodenia.

Múzeum uzavierajú kórejské a vietnamské siene. Kórea po utrpeniach viacdesafročných 
bojov sa roku 1945 oslobodila. Na obrazoch vidíme radostné budovanie, ktoré však trvalo 
len niekoľko rokov. Ďalšie obrazy nám už ukazujú rozbúrané mestá. Drobné deti, ktoré sa
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učia v podzemných školách, obviňujú barbarských imperialistov. Na ďalších vidíme znovu 
oslobodený ľud Kórey, ktorá toľko krvácala, ako si za pomoci priateľských štátov s veľkým 
elánom stavia obytné domy a továrne.

Vo vietnamskej sieni upútajú divákovu pozornosť dva obrazy. Na jednom pracujúci 
Vietnamu stoja okolo obrovskej školskej tabule, na ktorej je napísané: „Počas práce učíme 
sa písať a čítať.” Pod druhým obrazom, ktorý zobrazuje mládež pri streľbe do cieľa, je 
sprievodný text tohto znenia: „Všetko obyvateľstvo naučíme zaobchádzať so zbraňami,, 
my chceme mier, ale ak treba, vieme dobre narábať i so zbraňou.”

Maďarskí súdruhovia vybudovaním múzea urobili záslužnú prácu, ktorá má medzinárod
ný význam. Tri samostatné múzeá tvoria jeden celok a vzájomne sa dopĺňajú. Ich úlohou 
je predstavovať medzinárodné robotnícke hnutie a v rámci neho poukazovať na boj robot
níckych tried jednotlivých ľudovodemokratických štátov, ktorý viedli za svoje oslobodenie, 
ďalej výstavbu socializmu v ich vlasti a nakoniec propagovať ideu proletárskeho interna
cionalizmu.

Tieto tri múzeá sú len časťou Múzea dejín medzinárodného robotníckeho hnutia. Otvo
renie poslednej časti múzea plánujú maďarskí súdruhovia na 7. november 1956. Tu budú 
inštalované dokumenty k dejinám medzinárodného robotníckeho hnutia, kapitalistických 
a koloniálnych krajín, ako aj k dejinám internacionál. Týmto sa dobuduje Múzeum dejín 
medzinárodného robotníckeho hnutia, ktoré bude jediným svojho druhu.

Pri otvorení múzea zástupcovia ústavov dejín strany, Sovietskeho sväzu a ľudových de
mokracií prediskutovali jednotlivé ideologické a technické otázky, ktoré sa vynorili v sú
vislosti s vystaveným materiálom a jeho inštaláciou. Pripomienky sa týkali hlavne týchto 
otázok: nie sú dostatočne vyzdvihnuté úlohy a vplyv Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina na 
robotnícke hnutie jednotlivých národov. Stavané sú tak, akoby Marx a Engels boli len ne
meckými príslušníkmi a Stalin a Lenin len sovietskymi príslušníkmi. Nie je dostatočne 
ukázané ani spojenectvo robotníctva a roľníctva. Zanedbal sa i boj tábora mieru. V boji 
proti kultu osobnosti maďarskí súdruhovia zašli nesprávne tak ďaleko, že vo výstavných 
sieňach nevyvesili podobizne štátnikov jednotlivých ľudovodemokratických štátov.

Odhliadnuc od uvedených väčších-menších nedostatkov, musíme konštatovať, že zalo
žením múzea maďarskí súdruhovia urobili vážnu priekopnícku prácu.

Со sa týka technickej stránky, s úspechom vyriešili inštaláciu vo všetkých troch mú
zeách. Pri inštalácii mali na zreteli, aby siene neboli preťažené a steny preplnené. Doku
menty k jednotlivým obdobiam sú umiestené na solídnych, vkusných tabuliach. V českoslo
venskej výstavnej sieni je deväť takýchto tabúľ, na ktorých je umiestený celý historický 
materiál. Prednosťou tejto novej inštalácie je, že obrazy nesplývajú a návštevník sa ne
vyčerpáva.

Správne vyriešili ideologickú a politickú úroveň vo všetkých troch múzeách, ktorá je 
prispôsobená úrovni priemerného obyvateľa, resp. návštevníka. Pri inštalácii si maďarskí 
súdruhovia boli vedomí toho, že najväčším nepriateľom múzea je jednotvárnosť, a preto 
spestrili a oživili siene maľbami, sochami, náčrtmi, reliéfmi a mnohými plastickými diagra
mami. Všetko to nielenže uľahčuje chápanie návštevníka, ale značne pôsobí i na jeho city.

Zástupcovia ústavov dejin strán z ľudovodemokratických štátov, ktorí sa stretli pri otvá
raní múzea, využili túto prvú príležitosť, aby prediskutovali spoločné problémy, vymenili 
si vzájomné skúsenosti zo svojich pracovných úsekov, oboznámili sa so štruktúrou jednotli
vých ústavov, s ich pracovnými metódami, úlohami, archívnymi zbierkami, ako aj s výsled
kami na poli bádania dejín robotníckeho hnutia a strany.

Za najvýznamnejší prínos stretnutia treba považovať skutočnosť, že sa tu položili zá
klady užšej spolupráce medzi sovietskym Ústavom Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina 
a ústavmi dejín strany jednotlivých ľudovodemokratických štátov.

V diskusii sa konštatovalo, že publikácie z dejín robotníckeho hnutia, ktoré doteraz vyšli, 
nedostatočne vyzdvihujú dejinnú úlohu robotníckej triedy a zanedbávajú dôležitosť spojenec
tva robotníkov a roľníkov. Pri spracúvaní diel z dejín robotníckeho hnutia jednotlivých 
ľudovodemokratických štátov sa vcelku obišla medzinárodná súvislosť ako aj súvislosť 
s L, II. а III. internacionálou.

Z hľadiska dejín robotníckeho hnutia jednotlivých ľudovodemokratických štátov je veľmi 
dôležitá otázka vzniku a vývoja kapitalizmu. Ako prebiehal tento vývoj v Rakúsko-uhorskej 
monarchii a na území mnohonárodnostného Uhorska, doteraz nie je preskúmané. Splniť túto 
úlohu možno len spoločným vypätím síl.
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Nie je dostatočne prebádaný vývoj Uhorska v období imperializmu a ani charakteristic
ké črty tohto vývoja na slovenskom, ukrajinskom, chorvátskom a rumunskom území. Túto 
otázku musia spoločne vyriešiť historici zainteresovaných štátov.

Taktiež sa konštatovalo, že sa vyskytujú protirečenia medzi úlohami a možnosťami ich 
zvládnutia, ktoré v záujme úspešnej práce bude treba čo najrýchlejšie odstrániť.

Pekné výsledky dosiahli na poli archívneho výskumu poľskí súdruhovia. V Krakove ob
javili pôvodný Leninov rukopis, ktorý napísal za svojho pobytu v Poľsku v rokoch 
1912—1914. Rukopis obsahuje 1400 hárkov. Z objaveného a doteraz neznámeho materiálu 
sa podarilo zistiť, že mnohé doteraz neznáme publikácie z rokov 1912—1914 pochádzajú 
od Lenina.

Na porade si účastníci vytýčili najdôležitejšie úlohy pre ďalšiu prácu. Jednou z najdô
ležitejších úloh je napísanie učebnice dejín komunistických a robotníckych strán.

Pre úspešné zvládnutie tejto úlohy je potrebné, aby sa dôležité teoretické otázky spoloč
ne prediskutovali. Preto je potrebné, aby sa doterajšia spolupráca medzi jednotlivými 
ústavmi rozšírila a stala sa systematickejšou.

Účastníci na porade sa ďalej dohodli, že zástupcovia ústavov dejín strany socialistického 
tábora sa budú každoročne schádzať na spoločnej porade. Na porade roku 1955 nemeckí 
súdruhovia predložia zhromaždeniu na prediskutovanie plán spoločnej publikácie, ktorá 
sa bude zaoberať rozšírením marxizmu v strednej a juhovýchodnej Európe.

Tak isto na budúci rok predložia na porade československí súdruhovia plán spoločnej 
publikácie o hospodárskych dejinách vzniku a vývoja kapitalizmu v Rakúsko-uhorskej 
monarchii.

Ústavy dejín strany so záujmom sledujú a napomáhajú práce na medzinárodných publi
káciách, ktoré sa zaoberajú vplyvom ruskej revolúcie roku 1905, ako aj oslobodzovacím 
bojom v rokoch 1944—1945, ktoré sa pripravujú pod vedením akadémií vied jednotlivých 
krajín.

Na prípravu spoločnej zbierky dokumentov vplyvu Veľkej októbrovej socialistickej revo
lúcie sa podujímajú jednotlivé ústavy dejín strany. Vydanie tejto kolektívnej práce sa 
prijalo na vlaňajšom kongrese maďarských historikov. Aby sa vzájomné informovanie ro
bilo systematickejšie, ústavy dejín strany budú v stanovených termínoch vyhotovovať zprávy 
o svojej práci a zašlú ich bratským ústavom.

Nakoniec sa účastníci porady dohodli, že v záujme výchovy k proletárskemu internacio
nalizmu ešte viac sa budú snažiť, aby Múzeum dejín medzinárodného robotníckeho hnutia 
ukazalo spojitosť robotníckeho hnutia jednotlivých krajín. Ústavy budú spolu
pracovať na ďalšom rozvíjaní múzea, aby sa tak stalo múzeom, ktoré bude vystavovať vý
sledky z najnovších historických výskumov.

Otvorenie Múzea dejín medzinárodného robotníckeho hnutia a s jeho otvorením spojenú 
konferenciu treba vysoko hodnotiť. Toto stretnutie umožnilo, aby sa jednotlivé ústavy infor
movali o svojej práci, vymenili sa skúsenosti a vyjasnili mnohé ideologické otázky. Táto po
rada bola prvým krokom k ďalšiemu prehĺbeniu úzkej spolupráce ústavov. Treba ďakovať 
šťastnej iniciatíve maďarských súdruhov, ktorej výsledkom bolo stretnutie zástupcov ústavov 
dejín strán na čele so zástupcom riaditeľa Ústavu Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina, ktoré
ho prítomnosť vo veľkej miere prispela k vysokej úrovni konferencie a prejavila sa pri for
mulovaní jednotlivých uznesení. Tieto návrhy budú mať veľký význam v ďalšej práci 
ústavov. Roják

NÁVŠTEVA UNIVERZITNÉHO PROFESORA J. KUCZYNSKÉHO V HISTORICKOM 
ÚSTAVE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Dňa 2. júna 1954 navštívil Historický ústav Slovenskej akadémie vied vzácny hosť, pro
fesor Humboldtovej univerzity v Berlíne Jiirgen Kuczynski, známy u nás najmä svojou viac
zväzkovou prácou o dejinách postavenia robotníckej triedy v najdôležitejších kapitalistických 
štátoch. Profesor Kuczynski sa v besede s pracovníkmi Historického ústavu dal informovať 
o organizácii práce jednotlivých oddelení v historickom ústave, o jeho pracovných úlo
hách a práci jednotlivých pracovníkov. V diskusii s profesorom Kuszynskim sa preberali 
mnohé dôležité teoretické problémy, zaujímajúce slovenských i nemeckých historikov, ako 
vznik feudalizmu na Slovensku a problém obdobia predfeudálneho, počiatky kapitalizmu 
v baníctve, kde sa konštatovalo, že u nás v XV. a XVI. stor. možno hovoriť iba o prvkoch 
a zárodkoch kapitalizmu, keďže i napriek kapitalistickým vzťahom (mzda) nemožno hovoriť
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o tovarovej výrobe, pretože najväčšiu časť výroby berie štát, peniaze vyťažené z tejto výroby 
slúžia feudálom alebo feudálnemu štátu a nepoužívajú sa na rozširovanie výroby. Ďalej sa 
prebrali otázky mestskej chudoby v stredoveku, počiatkov kapitalistickej výroby a výrob
ných vzťahov v manufaktúrach. Konštatovalo sa, že tieto boli veľmi zložité a že ich nemožno 
označovať jednoznačne za kapitalistické. Nakoniec sa ešte rozobral problém chápania počiat
kov priemyslovej revolúcie. Profesor Kuczynski zdôraznil veľké ťažkosti pri správnom apli
kovaní poučiek klasikov maxizmu na konkrétne podmienky jednotlivých krajín.

Nakoniec profesor Kuczynski informoval pracovníkov Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied o stave a úlohách pokrokovej nemeckej historickej vedy a vyslovil presved
čenie, že spolupráca medzi nemeckými a slovenskými historikmi sa bude neustále prehlbovať.

A. S.
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Oprava

k štúdii V. Ondroucha v НС II. 1954. č. 2, str. 215-251
Okrem chýb v gréckych citátoch, ktoré nemožno opraviť z dôvodov technických, upo
zorňujeme na tieto:

na str. 218, poznámka 11, riadok 1-2: Hercynium miesto chybného Hercynum; r. 3: 
pulsi m. polsi,
na str. 219, p. 15. r. 5; XLIV m. XVIV;
na str. 223, r, 4, má byť: pravdepodobne m. bezpochyby až na začiatku ... ; 
na strane 226, r. 1—2 sú v gréckych citáciách chybne zaradené i vytlačené etnické 
názvy Lúgov Omanských a L. Dúnskych; tamže v 2. odseku, r. 4. treba opraviť: „ktorá 
síce naštrbila, v skutočnosti však predĺžila ... tamže v 3. odseku, r. 3: za slovo 
„zatisnutí” treba včleniť určenie „tam”;
na str. 229, p. 42, r. 2: coarguit m. coarquit; r. 3: patiuntur m. partiuntur;
na str. 230, p. 44, r. 3: Dessewffy m. Desswffy;
na str. 231, p. 45, r. 3: BVSSVMARVS m. BVSSVMAVS;
na str. 232, 3. odsek, posledný riadok: zhoršenej m. zhoršený;
na str. 233, 5. odsek, r. 8: pozičnými m. rozličnými;
na str. 234, 2. odsek, r. 7: Anduaition m. Andusition; tamže predposledný odsek na
konci: so značnými m. s označnými;
na str. 235, 3. odsek, r, 1: ako aj m. ak aj;
na str. 241, p.66a, r. 3: nisi m. misi;
na str. 242, p. 69: Auigustoru(m) m. Augusoru(m);
na str. 248, r. 2 treba opraviť: „ako nálezy” na „ako prvý nález”.
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