
RECENZIE A ZPRÁVY

ENDRE ARATÓ, SOCIÁLNE MOTÍVY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO HNU
TIA V R. 1845—48, Martin 1952. Strán 79.

Napriek záujmu, akému sa tešila u slovenských buržoáznych historikov a aké
mu sa plným právom teší aj dnes u pokrokových slovenských historikov otázka 
slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia, predsa 
nemožno povedať, že by bol vyriešený tento vážny problém z dejín slovenského 
národa.

Buržoázna historiografia, rovnako ako jej význačný predstaviteľ D. Rapant, 
ktorý venoval otázke slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov XIX. 
storočia rozsiahlu prácu (Slovenské povstanie roku 18^8—Jf9. Dejiny a doku
menty. I.—II), nedospela v dôsledku nevedeckej, idealistickej metodologie, na zá
kladoch ktorej budovala svoje práce, k správnemu riešeniu otázky. Rapant, 
podobne ako aj ostatní predstavitelia buržoáznej historiografie, dáva zásadne ne
správne objasnenie podstaty a príčin hnutia. Rapant, skúmajúc slovenské bur
žoázne národné hnutie štyridsiatych rokov XIX. stor. ako veľmi vážnu etapu tzv. 
slovenského národného obrodenia, nachádza jeho príčiny výlučne v oblasti ideo
logie. Podľa neho existovaly „rozmanité hybné sily národných obrodení“, no 
hlavnými príčinami bolo „osvietenstvo“, „snaha šíriť osvetu všeobecne až do 
najnižších ľudových vrstiev“, ako aj „postupne sa šíriaci duch demokracie a 
slobody, snažiaci sa vyrovnať priepasti, ktoré medzi obyvateľstvo tohože štátu, 
medzi členov tohože národa naváľaly stredoveké predsudky, a vytvoriť národ 
jednotný...“ (D. Rapant, c. d., I. L, 85—86) Vonkoncom nesprávne, falošné 
je aj Rapantovo hodnotenie charakteru slovenského národného hnutia ako aké
hosi „celonárodného“, beztriedneho boja. Rapant nepriznáva triednu buržoáznu 
podstatu hnutia, v jeho požiadavkách a programe nechce vidieť záujmy rodiacej 
sa slovenskej buržoázie usilujúcej o moc, vydáva ho za boj celého slovenského 
národa za rovnaké ciele, za svoje národné práva.

Také hlásanie harmónie triednych záujmov v spoločnom národnostnom boji 
u Rapanta nie je náhodné. Ono je vyskúšanou zbraňou buržoázneho nacionaliz
mu, na pozíciách ktorého stojí aj Rapant. Rapantov buržoázny nacionalizmus sa 
zreteľne prejavil v jeho hodnotení kontrarevolučného boja vodcov slovenského 
národného hnutia v revolučných rokoch 1848—49 ako pokrokového spravodlivého 
boja za národné práva a slobodu slovenského národa.

Keď hovoríme o nepočetných prácach na danú tému, ktoré vyšly už v ľudovo
demokratickom Československu, treba podčiarknúť, že ich autorom sa nepoda
rilo prekonať koncepcie buržoáznej historiografie v riešení otázky slovenského 
národného hnutia štyiidsatych rokov. O tom veľmi jasne svedčia napr. všetky 
populárne brošúrky a články slovenských historikov, vydané z príležitosti stého
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výročia revolúcie r. 1848. To platí rovnako, žiaľ, aj o prácach pokrokových 
slovenských literárnych historikov. V troch životopisných štúdiách venovaných 
Ľ. Štúrovi (autor A. Mráz), J. M. Hurbanovi (autor I. Kusý) a M. M. Hodžovi 
(autor K. Rosenbaum) sa veľmi zreteľne odzrkadlily škodlivé vplyvy slovenskej 
buržoáznej historiografie. A v zásadnej otázke o hodnotení zástoja vodcov slo
venského národného hnutia v revolúcii r. 1848 autori spomenutých prác sa do
stali na zásadne nesprávnu cestu, zaujali zásadne nesprávnu, nacionalistickú po
zíciu, keď sa usilovali, napriek jasným poučkám klasikov marxizmu-leninizmu 
o tejto veci, ospravedlniť kontrarevolučný boj proti maďarskej revolúcii, vedený 
Štúrom, Hurbanom a Hodžom.

Správna marxistická analýza a hodnotenie slovenského národného hnutia 
štyridsiatych rokov minulého storočia má nielen obrovský vedecký, ale aj bez
prostredne politický význam. Správne osvetlenie a riešenie tejto otázky je ne
vyhnutnou časťou marxistického prehodnocovania slovenských dejín a revízie 
„teórií“ buržoáznych falšovateľov dejín. V súvislosti s bojom proti buržoáznemu 
nacionalizmu, kozmopolitizmu a buržoázneho objektivizmu je toto riešenie spo
mínaného problému prvoradou úlohou našej historickej vedy.

Toto všetko treba mať na zreteli, keď pristupujeme k posudzovaniu práce 
mladého maďarského marxistického historika Dr. Endre A r a t ó a Sociálne 
motívy slovenského národného hnutia v r. 18^5—^8, ktorá znamená nesporne 
nielen prínos k riešeniu otázky o slovenskom národnom hnutí štyridsiatych ro
kov XIX. storočia, ale je aj prejavom stále sa utužujúcej spolupráce a priateľ
ských vzťahov medzi československými a maďarskými pokrokovými historikmi 
i národmi vôbec.

Práca E. Aratóa sa zásadne odlišuje od všetkých prác buržoáznych histori
kov o slovenskom národnom hnutí štyridsiatych rokov marxistickým prístupom 
k riešeniu problému.

Arató vychádza zo základnej poučky marxistickej materialistickej filozofie 
o prvotnosti spoločenského bytia ľudí a druhotnosti ich vedomia, o tom, že „pra
meň formovania duchovného života spoločnosti, prameň vzniku spoločenských 
ideí, spoločenských teórií, politických náhľadov, politických ustanovizní treba 
hľadať nie v samostatných ideách, teóriách, náhľadoch a politických ustanoviz
niach, lež v podmienkach materiálneho života spoločnosti, v spoločenskom bytí, 
odrazom ktorého sú tieto idey, teórie, náhľady a pod.1 a správne spája otázku 
slovenského národného hnutia štyridsiatych rokov s procesom rozkladu feudál- 
no-nevoľníckych a rozvoja kapitalistických vzťahov v krajine.

E. Arató, opierajúc sa o učenie o národnostnej otázke, vypracované naj
väčším teoretikom našej epochy J. V. Stalinom, vidí v slovenskom národnom 
hnutí štyridsiatych rokov vážnu etapu procesu formovania slovenského buržo
ázneho národa. Autor vychádza z poučiek J. V. Stalina o národných Imutiach 
epochy rozvíjajúceho sa kapitalizmu a hodnotí slovenské národné hnutie ako 
boj rodiacej sa slovenskej buržoázie a jej ideologov — slovenskej malobur- 
žoáznej inteligencie za hospodársku a politickú nadvládu v krajine, za bur
žoáznu premenu na Slovensku. Už týmto práca E. Aratóa zasadzuje vážny 
úder výmyslom buržoáznych historikov o totožnosti záujmov buržoázie a slo-

1 J. V. Stalin, Otázky leninizmu, Bratislava 1948, 644.
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venského pracujúceho ľudu v národnom hnutí, o harmónii triednych záujmov, 
o triednom mien. Na druhej strane autor nielenže neodmieta, ale naopak, pod
čiarkuje pokrokový význam činnosti vodcov slovenského národného hnutia v ob
dobí pred revolúciou r. 1848, ich boja za buržoáznu premenu krajiny, za víťazstvo 
nových kapitalistických poriadkov, znamenajúcich v porovnaní s feudalizmom 
krok vpred.

Novým spôsobom, správne hodnotí E. Arató činnosť vodcov slovenského národ
ného hnutia v revolúcii v rokoch 1848—49. Boj E. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. 
Hodžu proti maďarskej revolúcii, na podporu rakúskeho absolutizmu a nepriamo 
i ruského cárizmu autor hodnotí ako bezvýhradne kontrarevolučný.

Také sú podstatné črty koncepcie E. Aratóa v otázke slovenského národného 
hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia.

E. Arató vo svojej knihe stručne analyzuje hospodárske a sociálne postavenie 
Slovenska v štyridsiatych rokoch XIX. storočia a na základe tejto analýzy uka
zuje, ako v slovenskej spoločnosti vznikajú sily, ktoré si staly na čelo národ
ného hnutia. Hlavnou silou slovenského národného hnutia bola rodiaca sa slo
venská buržoázia a jej ideologom slovenská (maloburžoázna) inteligencia. V dô
sledku hospodárskej slabosti a politickej neorganizovanosti rodiacej sa sloven
skej buržoázie na jednej strane a silného národného útlaku na druhej, slovenské 
národné hnutie malo špecifický literárny, jazykový charakter. Ideológovia ro
diacej sa slovenskej buržoázie v snahe rozšíriť sociálnu základňu národného 
hnutia snažia sa doň vtiahnúť široké ľudové masy. Tomuto cieľu sú podriadené 
rozličné formy kultúrno-osvetovej práce slovenskej inteligencie, zamerané na 
prebudenie národného vedomia ľudových más, uhnětených feudalizmom, na ich 
získanie pre myšlienku národného boja. Národno-politický program hnutia za
hrnoval rad požiadaviek zabezpečenia nehateného národného rozvoja sloven
ského národa, medzi ktorými na prvom mieste stály požiadavky priznať Slo
vákom práva na ich národný jazyk a kultúru.

Sociálno-ekonomický program slovenského národného hnutia pozostával z po
žiadaviek buržoáznych reforiem v krajine. E. Arató ich podrobne analyzuje a 
podčiarkuje ich buržoáznu triednu podstatu. Správne hodnotí snahu rodiacej sa 
slovenskej buržoázie o industrializáciu ako prostriedok na upevnenie jej hospo
dárskej moci; správne hodnotí aj boj vodcov slovenského národného hnutia za 
rozšírenie práv miest, za zrušenie daňových privilégií šľachty a za zrušenie 
stavovských výsad ako výsledok snáh rodiacej sa slovenskej buržoázie stať sa 
vedúcou silou v národe.

Veľmi zaujímavá a nová v práci E. Aratóa je myšlienka existencie reálnej 
možnosti spojenectva rodiacej sa slovenskej buržoázie a poburžoazujúcej sa 
maďarskej šľachty, ktoré predstavujú vedúcu silu slovenského a maďarského 
národného hnutia v boji proti spoločnému nepriateľovi — habsburskému abso
lutizmu. Táto možnosť spoločného boja korenila, ako ukazuje E. Arató, v spo
ločnom sociálno-ekonomickom programe slovenského i maďarského národného 
hnutia, hlavným obsahom ktorých bol boj za buržoáznu premenu krajiny, za 
uvoľnenie cesty kapitalistickému rozvoju Uhorska a teda i jeho časti — Sloven
ska. No v dôsledku triednej obmedzenosti a nacionalizmu tak šľachtických vod
cov maďarského buržoázneho národného hnutia, ako aj maloburžoáznych ideoló
gov slovenského národného hnutia slovensko-maďarské národnostné protirečenia
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sa ukázaly silnejšie než spoločný sociálno-ekonomický program. „Buržoázny 
antagonizmus sa ďalej vyostroval, až prešiel v ozbrojený boj.“

Nehľadiac však na vymenované kladné stránky práce E. Aratóa a predo- 
všetkým na jej najvážnejší klad, spočívajúci, ako sme už zdôraznili, v novom 
marxistickom nastolení otázky slovenského národného hnutia štyridsiatych ro
kov minulého storočia, posudzovaná práca má aj mnoho vážnych nedostatkov, 
ktoré svedčia o tom, že autorovi sa ešte nepodarilo pri riešení daného problému 
oslobodiť sa dôsledne od vplyvov buržoáznej historiografie, predovšetkým slo
venskej. Zastavíme sa trochu podrobnejšie pri týchto nedostatkoch.

Najvážnejším z nich je podľa nášho názoru zveličovanie úlohy slovenského 
národného hnutia štyridsiatych rokov, významu jeho národno-politického a so- 
ciálno-ekonomického programu a idealizácia jeho vodcov. Už sme spomenuli, že 
program slovenského národného hnutia zahrnoval v svojich národno-politických 
a sociálno-ekonomických požiadavkách požiadavky buržoáznej premeny krajiny, 
ktorá jej mala uvoľniť cestu ku kapitalistickému rozvoju. Tieto požiadavky do 
určitej miery vyjadřovaly aj záujmy slovenského ľudu. Ich pokrokovost sa aj 
určovala práve tým, do akej miery zodpovedaly túžbam ľudu, v akej miere 
napomáhaly procesu historického rozvoja. Vcelku predsa však tieto požiadavky 
nepřesahovaly rámec obyčajných buržoáznych, triedne obmedzených požiadaviek, 
výhodných a želateľných predovšetkým rodiacej sa slovenskej buržoázii. Také 
boly všetky národno-politické požiadavky, taký bol aj celý sociálno-ekonomický 
program hnutia, v to počítajúc zrušenie feudálnych povinností poddanstva vy
kúpením sa, ktoré zrušenie navrhoval E. Štúr. Charakter programu slovenského 
národného hnutia štyridsiatych rokov minulého storočia a metódy boja za jeho 
uskutočnenie oprávňujú hovoriť o buržoáznom charaktere požiadaviek hnutia a 
o liberálnej politike vodcov hnutia. Preto treba za zásadne nesprávnu pokladať 
charakteristiku, ktorú E. Arató podáva v posudzovanej knihe, keď hodnotí pro
gram hnutia a činnosti jeho vodcov ako demokratické, (s. 64, 66). Také hodno
tenie je zrejmá idealizácia. Najjasnejšie sa idealizácia programu hnutia a čin
nosti jeho vodcov prejavuje v charakteristike roľníckej politiky, v hodnotení 
požiadavky výkupu feudálnych povinností ako „boja za oslobodenie sedliaka“ 
(s. 50). Zásadne nesprávne je aj autorovo tvrdenie, že politika rodiacej sa slo
venskej buržoázie v roľníckej otázke sa stáva na jar r. 1848 radikálnou (s. 
55, 56, 57, 58). Toto svoje tvrdenie sa autor snaží argumentovať na jednej stra
ne revolučno-demokratickým bojom slovenských roľníkov o pôdu a pokusmi 
niekoľkých najpokrokovejších predstaviteľov slovenskej maloburžoáznej inte
ligencie (Janko Kráľ, J. Rotarides) stať si na čelo tohto boja a na druhej strane 
tým, že v najdôležitejšom programovom dokumente slovenského národného 
hnutia, ktorý vypracovali liberálni vodcovia hnutia na začiatku revolúcie r. 
1848, v Žiadostiach slovenského národa z 10. mája 1848 sú vraj zahrnuté radi
kálne požiadavky z oblasti roľníckej otázky. Taký argument však vôbec ne
obstojí, pretože sú v ňom dve podstatné chyby. Po prvé, autor zjavne mieša do
hromady revolučno-demokratický boj ľudových más a činnosť niekoľkých ra
dikálne naladených najpokrokovejších predstaviteľov slovenskej inteligencie 
so základným liberálnym prúdom slovenského národného hnutia, čo je, prirodze
ne, nesprávne a neprípustné. Po druhé, E. Arató, odvolávajúc sa na známy bod 
Žiadostí, v ktorom sa hovorí, že slovenským roľníkom sa majú vrátiť urbárske
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pozemky, lesy a pasienky odobraté feudálmi a že spolu s urbärskymi poddanými 
majú byť oslobodení od feudálnych povinností alodiálni poddaní, nepochopil pra
vý smysel tejto požiadavky a mylne ju pokladal za radikálnu a demokratickú. 
V skutočnosti liberálni vodcovia slovenského národného hnutia, požadujúc oslo
bodenia alodiálnych poddaných od feudálnych povinností, podčiarkovali v Žia
dostiach, že sa má tak stať „v tom smysle a tou cestou, ktorou sa urbárski 
poddaní od povinností urbárskych oslobodili“ t. j. cestou výkupu. A nazvať po
žiadavku zrušenia feudálnych povinností za výkup radikálnymi, demokratický
mi požiadavkami nie je predsa nijako možné. Z tej istej príčiny nemožno súhlasiť 
s E. Aratóom, že tieto požiadavky „doplňujú radikálnym sedliackym progra
mom nedostatky marcových zákonov“ (s. 58), ako ani s ich stotožňovaním s re- 
volučno-demokratickými požiadavkami ľavého krídla maďarskej revolúcie na 
čele s M. Táncsicsom a S. Petôfim. Okrem toho, ako je známe a ako na to 
v úvode k prekladu Aratóvej knihy správne poukazuje J. Tibenský, liberálni 
vodcovia slovenského národného hnutia len pod nátlakom samotných roľníckych 
más zaradili do Žiadostí bod, že roľníkom sa majú vrátiť urbárske pozemky, 
lesy a pasienky, odobraté feudálmi a že cestou výkupu majú byť oslobodení alo
diálni poddaní, čo znamená, že to bol teda vynútený ústupok narastajúcemu re- 
volučno-demokratickému hnutiu slovenského pracujúceho ľudu.

Okrem tohto základného nedostatku v práci E. Aratóa nájdeme rad nespráv
nych téz a záverov pri osvetľovaní jednotlivých otázok problému.

Tak napr. autor ohodnotil vcelku správne ozbrojený boj slovenského národ
ného hnutia proti maďarskej revolúcii ako kontrarevolučný, no bezvýhradne 
prehlasuje, že vodcovia tohto hnutia sa dali na cestu kontrarevolúcie, na cestu 
vyhľadávania pomoci u habsburského absolutizmu iba v dôsledku buržoázneho 
nacionalizmu maďarskej strednej šľachty (s. 51). Také riešenie otázky je cel
kom nesprávne. Nepopierame veľmi vážny vplyv, ktorý mala na kontrarevo- 
lučnú orientáciu vodcov slovenského národného hnutia šovinistická politika 
šľachtických vodcov maďarskej buržoáznej revolúcie, ktorí nevyriešili národ
nostnú otázku — veľmi vážnu otázku buržoáznodemokratickej revolúcie. No 
predsa nemožno svádzať všetky príčiny toho, že ideológovia rodiacej sa slo
venskej buržoázie zradili záujmy európskej revolúcie a slovenského pracujú
ceho ľudu len na túto, hoci aj veľmi vážnu chybu maďarskej revolúcie. Tieto 
príčiny tkvěly v samotnej triednej podstate rodiacej sa novej vykorisťovateľ
skej triedy slovenskej spoločnosti, v špecifickosti jej vývoja. Bojazlivosť, kom- 
promisníctvo a nacionalizmus rodiacej sa slovenskej buržoázie a jej malobur- 
žoáznych ideologov, znásobené na začiatku revolúcie r. 1848 ešte strachom 
z ľudových más a ich revolučného boja — to bola hlavná príčina, ktorá pri
viedla vodcov slovenského národného hnutia do tábora kontrarevolúcie. Pri
pomenieme, že kým rodiaca sa slovenská buržoázia vystúpila proti revolúcii, 
široké ľudové masy sympatizovaly s maďarskou revolúciou a najuvedomelejší 
predstavitelia formujúcej sa robotníckej triedy — štiavnickí baníci pod vede
ním Mehlinga sa nekompromisne postavili na stranu revolúcie.

Vážne pochybnosti vzbudzuje aj táto téza autora posudzovanej práce. E. Arató 
hovorí o postatě slovensko-maďarských protirečení a píše: „Ide tu o antago
nizmus dvoch buržoáznych, respektíve buržoáziu nahradzujúcich tried, maďar
ského stredného zemianstva a slovenského meštianstva, ktoré napokon bojujú
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za ten istý buržoázny cieľ. Ide o nacionálny antagonizmus, ktorý je ešte pre
hlbovaný a stupňovaný triednym bojom. Triedny boj medzi vládnucou triedou 
strednej šľachty a medzi slovenským meštianstvom javí sa jednak ako antago
nizmus dvoch tried, jednak ako antagonizmus dvoch národov“ (s. 40). Ako je 
známe a ako to vyplýva aj zo samotnej Aratóovej práce, aj stredná šľachta, 
ktorá sa v dôsledku špecifických podmienok vývoja ocitla na čele kapitalistic
kého rozvoja Maďarska, aj rodiaca sa slovenská buržoázia bojovaly za ten istý 
cieľ, za odstránenie prekážok kapitalistického rozvoja krajiny, za uskutočnenie 
buržoáznej premeny krajiny. Tomuto zodpovedal nielen rovnaký buržoázny so- 
ciálno-ekonomický program hnutia, ale aj liberálne metódy boja. Z toho jasne 
vyplýva, že antagonistické protirečenia a triedny boj nejestvovaly medzi ma
ďarskou poburžoázujúcou sa strednou šľachtou a rodiacou sa slovenskou bur
žoáziou, ale medzi týmito, v podstate rovnakými vykorisťovateľskými triedami 
na jednej strane a slovenskými a maďarskými pracujúcimi masami na druhej 
strane. Pokiaľ ide o autorovu tézu o slovensko-maďarskom nacionálnom an
tagonizme ako o antagonizme dvoch národov, pripomíname iba, že J. V. Stalin 
osobitne podčiarkoval, že národnostný boj v epoche rozvíjajúceho sa kapitalizmu 
sa začína „nie medzi národmi ako celkami, ale medzi panujúcimi triedami“.2

Okrem uvedených nedostatkov v práci E. Aratóa nájdeme aj celý rad nejas
ných, nepresných formulácií, ktoré sťažujú často pochopenie autorovej myš
lienky.

Také sú veľmi stručne hlavné klady a nedostatky posudzovanej práce o slo
venskom národnom hnutí štyridsiatych rokov minulého storočia.

Práca E. Aratóa svedčí o tom, že predstavitelia maďarskej marxistickej 
historiografie, bojujúci proti buržoáznonacionalistickým koncepciám, za sku
točne vedecký marxistický výklad dejín, idú aj v riešení otázky slovenského 
národného hnutia po správnej ceste. Nové nastolenie a riešenie daného problé
mu v práci E. Aratóa, zásadne odlišné od buržoáznej historiografie, dovoľuje 
hodnotiť túto prácu ako začiatok obratu v riešení otázky o slovenskom národ
nom hnutí štyridsiatych rokov XIX. storočia. Na druhej strane však vážne 
nedostatky, ktoré sa ešte nachádzajú v tejto práci, z nich najdôležitejšie sme 
uviedli, svedčia o tom, že autorovi sa ešte nepodarilo dôsledne skoncovať 
s vplyvmi buržoáznej historiografie pri riešení daného problému.

Práca E. Aratóa je iba prvý krok v správnom marxistickom riešení otázky 
o slovenskom národnom hnutí štyridsiatych rokov minulého storočia, všestranné 
a úplné vyriešenie ktorého si ešte vyžiada veľkú a ťažkú prácu. Metodologickú 
osnovu a zásadné smernice pre túto prácu musia bádatelia hľadať v dielach 
klasikov marxizmu-leninizmu, venovaných otázkam rozvoja kapitalizmu, tried
neho boja, národnostnej otázke atď. Obrovský význam pre rozriešenie daného 
problému má obzvlášť učenie J. V. Stalina o základni a nadstavbe, o objektívnom 
charaktere zákonov spoločenského rozvoja, o zákone bezpodmienečného súladu 
medzi výrobnými vzťahmi a rázom výrobných síl, ako aj učenie o úlohe bur
žoázie v národnostnom boji, rozpracované v jeho geniálnych prácach Marxizmus 
a otázky jazykovedy, Ekonomické problémy socializmu v SSSR a v reči na 
XIX. sjazde KSSS. V. Matula

2 J. V. Stalin, Spisy 2, Bratislava 1950, 311.
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MIKULÁŠ GAŠPARÍK, JÁN PALÁRIK A JEHO BOJ O DEMOKRATIZÁ
CIU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ŽIVOTA. Vydalo Nakladateľstvo SAV, 
Bratislava 1952, Str. 70.

Slovenská marxistická literárna veda v posledných rokoch sústreďuje svoju 
pozornosť predovšetkým na odhalenie pokrokového dedičstva našej národnej li
teratúry. Z predstaviteľov slovenskej literatúry, ktorých činnosť spadá do šesť
desiatych rokov XIX. stor., upútaly jej pozornosť najmä dve osobnosti, Jonáš 
Záborský a Janko Palárik. Práca M. Gašparíka Ján Palárik a jeho boj 
o demokratizáciu slovenského národného života vyplynula tiež zo spomenutého 
úsilia našich literárnych historikov.

Táto práca je vlastne krátka monografia o Jankovi Palárikovi, v ktorej autor 
okrem rámcovej kapitoly o hospodářských a politických pomeroch podáva 
krátky životopisný náčrt a podrobnejšie rozoberá Palárikove politické a lite- 
rárno-umelecké názory. No napriek tomuto širokému rámcu monografie snaží 
sa M. Gašparík bližšie osvetliť vytýčenú úlohu, Palárikov prínos v boji „o de
mokratizáciu slovenského národného života“.

Na prvom mieste vyzdvihuje Palárikov konflikt s uhorskou cirkevnou hie
rarchiou. Príčinu konfliktu skupiny slovenských kňazov, J. Palárika, M. Chle- 
báka, J. Holčeka a i., sdružených okolo časopisu Cyril a Metod, ktorý redigoval 
Palárik, s cirkevnou hiararchiou charakterizuje M. Gašparík ako snahu o „de
mokratizáciu v cirkvi a v národe“ (s. 20): Vyostrenie tohto zápasu správne 
označuje za doznievanie revolúcie r. 1848. Ide tu o prehĺbenie rozporov vnútri 
katolíckej cirkvi, srážku záujmov drobného slovenského kňažstva, usilujúceho 
zabezpečiť si vplyv v cirkvi zavedením diecezálnych synod, cirkevných súdov, 
voľbou biskupov a najmä spoločným dozorom s vysokou cirkevnou hierarchiou 
nad správou cirkevných majetkov. Toto hnutie bolo úzko spojené so snahami 
o „národnú cirkev“, čím sa mala dosiahnuť určitá koordinácia cirkevných zá
ujmov s politickými snahami slovenskej buržoázie, najmä eliminovať maďari
začný vplyv Ostrihomu. Predpoklady pre vytvorenie tejto „slovenskej cirkevnej 
provincie“ sa malý dosiahnuť voľbou alebo dosadením Slovákov na uprázdnené 
biskupské rezidencie v Banskej Bystrici, v Spiši a v Košiciach. Iniciátorom 
v tomto smere bol najmä Dr. Andrej Radlinský, s ktorým Palárik úzko spolu
pracoval. Je tu vôbec badateľný súvis s Radlinského politickými plánmi o vy
členenie Slovenska z rámca Uhorska ako korunnej zeme podriadenej priamo 
Viedni. S touto koncepciou čiastočne súviselo aj kŕčovité pridŕžanie sa „staroslo
venčiny“. Škoda, že sa M. Gašparík nepokúšal vysvetliť spomínaný konflikt 
z týchto širších súvislostí.

Z politickej činnosti a náhľadov Jána Palárika vyzdvihuje M. Gašparík jeho 
krok v prospech „opravenej slovenčiny“, ďalej Palárikov odpor k viedenskému 
absolutizmu a centralizmu a snahy o sblíženie s Maďarmi. Palárikove politické 
názory prejavily sa už vyhranene na memorandovom shromáždění (išlo tu najmä 
o pomer k Viedni a Maďarom) a odlišnosť názorov ho voviedla do opozičnej 
slovenskej strany, známej ako Nová škola a sdružen e j okolo Bobulových Slo
venských novín. Odlišné názory mal Janko Palárik aj na slovanskú vzájomnosť, 
najmä pokiaľ ide o pomer k samoderžaviu a k národnooslobodzovaciemu hnu-
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tiu poľského národa. M. Gaišparík venuje preto veľkú pozornosť Palárikovej 
stati O slovanskej vzájomnosti. TJvahy politicko-literárne.

Máme niekdflko zásadných námietok proti koncepcii i metóde práce M. Gašpa- 
ríka. Jeho úlohou, ktorú si sám vyznačil, bolo osvetlenie pokrokových, demokra
tických prvkov v náhľadoch a činnosti Janka Palárika. M. Gašparík ho ozna
čil za jedného z najdemokratickejších predstaviteľov štúrovskej generácie a v zá
vere svojej práce dokonca hovorí: ,,V živote politickom sa pridáva k radikálnym 
demokratom a svojím postojom rozrúša konzervatívne kruhy.“ (Škoda, že M. 
Gašparík nepovedal konkrétne, koho má na mysli pod radikálnymi demokrat
mi!) M. Gašparík pristúpil k riešeniu základného problému práce bez toho, žeby 
si bol teoreticky ujasnil pojmy, na ktorých postavil štúdiu, pojmy buržoázneho 
demokrata, buržoázneho demokratizmu. Politika a politické názory slovenskej 
buržoázie v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch boly skrz naskrz presiaknuté 
liberalizmom a liberalizmus silne zasiahol aj politické (i umelecké) názory 
Janka Palárika a jeho činnosť. M. Gašparík v hodnotení Janka Palárika ne
diferencoval od seba demokratické a liberalistické prvky v názoroch a v čin
nosti. Tento nedostatok sa ešte prehĺbil tým, že M. Gašparík si neujasnil hlavné 
otázky tohto obdobia, veľmi nedostatočne sa soznámil s hospodárskymi a politic
kými problémami týchto dvoch desaťročí a nevšimol si ani názory iných pred
staviteľov slovenskej buržoázie tej doby, obmedzil sa viac-menej iba na inter
pretáciu Palárikových názorov vyslovených v jeho článkoch.

Lenin vo svojich spisoch viac ráz hovorí o základných črtách buržoázneho 
demokrata a buržoázneho liberála. Podľa neho demokrat sa vyznačuje najmä 
tým, že verí v ľud, že všemožne podporuje hnutie roľníckych más (i keď často 
nechápe ich význam) a úprimne sa snaží odstrániť všetko stredoveké, predo
všetkým vo vlastníctve pôdy. Naproti tomu liberál sa bojí hnutia más a vedome 
bráni rôzne feudálne inštitúcie a prežitky, aby mal v nich oporu proti ma
sám. Aj liberál sa často dožaduje reformy spoločnosti, ale pomoc a riešenie 
čaká iba shora, od panovníka a od vládnúcich tried. Presné vymedzenie týchto 
pojmov bolo neobyčajne dôležité pre revolučnú prax ruskej robotníckej triedy, 
ktorá na začiatku XX. stor. hľadala spojencov. Lenin v pojme demokrat zo
všeobecnil názory a činnosť predovšetkým ruských revolučných demokratov, 
Gercena, Černyševského, Dobroľubova a i. Černyševský a Dobroľubov napr. už 
v šesťdesiatych rokoch ostro kritizovali u svojho staršieho druha Gercena nie
ktoré liberalistické výkyvy (jeho listy cárovi).

Na Slovensku po revolúcii r. 1848 bola v mnohom ohľade podobná situácia ako 
v cárskom Rusku po zrušení nevoľníctva. Najpálčivejším problémom bola roľ
nícka a národnostná otázka. Obe boly medzi sebou úzko spojené a najmä rieše
nie roľníckej otázky podmieňovalo i riešenie otázky národnostnej. J. V. Stalin 
hovorí, že „silu národného hnutia určuje stupeň účasti širokých vrstiev národa, 
proletariátu a roľníctva“1. Pre masy slovenského ľudu bola požiadavka pôdy, 
ktorú im revolúcia nedala, a likvidácie rôznych feudálnych a polofeudálnych pre
žitkov spojených s vlastníctvom pôdy, najživotnejšou otázkou. Cez celú druhú 
polovicu XIX. stor. sme svedkami ďalšieho okrádania nášho roľníctva o pôdu, 
masovej pauperizácie. Súčasne však vidíme, ako narastá hnutie roľníckych más 
a ako postupne nadobúda organizované formy (Achim, Varkónyi).

1 J. V. Stalin, Spisy 2y Bratislava 1950, 312.
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Roľnícka otázka bola aj u nás nerozlučne spojená s otázkou národnostnou. 
Národní utláčatelia boli súčasne i utláčatelia roľníckych más. Na jednej strane 
to bola reakčná cisárska Viedeň, ktorá v záujme rakúskej buržoázie presadzo
vala voči Uhorsku koloniálnu politiku, brzdiac tým rozvoj priemyslu a súčasne 
konzervujúc takto rôzne feudálne prežitky, no nie menším nepriateľom národa 
a ľudu bola maďarská aristokracia, maďarskí veľkostatkári. J. V. Stalin ho
vorí, že „čím je krajina demokratickejšia, tým miernejší je národnostný útlak, 
a naopak. Ale keďže demokratizáciou rozumieme okolnosť, že určité triedy sú 
pri moci, môžeme s tohto hľadiska povedať, že čím je stará agrárna aristokra
cia bližšie k moci, ako to bolo v starom cárskom Rusku, tým väčší je útlak 
a tým odpornejšie sú jeho formy“.2 Tieto slová J. V. Stalina možno aplikovať 
aj na charakter národnostného útlaku v Uhorsku. Tu vidíme, že tou mierou, ako 
sa po revolúcii opäť dostáva k moci aristokracia, maďarskí statkári, najmä po 
vyrovnaní r. 1867, keď dostali od Viedne voľnú ruku v utlačovaní nemaďarských 
národov Uhorska — národný útlak vzrastá.

Demokratizmus sa v tomto čase mohol teda predovšetkým prejavovať v po
mere k týmto dvom základným otázkam, najmä v pomere k životným záujmom 
ľudu a vôbec v dôslednom boji proti všetkému stredovekému, feudálnemu.

Predstavitelia politiky slovenskej buržoázie po r. 1848 čím ďalej tým viac 
izolujú roľnícku otázku od otázky národnostnej a tým sa súčasne izolujú od 
„hlavnej armády národného hnutia“3, od roľníctva. Mnohí z nich, ktorí majú 
jasnejší pohľad na skutočnosť, vidia pauperizáciu ľudu, relatívnu preľudnenosť 
Slovenska ako dôsledok hospodárskej zaostalosti (pozri úvahu Slovenský hos
podársky ústav — Hospodársky terain Horňo-Uhorska, najmä kap. Slovenský 
hospodársky proletariát, Pešťbudínske vedomosti, roč. IV, č. 84 a n.), nevidia 
však korene tejto biedy a jej príčiny. Všetci bez rozdielu vidia riešenie roľníckej 
otázky v drobných reformičkách: v zakladaní hospodárskych škôl, spolkov, 
besied, pokladníc a vôbec v „osvete“ ľudu, v reformách „shora“. Aj keď vzhľa
dom na barbarský národný útlak, bezmocnosť našej buržoázie a na nežistnosť 
a úprimnú snahu našej inteligencie pomôcť ľudu, nemôžeme sa stavať odmietavo 
k tejto drobnej práci a i keď jej pripisujeme určitý pozitívny význam, jednako 
len vzťahom na jej neúčinnosť a bezperspektívnosť, pokiaľ ide o riešenie roľ
níckej otázky, treba ju kvalifikovať Leninovými slovami ako .. krotké libe
rálne látanie súčasného zriadenia“4. Ale aj slovenská buržoázia začína mať 
v tomto čase veľké oči, strach z roľníckeho hnutia a podáva preto horlivo ruku 
maďarskej i slovenskej šľachte. Typický slovenský liberál tejto doby, s ktorým 
bol Janko Palárik vždy v úzkom styku a mal v mnohom ohľade podobné poli
tické postoje, Ján Mallý Dusarov, v úvodníku Po voľbách (Slovenské noviny 
1869, č. 34), poukazujúc na revolučné vrenie medzi maďarskými roľníkmi a ich 
túžby po delení pôdy, píše: „My nežiadame brať ani deliť cudzie majetky, my 
žiadame svoje slovenské školy a svoju národniu reč pri stoliciach a úradoch... 
záhubná iskra je vhodená, oheň tleje široko ďaleko pod záhaľou: Podajme si

2 J. V. Stalin, Spisy 3, Bratislava, 59.
3 J. V. Stalin, Spisy 7, Bratislava 1952, 78.
4 V. I. L e n i n, Kto sú „priatelia ľudu“ a ako bojujú proti sociálnym demokrat 

tom} Bratislava 1950, 136.
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ruky, národ i šľachta a hájme sa navzájom jeden druhého.“ Na takýto judášsky 
kompromis boli ochotní slovenskí buržoázni liberáli. Nie je preto div, že výzvy 
predstaviteľov slovenskej buržoázie pri voľbách i pri iných príležitostiach vy- 
znievaly naprázdno.

Aj v riešení národnostnej otázky sa dostala slovenská buržoázia do slepej 
uličky. Po r. 1848 nastupuje politiku prosieb, obracajúc pritom zrak raz na 
Viedeň, raz na Budapešť. Môžeme povedať, že už v tejto dobe stratila perspektí
vu národnooslobodzovacieho boja. Národnostné požiadavky Memoranda r. 1861 
sa fakticky obmedzujú iba na požiadavky rečové a kultúrne a na rozdiel od r. 
1848 úplne vynechávajú „požiadavky politicko-občianske a hospodárske“.5

V poslednom čase sa u nás vyskytlo niekoľko pokusov postaviť proti memo- 
randovej buržoázii, očakávajúcej spásu „iba vo Viedni, iba u najmilostivejšieho 
trónu Jeho c. kr. apošt. Veličenstva“, skupinu slovenskej buržoázie sgrupovanú 
v tzv. Novej škole6. Je síce pravda, že táto skupina nebola názorové jednoliata 
a mnohí sa pripojili k nej predovšetkým preto, že nesúhlasili s orientáciou mar
tinského krídla na Viedeň, ale ak ju posudzujeme podľa programu, táto sku
pina slovenskej buržoázie vôbec nebola demokratickejšia, ale naopak, otvore
nejšie a vyhranenejšie liberalistickejšia. Jej heslom bolo robiť takú politiku, 
„ktorá by zabezpečila existenciu jednotlivca“7. Ich pomer k roľníckej otázke 
a k hnutiu más bol práve taký, ak nie horší, ako u martinskej buržoázie, ako 
tomu nasvedčujú i citované slová J. Mallého Dusarova, ktorý bol „ideologom“ 
tejto skupiny. Aj spolupráca so šľachtou stojí tu ešte viac v popredí. V národ
nostnej otázke upustenie od požiadavky Okolia, rámcovej požiadavky Memo
randa, znamená veľký krok dozadu proti martinským „konzervatívcom“. Ná
deje tejto skupiny v maďarských liberáloch práve tak žalostne stroskotaly ako 
nádej v cisára a v trón. Stará škola v sedemdesiatych rokoch prechádza do 
pasivity, Nová škola zaniká. O jej morálno-politickom krachu svedčí i to, že 
mnohí z jej vedúcich predstaviteľov utonuli na ceste za kariérami v maďarizač
nej záplave.

Ak na pozadí tejto politiky a názorov slovenskej buržoázie, či už ide o prí
slušníkov Starej alebo Novej školy, hodnotíme politické názory a činnosť Janka 
Palárika, vidíme aj u neho silné výkyvy k liberalizmu, a to tak v otázke roľ
níckej, ako aj v národnostnej.

Pokiaľ ide o Palárikov pomer k ľudu, M. Gašparík hovorí, že Palárik „obra- 
cia svoju pozornosť a celú novinársku činnosť na ľud“ (s. 30), v čom ale táto 
pozornosť spočívala, akých otázok sa dotýkal Palárik, pokiaľ ide o záujmy ľu
du, M. Gašparík konkrétne nehovorí. Aj u Palárika bola roľnícka otázka pod
riadená národnostnej. Najvyhranenejšie sa Palárikov demokratizmus, pokiaľ ide 
o jeho pomer k roľníckej otázke, prejavil v jeho ohlase k voličom okresu Čad
ca, kde Palárik kandidoval vo voľbách r. 1865. (M. Ga&parík si však túto strán
ku Palárikovej politickej činnosti nevšimol). Palárik vo svojom ohlase, okrem

5 D. R a p a n t, Slovenské Memorandum r. 1861, štúdia v publikácii 80 ro
kov slovenských zápasov, Bratislava 1941 18, 19.

6 O. Č e p p a n, Slámov preklad Marseillaisy — výraz revolučného pohybu 
v 70 rokoch XIX. stor., Nové slovo 1952, č. 6, i u M. Gašparíka v recenzovanej 
práci.

7 Slovenské noviny 1867, č. 1.
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sľubov vzťahujúcich sa na vnútropolitické otázky a národnostné požiadavky 
zaväzuje sa presadzovať ako poslanec rozšírenie občianskych práv ľudu, najmä 
zrušenie volebného cenzu a účasť všetkých vrstiev obyvateľstva v zákonodar
stve, ďalej zrušenie urbáru a zvyškov roboty, ktorá ostala u tzv. smluvných 
poddaných, ďalej riešenie regálov v prospech obcí a ľudu. Toto boly najkrikľa
vejšie feudálne prežitky po r. 1848. V poslednom bode sa zaväzuje presadzovať 
opatrenia na povznesenie poľnohospodárstva, obchodu a priemyslu, a to predo
všetkým na Slovensku (PbV (1865) č. 87). Je však zaujímavé, že v Paláriko
vej publicistickej činnosti sa nestretávame s nejakým odporom, bojom proti 
týmto feudálnym prežitkom. O Palárikovi možno povedať, že stál na platforme 
zákonov z r. 1848 a ich demokratickú obmedzenosť videl predovšetkým v ob
medzení jazykových a kultúrnych práv nemaďarských národov8, ale nejako 
bližšie sa páľčivými problémami slovenského roľníctva Janko Palárik nezaobe
ral. Aj on, ako väčšina jeho súčasníkov, preceňoval význam vzdelania a osvety 
v odstránení stále rastúcej biedy ľudu.

Takýto pomer k roľníckej otázke u Janka Palárika vyplýval čiastočne aj 
z jeho pomeru k šľachte. Ostré útoky proti aristokracii, a to nielen z národného, 
ale aj s vyslovene triedneho, buržoázneho hľadiska sú u slovenskej buržoázie 
v týchto rokoch časté. Zároveň sa však neustále snaží získať si odrodilú šlachtu 
a je ochotná prepustiť jej vedenie v národe. V tomto ohľade ani Janko Palárik 
nebol výnimkou. Na memorandovom shromáždění nielen konzervatívny Hurban 
patetický volá: „Slovenská šľachta, vstaňže a nedajže sa potupiť, lebo kto 
slovenský národ tupí, kto hanu a potupu naň kydá, ten blatom hádže rovno 
do slovenskej šľachty! Zaujmi sa za svoj národ, zastaň ho, výjdi na paripách 
svojich v čelo národa a vezmi komando karálom, vojevoď medzi nami a my 
pôjdeme za tebou! (tľapkanie)“, ale i Janko Palárik, hoci tu hovorí veľmi 
opatrne, pro i contra, snaží sa udržať si sympatiu šľachty. „Pri všetkom tom, 
hovoril, ale nie je nám a byť nám nemôže ľahostajnou sympatia šľachty našej. 
Už aká je koľvek, ale šľachta tá je naša a my si šľachtu túto reklamujeme 
(schválenie), dôverujúc pritom nielen v pokročilosť času, ale aj v samu inteli- 
gentnosť šľachty našej, že sa ona k národu svojmu úprimným srdcom prihlási, 
lebo to sama vidieť musí, že len tak a nie ináč jej možné bude udržať a poistiť 
si v národe vodcovstvo, ku ktorému ju nimbus historický povoláva.“9 Palárik 
v snahe udržať si sympatiu šľachty a maďarskej liberálnej buržoázie postavil sa 
odmietavo aj k požiadavke Okolia.

Janko Palárik svojimi politickými náhľadmi vnáša realizmus do slovenskej 
politiky, avšak tento realizmus nie je vždy totožný s demokratizmom. V Palá
rikovom odpore voči Viedni sú demokratické prvky, na druhej strane však 
v jeho snahe o sblíženie s Maďarmi je mnoho liberalizmu. Palárik totiž očakáva 
splnenie slovenských národnostných požiadaviek od maďarských liberálov 
(Eôtvôsa, Deáka ap.), ktorí keď sa po vyrovnaní r. 1867 dostali k moci, ešte 
barbarskejšie utláčali nemaďarské národnosti ako Viedeň. Palárikovým snahám 
o sblíženie s Maďarmi by sme len vtedy mohli priznať plný demokratický cha
rakter, ak by sa bol orientoval na maďarské demokratické sily, predovšetkým

8 Nedůslednost’ sněmových zákonov r. 1848, PbV I, č. 7.
9 Slovenské národné shromaždenie v Turčianskom Sv. Martine r. 1861, Matica 

slovenská 1941, 179, 168.
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na vlastný maďarský ľud. Maďarský revolučný demokrat Michal Táncsics na 
začiatku šesťdesiatych rokov vyzýval Maďarov, aby sa spojili s ostatnými ne
maďarskými národmi a spoločnými silami svrhli viedenský absolutizmus. Pre 
Š. M. Daxnera, ktorý patril v týchto rokoch k vedúcim predstaviteľom sloven
skej buržoázie, bol však Táncsics polovzdelancom, fantastom, ktorého demo
kratizmus bol prehnaný „quasi jacobinský“10. Maďarská aristokracia kola
borujúca s Viedňou mala tiež neustále obavu, že „národnostné a maďarské ne
majetné vrstvy sa spoja“ proti dynastii i proti nej, a preto odporúča panovní
kovi získať si radšej maďarských statkárov a buržoáziu a nedráždiť ich ústup
kami národnostiam* 11. Slovenská buržoázia a ani Janko Palárik nehľadali spo
jenca v národnooslobodzovacom a sociálnom hnutí maďarského ľudu, ale iba 
u predstaviteľov maďarských statkárov a buržoázie, u maďarských liberálov. 
Toto bol tiež dôsledok izolácie roľníckej otázky od národnostnej, pomeru k ži
votným otázkam vlastného ľudu.

Palárikovo kolísanie medzi demokratickou a liberálnou tendenciou tkvie 
čiastočne aj v Palárikovom svetonázore. Palárikov svetonázor bol idealistický 
s množstvom feudálno-náboženských prežitkov. M. Gašparík tejto otázke ve
noval malú pozornosť a v dôsledku toho aj precenil význam Palárikovho kon
fliktu s cirkevnou hierarchiou. Tento konflikt bol totiž záležitosť vnútrocirkev- 
ná, i keď tu pôsobily aj podnety zvonku, nesmeroval proti cirkvi, proti jej uče
niu ap., ale odohrával sa vyslovene na konfesionálnej platforme. Hlbší rozbor 
a začlenenie si žiadaly aj Palárikove názory na slovenskú vzájomnosť.

Nedostatky M. Gašparíka v hodnotení Palárikových názorov súvisia čiastoč
ne s metodologickými nedostatkami jeho práce. Ako sme už spomenuli, M. Gaš
parík sa neoboznámil s hlavnými problémami doby, do ktorej spadá Palárikova 
činnosť. Jeho rámcová kapitola podáva obraz hospodářských a politických po
merov Slovenska vlastne len do revolúcie (pritom niektoré fakty nemajú nijakú 
funkciu, pokiaľ ide o vlastný problém práce), kým päťdesiate a šesťdesiate roky, 
do ktorých spadá váha Palárikovej politickej a kultúrnej činnosti, načrtol iba 
heslovité, bez nastolenia základných problémov. V osvetľovaní Palárikových 
názorov a činnosti sa obmedzil viac-menej na interpretáciu jeho článkov. K me
todickým nedostatkom práce patrí aj to, že nevyužil všetku literatúru, ktorá sa 
dotýkala vytýčeného problému. Cenné materiálové podnety bol by iste našiel 
v diele F. Štellera o Andrejovi Radlinskom, v Pražákovej monografii 
Slovenská otázka v době J. M. Hurbana, v Bokesových Pokusoch o slo- 
vensko-mačCarské vyrovnanie a inde. Na druhej strane bolo by sa žiadalo ne
správne a protichodné názory autorov, s ktorými polemizuje, ďaleko preukaz- 
nejšie vyvrátiť a uviesť na pravú mieru. V práci M. Gašparíka nenachádzame 
odkaz ani na rozsiahly rozbor Palárikovej úvahy o slovanskej vzájomnosti od 
akademika F. Votrubu12. Takto teda možno povedať, že práca M. Gašparíka 
o Jankovi Palárikovi oživila záujem o túto zaujímavú osobnosť, dala cenné pod
nety, bližšie osvetlila niektoré úseky jeho činnosti, ale v dôsledku spomínaných 
nedostatkov hlavný problém ostáva ešte otvorený.

10 Š. M. D a x n e r, Po roku 1848, SP ХП, 389.
11 D. R a p a n t, Viedenské memorandum, Martin 1943, 88.
12 F. V otruba, Slovanská otázka a Ján Palárik, Prúdy H (1910), 1, 70, 

104, 163.
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Hovorili sme podrobnejšie o práci M. Gašparíka a o jej nedostatkoch, ako býva 
zvykom pri recenzii, a to preto, že s podobnými nedostatkami sme sa stretli aj 
pri hodnotení iných osobností tohto obdobia, najmä Jonáša Záhorského, u kto
rého sa přecenily jeho politické a sociálne názory a nevenovala sa pozornosť 
tomu, čím a prečo je Jonáš Záborský jedným z najväčších satirikov sloven
skej literatúry13. Tieto chyby v hodnotení však majú ešte hlbšie korene. Súvisia 
s prílišnou snahou našej literárnej histórie vyzdvihovať pokrokové dedičstvo 
našej literatúry jednostranným vyzdvihovaním kladov jednotlivých osobností, 
pričom o obmedzenosti ich politických a spoločenských náhľadov, o ich chybách 
a nedostatkoch sa niekedy priamo zámerne mlčí, alebo sa im nevenuje pozor
nosť. Takémuto nesprávnemu postoju zodpovedá často aj nesprávna metóda: 
vytrhávajú sa z diela citáty bez toho, žeby sa dielo a osobnosť náležité histo
ricky začlenila, čo je v rozpore so základnými požiadavkami dialektickej me
tódy. Takýto postoj zatemňuje aj sám predmet literárnej vedy. Skúmajú sa po
litické a spoločenské názory spisovateľa a skúmanie samého literárneho diela, 
špecifických prvkov literatúry je zatlačené do pozadia. S podobnými nedostat
kami pri hodnotení osobitností sme sa stretli aj u historikov. Pri hodnotení 
osobností našich dejín musíme si v budúcnosti oveľa dôslednejšie brať za vzor 
V. I. Lenina a jeho hodnotenie pokrokových osobností ruského národa, či to už 
bol L. N. Tolstoj, alebo ruskí revoluční demokrati, alebo Stalinovo hodnotenie 
Petra Veľkého. Snahy našej historickej a literárnohistorickej vedy vychovávať 
k národnej hrdosti a k socialistickému vlastenectvu nesmú byť v rozpore s prvo
radým poslaním našich vied podať vedecký obraz o zákonitosti našich dejín.

J. Tibenský

ALEXANDER MARKUŠ, SEDLIACKE POVSTANIE V ZEMPLÍNE R. 1831. 
Vydalo Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, Bratislava 1951. 
Strán 84.

Táto práca je prvý pokus so strany slovenskej historiografie oboznámiť náš 
ľud s jeho revolučnými tradíciami, s bojom ľudových más proti útlaku, vyko
risťovaniu v období rozkladajúceho sa feudalizmu. Napísal ju ešte r. 1936 ná
dejný slovenský pokrokový historik Alexander Markuš, kedy ju predložil ako 
štátnu prácu Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Nedožil sa 
však jej vydania. Ako protifašistický bojovník položil svoj život v národooslo- 
bodzovacom zápase. Pre vydanie upravil prácu J. Dubnický, ktorý k nej na
písal úvod a rozsiahlý záver, kde sa pokúsil o marxistický výklad povstania.

Prínos štúdie A. Markuša spočíva v tom, že je v slovenskej historickej lite
ratúre prvou prácou, ktorá si syntetickejšie všíma revolučné vystúpenie sloven
ského poddaného ľudu proti feudálnemu vykorisťovaniu, proti feudálnej tyranii. 
Prínosom je i v tom smysle, že v nej autor, bojujúc proti maďarskej feudálnej 
i buržoáznej historiografii, ktorá zámerne falšovala príčiny, ako aj význam 
povstania slovenských roľníkov, odhalil skutočné korene jeho výbuchu a správ
ne ho zhodnotil vo vzťahu k ďalšiemu vývoju. Poukázal na to, že východo-

13 R. M r 1 i a n, Jonáš Záborský — spisovateľ slovenského ľudu, Kultúrny 
život VII (1952), č. 5—6; V. Bunčáková, Postoj revolučného demokrata, 
tamže.
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slovenské roľnícke povstanie v nemalej miere prispelo k rozkladu feudalizmu 
v Uhorsku, k urýchleniu jeho pádu, k zrušeniu poddanstva r. 1848.

Pravda, Markušová štúdia nevyčerpáva tému ani s hľadiska vlastného prie
behu a rozsahu povstania ani s hľadiska hodnotenia jeho historického významu. 
V tomto smere je len prvým pokusom. Štúdia si všíma priebeh povstania len 
v Zemplínskej župe. Dnes je už známe, že povstanie ďaleko presahovalo hra
nice tejto župy. Revolučné udalosti zasiahly aj susedné stolice, a to Šarišskú, 
Spišskú a čiastočne Gemer, kde (najmä na Spiši) bojovali po boku roľníkov 
i banskí robotníci, a aj na ostatnom území Slovenska malý väčšie-menšie odozvy.

O dokreslenie historického významu východoslovenského povstania sa pokúsil 
v závere práce J. Dubnický. Vychádza z prác klasikov marxizmu a opiera sa 
o pokrokovú maďarskú historiografiu. Podarilo sa mu v mnohom správne 
zhodnotiť východoslovenské roľnícke povstanie a poukázať na jeho špecifický 
charakter s hľadiska celoeuropského, ako aj uhorského vývinu. Pravda, i jeho 
doplnok má len ráz všeobecný. Prejavuje sa to hlavne v tom, že mu, a to či už 
pri hľadaní príčin východoslovenského povstania, či už pri charakterizovaní 
a hodnotení jeho významu, chýba širšia znalosť pramenného materiálu, ktorá 
by mu umožnila hlbšie a konkrétnejšie vniknúť do celej problematiky po
vstania.

Celkove o práci môžeme povedať, že je prínosom k poznaniu revolučnej mi
nulosti nášho ľudu. Prvýkrát otvára pohľad na jedno z mnohých revolučných 
vystúpení, v ktorých náš ľud bojoval za zlepšenie svojho života. A je len na 
nás, aby sme tento pohľad nielen ďalej rozširovali, ale ho aj správne vykresľo
vali.

J. Mésároš

D. BERLÍNSKU — M. POGREBINSKIJ, HRDINA SOVIETSKEHO SVÄZU 
JÁN NÁLEPKA (REPKIN) Preložil Ladislav Zadražil. Predhovor napísal Ján 
Zeman. Životopisné spomienky na Jána Nálepku napísali Miroslav Drápal a 
Břetislav Štorm. Vydalo Naše vojsko 1952. Strán 83.

V doterajšom spracovaní tematiky boja československého ľudu proti hitlerov
skému fašizmu a domácej reakcii máme už viaceré práce našich politikov, ved
cov a umelcov. No jednako ešte stále nie sme spokojní. Vážny nedostatok vidí
me predovšetkým v tom, že sa dosiaľ v dostatočnej miere a podľa skutočnej 
zásluhy nedostalo pera, farieb i dláta hrdinstvám a hrdinom národnooslobodzo
vacích bojov.

Slovenský ľud sa zapojil do svetového zápasu s fašizmom v ilegálnom boji, 
v partizánskych akciách, bojovou činnosťou slovenských vlasteneckých vojakov, 
ktorí na sovietsko-nemeckom fronte našli svoje miesto po boku sovietskych 
bojovníkov a napokon v Slovenskom národnom povstaní — vyvrcholení boja slo
venského ľudu proti zotročovaniu a násiliu. V tomto zápase vyrástli z radov 
slovenského ľudu bojovníci-hrdinovia, ktorí sa navždy zapísali do dejín národno
oslobodzovacieho boja druhej svetovej vojny. Jedným z takýchto hrdinov bol 
kapitán Ján Nálepka, hrdina Sovietskeho sväzu, vlastenec a bojovník. Pred
stavuje v zápase s fašizmom typ človeka, ktorého život bol bojom za pravdu, 
za pokrok, za slobodu proti zotročovaniu. Jeho meno sa stalo symbolom hrdin-
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skej práce za národ, za nového človeka, symbolom družby našich a sovietskych 
bojovníkov a predstavuje výraznú postavu našej živej a bojovej tradície.

Po menšej publikácii V. Šalgoviča, spomienkových črtách a sporadických ma
teriáloch, pouverejňovaných o Nálepkovi v časopisoch a rozličnej odbojárskej 
literatúre, dostávame až takmer po desiatich rokoch po jeho smrti významnú 
historickú črtu od sovietskych autorov. D. Berlinskij a M. Pogrebinskij na zá
klade sovietskych a slovenských dokumentov utvorili o Nálepkovi živý obraz 
jeho bojovej činnosti vo Veľkej vlasteneckej vojne po boku sovietskych partizá
nov. Nálepkovu činnosť zobrazili vo všetkých súvislostiach, pričom zo s viaza
nosti faktov organicky vystupuje jeho postava. A pri jej vykreslení vedeli so
vietski autori nájsť dosť možností, aby v podstate osvetlili situáciu, do akej sa 
dostali na sovietsko-nemeckom fronte slovenskí vlasteneckí vojaci, aké bcly 
ich túžby, ako ovplyvnení morálnou silou sovietskych ľudí opúšťali fašistickú 
armádu a zapájali sa do hrdinskej bojovej družby so sovietskymi vlastencami. 
Tým sa stáva historická črta o Nálepkovi zároveň svedectvom o všetkých, 
ktorí na východnom fronte potvrdili lásku k vlasti a slobode nájdením cesty na 
sovietsku stranu a podľa príkladu J. Nálepku čestne sa bili za spravodlivú vec 
sovietskeho a československého ľudu.

Berlinského a Pogrebinského spracovanie je vhodne doplnené životopisným 
úvodom, Spomienkami na Jána Nálepku a predhovorom. Tieto state presahujú 
rámec zvyčajných úvodných slov. Sú vystavané z presvedčivého dokumentárneho 
materiálu a svedectiev tak isto ako črta sovietskych autorov a majú záslužný 
podiel pri dotvorení obrazu o Nálepkovi už z rokov pred druhou svetovou 
vojnou. Vcelku sa nám publikácia javí — so vstupnou kresbou laureáta št. 
ceny E. Ilečku — ako úspešné kolektívne podujatie autorov a nakladateľstva, 
ktoré v nejednom smere môže byť podnetom pre iných.

Uvedená kniha o Nálepkovi úspešne plní poslanie medzi všetkými vrstvami 
nášho ľudu. Najmä mládež, vojaci a vychovávatelia nájdu v nej nádherný 
obraz bojového hrdinstva a žiarivý vzor človeka, ktorého nielen my, ale aj 
sovietski ľudia zaraďujú medzi hrdinov-bojovníkov a spolutvorcov nášho slo
bodného a mierového života.

M. Kropilák

ZDENEK ŠOLLE, DĚLNICKÉ HNUTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH KONCEM MI
NULÉHO STOLETÍ. Vydala Rovnost, Praha 1951. Strán 323.

Koncom minulého storočia dostupuje kapitalizmus v Rakúsko-Uhorsku svoj 
vrchol a začína prechádzať do posledného štádia, do imperializmu. Rozmachom 
kapitalizmu a jeho prechodom do imperializmu sa priostrujú aj sociálne a ná
rodnostné pomery, ktoré v mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej monarchii na
dobúdajú rozhodujúci význam. V súvislosti s týmito zmenami vnútri krajiny 
vyvstávajú nové úlohy aj pred rakúskym proletariátom a jeho revolučnou vod- 
kyňou, sociálnou demokraciou. Ako tieto úlohy sociálna demokracia splnila, skú
ma vo svojej knihe Dělnické hnutí v českých zemích koncem minulého století 
laureát štátnej ceny Zdenek Š o 11 e.

Autor rozdelil prácu na dve časti. V prvej podáva prehľad hospodárskej a so
ciálnej situácie v Rakúsku v poslednej tretine XIX. stor. Do tejto časti zaradil
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tiež stručný vývin robotníckeho hnutia v českých krajinách do r. 1885. V druhej 
časti rozoberá vlastnú tematiku, vývoj robotníckeho hnutia v rokoch 1887—1897.

Revolúcia r. 1848 skončila v Rakúsko-Uhorsku porážkou. Napriek tomu 
reakčné triedy nemohly už vládnuť starými metódami. Keďže buržoázia šesť
desiatych rokov sa už viacej bála robotníckej triedy ako feudálnych pánov, 
uzavrela so šľachtou kompromis. Buržoáznodemokratická revolúcia osiaia ne
dokončená. Dedičstvo tejto nedokončenej revolúcie, ako správne uzaviera Zde
nek Šolle, treba mať na zreteli pri skúmaní akejkoľvek otázky týkajúcej sa 
dejín Rakúska v období kapitalizmu.

Zásluhou rýchleho vývoja priemyslu sa Rakúsko mení po revolúcii 1848 z kra
jiny agrárnej na agrárno-priemyslovú. Priemyslový rozmach sprevádza roz
mach bankovníctva. Ich ďalší vzostup bol prerušený krízou r. 1873. Počas 
krízy zosilnela koncentrácia priemyslu, definitívne sa upevnil sväzok bánk 
s priemyslovým kapitálom. Tak, konštatuje Zdenek bolle, dozrely v deväťdesia
tych rokoch v Rakúsku podmienky pre prechod kapitalizmu do imperializmu.

V spojitosti so zmenami v hospodárskej štruktúre krajiny všíma si autor 
i zmeny v sociálnom postavení obyvateľstva. Opiera sa tu o údaje viedenskej 
obchodnej komory a o hlásenia živnostenských inšpektorov, teda o pramene 
doteraz málo známe a v našej historickej vede málo využívané. Existenčné 
minimum činilo v deväťdesiatych rokoch 8—9 zl. týždenne. Priemerná mzda 
robotníkov však činila iba 3,50 zl. týždenne. Porovnaním existenčného minima 
a robotníckych zárobkov autor ukazuje ohromnú biedu pracujúcich más. Pri
tom s nástupom imperializmu sa utvára stála rezervná armáda nezamestnaných 
bez akéhokoľvek zárobku.

Prvá úloha, ktorá stála pred socialistami všetkých krajín, bolo spojenie so
cializmu s robotníckym hnutím. V Rakúsku existovalo živelné robotmcxe hnutie 
už pred preniknutím socializmu. Marxizmus mohol teda pomerne ľahko ovlád
nuť robotnícke hnutie. Na rozdiel od západných krajín, kde najväčšou pre
kážkou šírenia marxizmu boly rôzne utopické teórie, v Rakúsku, ako hovorí 
Šolle, to bola nízka úroveň ľudového vzdelania a ťažkosť dostať sa do styku 
s marxizmom. Tento prichádza do Rakúska cez Nemecko a s ním obyčajne 
prichádzajú rôzne utopické teórie, hlavne lassallovčina.

Ďalej sa autor zaoberá počiatkami sociálnej demokracie v Čechách. Jej vývoj 
bol hneď po založení prerušený perzekúciou za vlády grófa Taafeho. Vodcovia 
sociálnej demokracie, L. Zápotocký, J. B. Pecka, boli zatvorení a vypovedaní 
z Prahy. J. B. Pecka i s orgánom strany Dělnické listy sa presťahoval do Vied
ne, kde podľahol vplyvu anarchizmu, ktorý propagoval nemecký sociálny demo
krat J. Most. Celá sociálnodemokratická strana sa rozdelila na dva smery, na 
anarchistov a umiernených.

Taká bola situácia v Rakúsku pred r. 1885.
Druhá časť knihy sa zaoberá vývojom a činnosťou sociálnej demokracie v ro

koch 1887 až 1897.
V polovici osemdesiatych rokov vyvstala pred rakúskym a českým proleta

riátom úloha spojiť obidva nepriateľské smery, anarchistov i umiernených, do 
jednej strany, stojacej na zásadách marxizmu. Zdenek Šolle sleduje vo svojej 
knihe priebeh sjednocovacieho procesu v českých krajinách. Hlavnú zásluhu na
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uskutočnení sjednocovacieho sjazdu má brněnská Rovnost a jej redaktor Jozef 
Hýbeš.

S jázd sa sišiel 25—26. XII. 1887 v Brne. Hoci za jeho uskutočnenie bojovali 
spoločne českí i nemeckí robotníci, sišiel sa ako sjazd českoslovanskej sociál
nej demokracie. Hlavnou príčinu tohto nedostatku brněnského sjazdu, uzatvá
ra autor, bola nízka ideologická úroveň sociálnej demokracie, ktorá si ani ne
vedela predstaviť inú organizáciu ako národnostnú. Vplyv nízkej ideologickej 
úrovne strany badať aj na programe a cieľoch strany, ktoré vytýčil sjazd. 
V programe sa nehovorí nič o najdôležitejších predpokladoch víťazstva socia
lizmu, o proletárskej revolúcii a diktatúre proletariátu. Rezolúcia o národnost
nej otázke podmieňovala jej vyriešenie až víťazstvom socializmu. Sociálna de
mokracia teda nevedela spojiť boj za socializmus s národnooslobodzovacím 
hnutím.

Keď nehľadíme na tieto nedostatky, program prijatý brněnským sjazdom zna
menal pre rakúsku robotnícku triedu ohromný pokrok. Jeho hlavný význam, 
ako na to správne poukázal autor, bol v tom, že postavil základ sjednotenia 
robotníckeho hnutia na revolučnom marxistickom základe. Brněnský sjazd 
urýchlil sjednocovací proces v celorakúskom meradle, takže už za rok sa mohla 
robotnícka trieda Rakúska sjednotit’ internacionálne.

V ďalšej časti knihy hodnotí autor priebeh a výsledky sjednocovacieho sjazdu 
v Heinfelde. Jeho najdôležitejším činom bolo prijatie Zásadného vyhlásenia, 
programovej základne jednotnej sociálnej demokracie v Rakúsku. Ôolle správ
ne poukazuje na chyby Zásadného vyhlásenia. V podstate to boly chyby, ktoré 
sa prejavily už na brnenskom sjazde. V jednom však heinfeldský sjazd zname
nal krok zpät. Pri riešení národnostnej otázky upustil od jedine správnej požia
davky, ktorú uznal aj brněnský sjazd, a to od samourčovacieho práva národov. 
Napriek týmto chybám je význam heinfeldského sjazdu veľký. Na sjazde bola 
konečne ustanovená sociálnodemokratická strana ako revolučná vodkyňa ra
kúskeho proletariátu. Tým marxizmus získal základ pre dobytie hegemónie 
v robotníckom hnutí.

Rozmach robotníckeho hnutia v Rakúsku na konci osemdesiatych rokov mi
nulého storočia nebol ojedinelý zjav. Bol súčasťou jednej z najdôležitejších uda
lostí vtedajších svetových dejín, vzniku masových robotníckych strán takmer 
vo všetkých krajinách Európy. Založením takýchto strán dozrely podmienky 
pre ustanovenie novej Internacionály.

Ustanovujúci sjazd II. internacionály sa konal v Paríži 14. VII. 1889. Šolle 
si všíma hlavne usnesení sjazdu a ich vplyv na robotnícke hnutie v Čechách. 
Z nich český proletariát najradostnejšie prijal usnesenie o oslavách 1. mája ako 
sviatku medzinárodného proletariátu.

Samotné oslavy prvého mája 1890 znamenaly pre robotníctvo v Rakúsku 
ohromný krok vpred. Autor správne poukazuje na to, že hoci formálne už 
existovala jednotná sociálnodemokratická strana, až v prvomájovej akcii sa slú- 
čily všetky doteraz samostatne pôsobiace sily do jedného mohutného prúdu. Až 
prvého mája sa staly usnesenia o jednote a zanášaní socialistického uvedome
nia do más skutkom. Po prvom máji sa rozrastá i organizačná činnosť sociálno
demokratickej strany. Vznikajú nové organizácie, odborové skupiny, začínajú
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vychádzať nové časopisy. Čoraz väčšie masy proletariátu sa prebúdzajú k aktív
nemu politickému životu.

Mohutné tempo rozmachu robotníckeho hnutia kládlo pred sociálnu demokra
ciu stále nové a ťažké problémy. Na tom, že tieto problémy sociálna demokracia 
zvládla, že sociálna demokracia robila v deväťdesiatych rokoch správnu triednu 
politiku, má veľkú zásluhu vodca medzinárodného proletariátu Engels.

Šolle sa v ďalšej kapitole zaoberá Engelsovou pomocou rakúskej sociálnej 
demokracii. V dôsledku nerovnomerného vývinu kapitalizmu medzi jednotlivými 
národmi zosilnel národnooslobodzovací boj, oslabujúci Rakúsko, ktorý umož
ňoval spojiť boj proletariátu za socializmus s národnostným hnutím. V deväť
desiatych rokoch, ako hovorí autor, bolo Rakúsko jedno z najslabších ohniviek 
imperialistickej reťaze.

Toto významné postavenie rakúskeho proletariátu vybadal aj Engels a v po
sledných rokoch svojho života venoval rakúskemu robotníckemu hnutiu veľkú 
pozornosť. V početných listoch vodcovi rakúskej sociálnej demokracie Dr. Adle
rovi staval pred rakúsky proletariát najbližšie úlohy a ukazoval mu cesty, ako 
ich riešiť. Ako najbližšiu úlohu na ceste k socialistickej revolúcii ukazoval En
gels boj za buržoáznodemokratické reformy. Šolle správne vyzdvihuje fakt, že 
hlavne Engelsovou zásluhou vedie sociálna demokracia v týchto rokoch rakúsky 
proletariát po správnej ceste.

Vďaka Engelsovým radám bol boj za všeobecné volebné právo, prvá etapa 
boja za buržoáznodemokratické reformy, vedený revolučným spôsobom. Sociálna 
demokracia parlamentarizmus v tomto období nepreceňovala, a preto dosiahla 
v tomto boji i úspechy. Prinútila odstúpiť vládu grófa Taafeho, ktorá chcela ne
patrne rozšíriť volebné právo, aby takýmto spôsobom umlčala opozíciu.

Situácia sa zmenila po Engelsovej smrti. Do sociálnej demokracie prenikajú 
rôzne radikálne malomeštiacke živly a začínajú hrať v strane vedúcu úlohu. 
Sociálna demokracia začína klesať do bahna oportunizmu. Šolle si všíma najmä 
vplyv malomeštiackych intelektuálov na politiku sociálnej demokracie v Če
chách. Skupina týchto, reprezentovaná Soukupom, Tusarom, Tomáškom a inými, 
dostáva sa po Engelsovej smrti na vedúce miesta v strane. Teoretický výzbroj 
týmto malomeštiakom poskytol Masaryk. Autor sa ďalej zaoberá úlohou Ma
saryka v českom robotníckom hnutí v deväťdesiatych rokoch. Až do r. 1891 
si Masaryk robotnícke hnutie vôbec nevšímal. Keď však v deväťdesiatych ro
koch začalo hnutie nadobúdať široké rozmery a stáva sa českej buržoázii ne
bezpečným, Masaryk začína chodiť prednášať medzi robotníctvo, „aby im to od- 
védlo mysl a aby neměli v hlavě jen hlad a bídu“, ako sa sám v Čapkových 
Hovorech s TGM vyjadril. Inými slovami, chcel odpútať robotníctvo od boja 
proti buržoázii, sviesť ho s revolučnej bojovej cesty k prázdnemu osvetárstvu. 
Zásluhou maloburžoáznej inteligencie, konštatuje autor, stáva sa tento masary
kovský formálny humanizmus vedúcou ideológiou strany.

Ako ďaleko dospel proces oportunizácie sociálnej demokracie v polovici de
väťdesiatych rokov, ukazuje autor na príklade usnesení V. sjazdu rakúskej so
ciálnej demokracie z r. 1895. Na sjazde strana prijala Badeniovu volebnú re
formu, karikatúru všeobecného volebného práva. Tu sa už prejavuje preceňo
vanie parlamentarizmu, keď na sjazde Dr. Adler prehlasuje, že účasťou vo 
voľbách strana prvý raz vstupuje do moderného politického života modernými
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prostriedkami. Ďalším príznakom rastúceho nacionalizmu a reformizmu v strane 
bolo usnesenie sjazdu o prebudovaní strany na federatívnom základe.

Reformistický bol i program, s ktorým išla strana do volieb r. 1897. V pro
grame sa hovorilo, že cesta k socializmu vedie cez vzdelanie ľudu a dosiahnutie 
všeobecného volebného práva. V programe nie je ani zmienka o riešení národ
nostnej otázky. Napriek tomu sociálna demokracia mala vo voľbách úspech, 
lebo, ako konštatuje autor, opierajúc sa o Engelsa, robotníci vkladajú do pro
gramu to, čo by tam malo byť.

V poslednej kapitole sa autor zaoberá politikou sociálnej demokracie v Ce
chách po voľbách r. 1897. Voľby ukázaly, že buržoázia stráca vplyv na masy 
robotníkov. Buržoázia si uvedomuje, že tak isto by sa jej mohlo vymknúť z rúk 
vedenie celého národa. Východisko zo situácie vidí v izolácii sociálnej demokracie 
a v roznecovaní nacionalistických vášní. Aby rozdvojila robotnícku triedu, za
čínajú jej agenti organizovať robotníctvo na nacionálnom základe. 19. IV. 1897 
Klofáč zakladá národnosocialistickú stranu.

Autor, rozoberajúc príčiny toho, že sa Klofáčovi podarilo získať časť ro
botníctva pod nacionalistické heslá, konštatuje, že hlavnou príčinou bola ne
plodná politika sociálnej demokracie v národnostnej otázke. V tomto období sa 
vedenie sociálnej demokracie dopúšťa taktických chýb pri jej riešení. Českí so
ciálnodemokratickí poslanci podávajú vo viedenskom parlamente protištátne vy
hlásenie, nenahradiac ho vlastným programom. Spolu s nemeckými reakčnými 
nacionalistami bojujú proti jazykovým opatreniam Badeniho vlády. Je jasné, 
uzatvára Šolle, že pracujúce masy potom nevidely rozdiel medzi nemeckými 
nacionalistami a sociálnymi demokratmi.

V závere knihy uvádza autor rad policajných hlásení o robotníckom hnutí. 
Medziiným obsahujú program a rezolúcie sjazdov v Brne, Heinfelde, Českých 
Budejoviciach.

Práca Zdenka Šolleho je významným prínosom marxistickej historiografie 
k dejinám robotníckeho hnutia v Čechách pred vznikom ČSR. I ďalšia jeho práca 
Dělnické hnutí v českých zemích za imperialistické světové války svedčí o usi
lovnej a dôkladnej autorovej práci v tejto oblasti.

Bolo by potrebné, aby aj slovenskí historici podľa vzoru Šolleho prehlbovali 
poznatky o slovenskom robotníckom hnutí, najmä na základe usilovného archív
neho štúdia a tak rozširovali to, čo napísal Miloš Gosiorovský vo svojej 
práci Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnutia, M. Strhán

DOKUMENTY O PROTILIDOVÉ A PROTINÁRODNÍ POLITICE T. G. MASA
RYKA (Sborník dokumentů). Redigovali František Nečásek, Jan Pachta a Eva 
Raisová. Vydal Orbis, Praha 1953. Strán 269 — 47 strán obrazových príloh.

Československá marxistická historiografia venuje v súčasnosti značnú pozor
nosť odhaleniu legend okolo „hrdinov“ predmníchovskej republiky. Svedčí o tom 
séria rozličných článkov a štúdií o T. G. Masarykovi, E. Benešovi a M. R. Šte
fánikovi, ako aj mnohé publikácie, ako napr. Hájek, Wilsonovská legenda 
v dejinách ČSR, K ř í ž e k - Ř í h a, Bez Velké říjnové revoluce by nebolo Česko
slovenskaj práca kolektívu historikov Proti kosmopolitismu ve výkladu našich 
národních dějin a iné, ktoré nám odplavujú špinavý nános skomolenín buržoáz-
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nych historikov, tlače, propagandy predmníchovskej republiky nielen vo vykres
lení postáv významných osobností československej buržoázie, ale v súvislosti 
s tým i sfalšovania celých najnovších dejín Československa. Tieto práce nám 
ukázaly, že jedine marxistická historická veda môže podať vedecké, pravdivé 
zhodnotenie historickej osobnosti a jej úlohy v dejinách. A je veľmi správne, že 
kolektív pracovníkov pristúpil práve k vydaniu sborníka dokumentov o proti- 
ľudovej a protinárodnej politike T. G. Masaryka, ktorý vychádza ako 1. sväzok 
knižnice dokumentov o predmníchovskej kapitalistickej republike. Správne preto, 
lebo masarykovská ideológia a masarykovský kult, ktoré tak pečlivo strážila a 
pestovala buržoázia, ešte donedávna boly značne rozšírené a hraly retardačnú 
úlohu v ideologickej oblasti i v jej zpätnom odraze na základňu v budovateľ
skej práci nášho ľudu. Preto najlepšou zbraňou v boji proti masarykizmu, 
ktorá je cennou a účinnou pre vedeckých pracovníkov i pre široké ľudové masy, 
sú dokumenty, ktoré nám nezvratné ukazujú Masaryka ako nepriateľa ľudu a 
pokryteckého „humanistu“, ako posluhovača západného imperializmu, kozmo- 
politu a stavajú ho pred súd histórie a ľudu.

Podľa povahy materiálu si môžeme dokumenty rozdeliť do viacerých sku
pín.

Do prvej skupiny by sme mohli zaradiť dokumenty, ktoré nám ukazujú Ma
saryka nielen ako organizátora protisovietskej intervencie, ale priamo ako sjed- 
notiteľa medzinárodných a vnútorných síl na intervenciu (dok. č. 1, 2, 4, 6, 12). 
Masaryk sa vo svojej nenávisti k mladému sovietskemu štátu neštíti ani indi
viduálneho teroru, keď dáva príkaz Savinkovovi vyplatiť 200.000 rubľov na za
vraždenie V. I. Lenina (dok. č. 3/1). Ako nám ukazujú ďalšie domukenty, Ma
saryk udržiaval stále styky so Savinkovom (dok. č. 3/III.—VI.) a podporoval 
ho vo všetkých protisovietskych akciách, tak napr. pri organizovaní teroristic
kých „zelených kádrov“ v Poľsku (dok. č. 3/IV). Dokumenty č. 17 svedčia o Ma
sarykovej horlivej pomoci belogvardejcom poskytnutím azylu v Českosloven
sku, i nevídanou finančnou pomocou. Túto Masarykovu protisovietsku činnosť 
buržoázia vitala a cenila, o čom svedči Kramářov dopis Masarykovi zo dňa 
3. júla 1919 (dok. č. 3/II). No Masaryk sa neobmedzuje len na protisovietsku 
intervenciu. Dokument č. 11 svedčí o tom, že Masaryk si robil veľké plány i v sú
vislosti s intervenciou proti Maďarskej sovietskej republike. Jeho nenávisť 
k SSSR sa nezmenšila ani v čase, keď sa už stalo zjavným, že sovietska moc je 
pevnejšia ako hociktorá iná na svete, ba ešte sa zväčšila. Tak dáva Masaryk 
Benešovi radu, aby na janovskej konferencii (1922) vôbec nerokoval o uznaní 
SSSR de iure (dok. č. 25), žiada protisovietskeho štváča Hoovera o prostriedky 
na udržovanie a rozšírenie pražskej centrály pre výchovu protisovietskych agen
tov (dok. č. 30), nadväzuje styky s americkým protisovietskym agentom Cul- 
berdsonom, ktorý bol poverený tajným poslaním sondovať možnosti preniknutia 
amerického kapitálu do SSSR (dok. č. 41). Masaryk prijíma i reakčného gene
rála Le Ronda, organizátora protisovietskej vojenskej aliancie v strednej a ju
hovýchodnej Europe (dok. č. 68) a v súvislosti s protisovietskymi provokáciami 
na Ďalekom východe pomáha belogvardejskému generálovi Horváthovi (dok. č. 
79) a prijíma provokatéra Miljukova (dok. č. 80). Je len prirodzené, že pritom 
Masaryk a Beneš vlastnými článkami i finančne podporovali a organizovali proti
sovietsku propagandu (dok. č. 44).
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Skupina uvedených dokumentov nám jasne odhaľuje Masaryka nielen ako 
protisovietskeho interventa v službách imperialistických mocností, ale odha
ľuje nám i tzv. Masarykov odboj, ktorý slúžil výlučne dohodovým imperialis
tom, a to najmä zneužitím našich vojnových zajatcov do boja proti Sovietom. 
Sám Masaryk sa obával, aby dokumenty o jeho kontrarevolučnej činnosti ne
vyšly na verejnosť, a preto prikázal svojmu kancelárovi Šámalovi rekvirovať 
protokoly Českého sväzu a Národného výboru (dok. č. 36).

Ďalšia skupina dokumentov, úzko súvisiaca s prvou, nám ukazuje Masaryka 
ako oddaného služobníka západného imperializmu, ktorý dal do jeho služieb 
nielen krv našich legionárov, ale aj prírodné bohatstvo krajiny a podrobil 
kontrole západného imperializmu armádu (francúzska vojenská misia), zahra
ničnú politiku, hospodárstvo. Tak doporučuje amerického kapitalistu Reming- 
tona a B. Sloana, aby mohli investovať americký kapitál do využitia prírodných 
zdrojov, do priemyslu a železníc ČSR (dok. č. 8), do magnezitových baní na 
Slovensku (dok. č. 14) a účastnit’ sa tak na vykorisťovaní nášho ľudu. Masaryk 
podporuje nielen Američanov v postupnom ovládaní československého hospodár
stva, do ktorého najviac preniklo Francúzsko, ale aj žiarlivých Angličanov, 
ktorí chceli zosilniť svoj vplyv v strednej Europe na účet Francúzska. Tak Ma
saryk rokoval s predstaviteľom anglického finančného kapitálu P. L. Barkom 
(dok. č. 39) a dokonca, čo je neslýchané a neslučiteľné s funkciou hlavy nezá
vislého štátu, s Masarykovým vedomím zisťuje anglický vojenský atašé sir T. 
Cunningham presné údaje o výrobe všetkého druhu (teda aj vojenskej!) v Ško
dovke a podáva o tom hlásenie svojej vláde. Masaryk dokonca povedal, že pánom 
treba vyjsť v ústrety a konať otvorene (dok. č. 19). Dokument č. 7 nám uka
zuje ešte viac. Masaryk bol ochotný dokonca dať okupovať celé naše územie 
spojencami a vytvoriť „stredoeuropskú úniu“ ako bariéru proti SSSR. Tento 
plán sa uskutočnil pozdejšie vo forme imperialistického bloku známeho pod 
menom Malá dohoda a v aliančnom sväzku s Francúzskom, čím Masaryk chcel 
vraj „uniknúť boľševizmu“ (dok. č. II). V skutočnosti tým pripravoval novú in
tervenciu proti Sovietskemu sväzu. Táto skupina dokumentov nám vrhá svetlo 
do úzadia celej zahraničnej politiky kapitalistickej republiky, ktorá skončila 
hanebným Mníchovom.

Ďalšou skupinou sú dokumenty, ktoré nám dokazujú, že, Masaryk bol sku
točný politický vedúci a zástupca vysokej finančnej oligarchie, s ktorej vý
znamnými predstaviteľmi, najmä s Preissom, často sa schádzaval pri večerách a 
„vepřových hodoch“, kde sa radili o opatreniach namierených proti ľudu, o zme
nách vo vláde; tam Masaryk smieroval protiklady a rozpory v tábore našej 
buržoázie, upevňoval styky pravicových sociálnych demokratov s predstaviteľmi 
finančného kapitálu atď. (dok. č. 20, 31, 43, 51, 52, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 75, 76, 
77, 81, 83, 84). Z týchto početných dokumentov je jasné, že vláda v „demokratic
kom“ Československu bola len výborom vysokej finančnej oligarchie a bábkou 
v jej rukách. Početné dokumenty svedčia o tom, že Masaryk si dal vyplácať mi
lióny korún na tajné fondy, ktoré používal na potlačovanie komunistického hnu
tia a na financovanie belogvardejcov (dok. č. 35, 53, 57, 62, 70, 73). Masaryk 
bol osobne zapletený aj do mnohých pletích a čachrov buržoázie (dok. č. 13) a 
aj sám porušoval dekréty o pozemkovej reforme, ktoré podpisoval, interven
ciou v prospech statkárov (dok. č. 40, 46).
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S touto vyberanou spoločnosťou sa Masaryk schádzal na schôdzkach „novej 
Maffie“, ktorú si Masaryk predstavoval ako neoficiálnu štátnu radu. Tu sa pod 
Masarykovým vedením radili o všetkých vnútropolitických a zahraničnopolitic
kých otázkach bankári, veľkopriemyselníci, veľkoobchodníci, agrárnici, kleri- 
káli, národní demokrati a sociálfašisti (dok. č. 21, 37).

Ďalšia skupina dokumentov nám ukazuje Masaryka ako zarytého nepriateľa 
robotníckej triedy a jej predvoja — komunistickej strany. Najmä dokumenty 
č. 15/1.—VI. hovoria jasne, že Masaryk bol autor plánu na rozbitie jednoty 
revolučného robotníckeho hnutia r. 1920, ktorý uskutočnil v úzkej spolupráci 
s pravicovými sociálnymi demokratmi. Dokumenty nám hovoria, že Masaryk 
žiadal vtedy vládu „silnej ruky“, ktorá četníctvom a vojskom potlačovala robot
nícke hnutie, a že za tieto zásluhy dal i povýšiť vraha Černého (dok. č. 26).

Masaryk všemožne napomáhal aj boj sociálnych demokratov proti komunis
tom (dok. č. 42, 69), ba zaujímal sa aj o vytvorenie siete udavačov a provoka
térov v tvoriacom sa komunistickom hnutí na Slovensku (dok. č. 16). Masaryk 
nielen politicky bojuje proti robotníctvu. Schvaľuje aj útok kapitalistov na život
nú úroveň ľudu (dok. č. 24), dáva im voľnú ruku pri vykonávaní plánu na 
zhoršenie sociálneho poistenia (dok. č. 67), podporuje diktatúru finančného ka
pitálu a prepúšťanie robotníctva v časoch hospodárskej krízy (dok. č. 78).

Masaryk, pseudodemokrat, stál — ako vidno z dokumentov — i na čele fa- 
šizačných snáh buržoázie. O jeho dobrom pomere k fašizmu svedčí výrok, že 
„ve fašizmu je i prvek demokracie“ (dok. č. 85). Presadzuje do Udržalovej 
vlády Černého (dok. 71), schvaľuje Preissove prianie utvorenia „nebojácnej 
vlády“ na čele s Hamplom, kde by Preiss bol ministrom financií (dok. č. 82), a 
ako vrchol všetkého, Masaryk nevidí v najväčšom nepriateľovi republiky Hen- 
leinovi nijaké nebezpečenstvo pre republiku (dok. č. 89).

Takto nám 89 základných dokumentov Zborníka dokumentov o protilidové a 
protinárodní politice T. G. Masaryka ukazuje Masaryka takého, akým v sku
točnosti bol a komu slúžil, významne nám pomáha v boji za odstránenie pre
žitkov buržoáznej ideologie, hlavne ideologie masarykizmu a posilňuje morálno- 
politickú jednotu nášho ľudu. Preto môžeme vydanie sborníka hodnotiť len 
kladne a zároveň vysloviť želanie, aby pracovný kolektív, ktorý pripravil sbor
ník dokumentov o T. G. Masarykovi, pripravil v najkratšom čase i ďalšie doku
menty z obdobia prvej republiky, najmä o E. Benešovi. Pritom sa bude treba 
vystríhať nedostatkov, ktoré uviedla redakcia v úvode sborníka. Bude treba 
dať širší výklad dokumentov, uviesť ich do širších súvislostí a dešifrovať ne
jasné miesta, aby sa takto dokumenty staly úplne srozumiteľnými i najširším 
ľudovým vrstvám a týmto ešte lepšie plnily svoju významnú úlohu v ideolo
gickom boji za výchovu nového človeka. M. Písch

VÁCLAV PEŠÁK, BERNÍ REJSTŘÍKY Z ROKU 1544 A 1620. Vyšlo ako 3. 
sv. edície Prameny a studie k českým dejinám v Nakladatelství Československé 
akademie věd v Prahe 1953. Str. 230.

V českej historickej produkcii, ktorá sa v posledných rokoch potešiteľne roz
rastá, nechýbajú ani práce venované publikovaniu dôležitých prameňov k hospo
dárskym a sociálnym dejinám českých krajín. Tomuto cieľu slúži dokonca
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i zvláštna pramenná edícia, ktorú začal pred nedávnom vydávať Historický ústav 
Československej akadémie vied. V poslednom čase vyšiel už tretí sväzok tejto 
edície. Predstavuje vydanie daňových registrov z r. 1544 a 1620, ktoré pripravil 
Dr. Václav Pešák. Vydaniu registrov predchádza stručný úvod, v ktorom ich 
editor opisuje, určuje datovanie a poukazuje hlavne na význam uverejňovaných 
dokumentov. Pěšákovo vydanie daňových registrov nie je, pravda, v českej his
toriografii novinkou. Početnejší výskyt a veľká dôležitosť registrov pre histo
rické bádanie viedla už od druhej polovice minulého storočia k ich publikovaniu. 
Vydanie registrov z r. 1544 a 1620 prispieva však v značnej miere k rozšíreniu 
a doplneniu tohto pramenného základu.

Význam daňových registrov spočíva hlavne v tom, že podávajú obraz o roz
delení majetku, najmä pozemkového, medzi jednotlivé slobodné stavy Čiech a 
tým sú cenným dokladom pre štúdium otázky feudálneho vlastníctva pôdy. Da
ňový register z r. 1544 sa dotýka i našich dejín. Obsahuje nielen dáta o majet
kovej hodnote, ale aj o počte vojenskej hotovosti poslanej do Uhorska na obranu 
proti Turkom. Register z r. 1620 zachycuje stav pozemkovej držby v čase 
českého stavovského povstania. Jeho hodnota ešte vzrastá tým, že k týmto ma
jetkovým zápisom pripájal pozdejšie iný pisár záznamy o nakladaní s uvedenými 
majetkami v čase pobělohorských konfiškácií.

Oba registre (i keď nie sú úplné) znamenajú cenný pramenný príspevok 
k českým hospodárskym a sociálnym dejinám a svojím dôkladným a kritic
kým vydaním sa stávajú metodickým vzorom pre vydávanie podobného mate
riálu i u nás. P. H or vát h

V. T. PAŠUTO, ALEXANDER NĚVSKY A BOJ RUSKÉHO NÁRODA ZA 
NEZÁVISLOST V XIII. STOLETÍ. Vydalo Nakladateľstvo Československo-so- 
vietskeho inštitútu, Praha 1952. Strán 151.

V XIII stor. Rus, rozštiepená na množstvo drobných feudálnych kniežactiev a 
oslabená kniežacími nesvármi, vydržala ťažké skúšky. Ľudu a krajine hrozilo 
smrteľné nebezpečenstvo so strany Tatárov, ktorí vtrhli do severovýchodných a 
južných končín a so strany „psích rytierov“-križiakov, podporovaných pápe
žom, ktorí chceli uchvátiť bohaté novgorodské a pskovské zeme. Spoliehali sa 
na to, že východní Slovania, zamestnaní bojom s ázijskými dobyvateľmi, ne
budú im môcť odporovať. Ruský ľud však našiel dosť sily na boj s tatárskymi 
chánmi a s rytiermi-uchvatiteľmi. Na čelo tohto boja ruského ľudu za nezávis
losť sa postavil nadaný vojvodca a diplomat, mladé knieža Alexander Jaroslavič 
Nevský, o ktorom píše V. T. Pašuto, autor viacerých kníh a štúdií z tohto obdo
bia ruských dejín. TJčelom knihy, ako to autor v úvode poznamenáva, je podať 
vo vedeckopopulárnej forme čo najúplnejší materiál o Alexandrovi Nevskom, 
prepracovaný na podklade marxisticko-leninskej metodologie, s prihliadnutím 
na kritický rozbor ruských letopisov, nemeckých, poľských a iných prameňov 
a s použitím záverov sovietskych historikov. Rámec knihy je však oniečo širší. 
Neosvetľuje iba osobnosť Alexandra Nevského, ale syntetickým a pútavým spô
sobom podáva dejiny severovýchodnej Rusi a rozoberá pomery v Pobaltskú 
v XII. a XIII. stor. Kniha má 9 kapitol. V prvých troch kapitolách sa zaoberá 
postavením Rusi na rozhráni XII—XIII stor., vnútornými hospodársko-sociál-
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nymi a politickými pomermi, vzťahmi ruských kniežat k pobaltským národom- 
Liivoncom, Lotysom, Estóncom, Litovcom a Fínom. Ruské kniežatá si podrobili 
Pobaltsko, no obmedzili sa iba na vyberanie daní a neokupovali územie týchto 
národov natrvalo, nekolonizovali a násilne nenanucovali feudálnu kresťanskú 
ideológiu. Styky s Ruskom urýchľovaly v týchto krajinách utvorenie nových 
hospodársko-spoločenských vzťahov a přispěly k rozšíreniu kultúry. Starodávne 
styky Rusi a pobaltských národov utvořily predpoklady pre spoločný boj proti 
uchvatiteľským snahám nemeckých a švédskych feudálov. V ďalších kapitolách 
sa zaoberá vlastným bojom Rusi proti Tatárom a rytierom. Nemeckí križiaci 
vtrhli na územie Livoncov už v XII. stor., kde utvorili základňu pre ďalšiu ex
panziu na východ, najmä pre útok na Rus. Takto vzniklo na západných hra
niciach Ruska trvalé nebezpečenstvo, ktoré sa podarilo definitívne odstrániť 
až r. 1561 vojskám Ivana Hrozného.

V najťažších časoch, keď Rusi krvácali v boji s Tatármi, rytieri zahájili 
svoju ofenzívu. Alexandrovi Nevskému sa podarilo sjednotit’ na obranu roztrieš
tené sily Ruska. Táto jednota sa po jeho smrti síce rozpadla, ale už bol daný 
prvý impulz na sjednotenie ruských krajín do jedného hospodárskeho a politic
kého celku. Autor rozoberá nekompromisnú zahraničnú politiku Alexandra 
Nevského a jeho obratnosť pri riadení složitých diplomatických stykov. Uka
zuje podvodnú politiku pápežskej kúrie, ktorá na jednej strane huckala Hordu 
proti Rusom a na druhej strane sa usilovala vtiahnuť Rusko do križiackého 
ťaženia proti Tatárom. Intrigy kúrie sa podarilo Nevskému paralyzovať. V sied
mej kapitole opisuje skvelé víťazstvo Nevského nad Švédmi na Neve r. 1240 
a na ľade Čudského jazera r. 1242 nad nemeckými rytiermi, k čomu v nemalej 
miere prispelo vo j vodcovské nadanie a osobná statočnosť A. Nevského. Autor 
sa dosť podrobne zastavuje pri opise tatárskeho vpádu a boja ruských kniežat 
s Tatármi. Nešťastnej bitke na Kalke venoval jednu kapitolu.

V. T. Pašuto pripomína a v závere zdôrazňuje, že Alexander Nevský ako 
knieža sa riadil záujmami vládnúcich vrstiev spoločnosti a snažil sa držať na 
uzde feudálne závislých nevoľníkov a mestskú chudobu. To však historický 
význam Nevského ako bojovníka proti uchvatiteľom nijako nezmenšuje.

Keď sa hodnotí kniha sumárne, treba povedať, že autorovi sa podarilo splniť 
to, čo v úvode načrtol. Čitateľ dostáva jasný obraz nielen o Alexandrovi Nev- 
skom, ale o celom tomto období, ktoré bolo veľmi složité. Množstvo citátov 
z ruských letopisov a iných prameňov, ktoré autor uvádza priamo v texte, 
čítanie neruší, naopak, robí knihu veľmi pútavou.

Preklad knihy je pekný a pri nesrozumiteľných pojmoch a termínoch sú vy
svetlivky, ktoré svedčia o svedomitej práci prekladateľov. Nepatrné prekladové 
nepresnosti smysel pôvodného textu nemenia. Našej čitateľskej verejnosti sa 
takto dostáva do rúk veľmi pekná kniha, ktorá pomôže poznať jednu etapu 
boja ruského ľudu proti uchvatiteľom. L. Haraksim

ALBERT MATHIEZ, FRANCOUZSKÁ REVOLUCE. Vydal Mír — DP, Praha 
1952. Strán 437.

Složité sociálne, politické a triedne problémy francúzskej buržoáznej revolúcie 
umožňovaly buržoáznym historikom mnohostranne prekrúcať a falšovať túto
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veľkú udalosť a medzník v dejinách buržoázie vôbec. Preto marxistická historio
grafia, ak si za svoju úlohu pokladá bojovať proti buržoáznemu zobrazovaniu 
dejín a proti prežitkom, ktoré zanechalo v mysliach ľudí, musí venovať veľkú 
pozornosť i otázkam francúzskej revolúcie a ich správnemu vysvetľovaniu, 
pretože o túto bol u nás veľký záujem tak v radoch inteligencie, ako aj v ľudo
vých vrstvách.

Túto úlohu pri nedostatku pôvodných prác predbežne spĺňajú dva preklady 
prác Francúzov, pôsobiacich na vysokých školách, Soboula a Mathieza.

Štúdia profesora Sorbony Alberta Mathieza nie je dielo marxistické, 
predsa však má k marxistickému chápaniu veľmi blízko, čo dokazuje i skutoč
nosť, že bola r. 1941 vydaná v SSSR. Charakteristickou črtou tejto práce je bo
jovná demokratickosť. Hlavná zásluha prof. Mathieza, ako to zdôraznil v úvode 
Albert Soboul, je v tom, že očistil od špiny a lží vodcu jakobínov Robespierra 
a že ho vysoko vyzdvihol nad Dantona, ktorého buržoázia, sgrupovaná okolo 
radikálnej strany, pokladala za najväčšiu osobnosť revolúcie a vzor buržoázneho 
štátnika. Mnohé stránky Robespierrovej politickej činnosti však prof. Mathiez 
až precenil.

Kniha má tri časti. PrVá, nazvaná Pád království, siaha po august 1792, dru
há, najobsiahlejšia, nazvaná Gironda a Hora, po jún 1793. Tejto časti venoval 
autor najviac pozornosti, pretože mu dávala veľa možnosti ukázať Robespierrovu 
veľkosť. Tretia časť Teror sa zaoberá obdobím vlády jakobínov. Rokom 1794 
práca končí.

Práca, ktorej francúzske vydanie vyšlo ešte v rokoch dvadsiatych, sniesla 
veľa nového, dovtedy neznámeho materiálu, získaného usilovným archívnym 
štúdiom. V porovnaní so Soboulovou prácou má výhodu v dokonalejšej forme a 
podaní, keďže však vyžaduje väčšie predbežné znalosti, pre neodborníka je 
prístupnejšia kniha Soboulova.

Na začiatku diela je úvod A. Soboula, ktorý rozoberá osobnosť a vedeckú 
činnosť prof. Mathieza a ukazuje i chyby, ktorých sa v práci dopustil. Za naj
závažnejšiu pokladá preceňovanie osobností a nedocenenie úlohy ľudových más.

A. Š pies z

PAŘÍŽSKÁ KOMUNA, Sborník statí a materiálů. V edícii Socialistická věda 
ako 18. sväzok vydala Rovnost, Praha 1851. Usporiadali Zdeněk Eis a Bohumil 
Lehár. Strán 153.

Sborník statí a materiálov Parížska komuna je určený ako pomôcka k štúdiu 
tejto prvej proletárskej revolúcie, ktorá bola podľa Leninových slov „najvý- 
značnejším vzorom najvýznačnejšieho proletárskeho hnutia XIX. stor.“

Redakcia sborníka sa snažila shrnúť materiál tak, aby podala čo najvšestran
nejší obraz parížskych udalostí, pokiaľ to dovoľuje rozsah publikácie. Dva člán
ky V. I. Lenina, Pamiatke Komúny a Poučenie z Komúny základne zhodnocujú 
túto významnú udalosť. Okrem prekladov troch štúdii sovietskych historikov 
A. I. Moloka, M. Maškina a S. B. Kana, ktoré sa zapodievajú dielovými otázka
mi dejín a ohlasu Komúny, resp. jej historickým spracovaním, v sborníku je 
uverejnená i pôvodná práca českého historika J. S. Hájka. Jeho štúdia podáva

733



stručný prehľad vzniku a priebehu Komúny, jej najdôležitejších opatrení a bo
jov.

Sborník je doplnený najvýznamnejšími dokumentárni, ohlasmi a rozhodnutia
mi Komúny, podrobnou chronologiou, bibliografiou prác klasikov o Komú
ne, ako aj čiastočnou bibliografiou prác sovietskych historikov o tejto otázke.

Ľ. Lipták

NOVÉ A NEJNOVĚJŠ1 DĚJINY ČÍNY. Vydalo Státní vydavatelství politické 
literatúry, Praha 1953. Strán 284.

Rastúca sila a mohutnosť novej Číny, významné miesto, ktoré zaujíma veľký 
čínsky národ v oslobodzovacom hnutí koloniálnych i polokoloniálnych národov, 
ako aj v boji za mierové usporiadanie medzinárodných problémov, odôvodňujú 
veľký záujem, s ktorým berieme do rúk každé dielo o dejinách tejto krajiny. 
Kniha Nové a nejnovější dějiny Číny je o to zaujímavejšia, že nám približuje 
a ozrejmuje tie udalosti, ktoré bezprostredne viedly k zrodu novej ľudovej Číny, 
k premene polokoloniálnej krajiny na jednu z najvýznamnejších Veľmocí.

Autori práce, vydanej r. 1949 v Mukdene, prednášatelia vojenskopolitickej 
akadémie, sústredili svoju pozornosť hlavne na obdobie rokov 1937—1945, t. j. 
na obdobie národnooslobodzovacej vojny proti japonským imperialistom. V tom
to období je základnou otázkou boj so zbraňou v ruke proti fašistickým agre
sorom, politická i vojenská organizácia boja, zápas komunistickej strany proti 
čankajšekovým sabotérom národnooslobodzovacieho boja.

Autori názorne dokazujú, že protijaponským bojovníkom nebola zbabelá a 
kapitulantská čankajšeková klika, ktorá dávala prednosť blokáde oslobodených 
oblastí a protikomunistickým intrigám. Jedinou skutočnou silou, ktorá zahra
dila japonskému imperializmu cestu k porobeniu celej Číny, boly ozbrojené sily 
oslobodených oblastí 8. a Nová 4. armáda zorganizovaná a vedená komunistic
kou stranou.

Kapitoly zahrnujúce roky 1937—1945 sú v knihe najpodrobnejšie a najobsaž
nejšie. Avšak i predchádzajúce kapitoly dajú čitateľovi dobrý prehľad o po
čiatkoch i ďalšom vývoji čínskej revolúcie a protiimperialistického boja. Soviet
ska kritika však najmä proti týmto kapitolám predniesla závažné kritické 
pripomienky, a to hlavne voči periodizácii čínskej revolúcie, ktorú autori použili, 
a proti určeniu jej jednotlivých etáp.

Pre veľké bohatstvo materiálu, prehľadné spracovanie najnovších čínskych 
dejín si kniha zaslúži pozornosť slovenského čitateľa.

Ľ. Lipták

DOCUMENTS PRIVIND ISTORIA ROMÄNIEI. Editura Academiei Republi- 
cei populare románe, Bukurešt 1951—1953.

Rumunská Akademie věd v Bukurešti vydala v 1. 1951—3 pod vedením redak
tora Michala Rollera a redakčního výboru (Joan Ionascu, L. bazá
re s c u — Ionescu, Barbu C a m p i n a, Eugen Stanescu, D. Pro
dán) velmi rozsáhlou publikaci pramenů к rumunským dějinám. Edice se dělí 
na tři rady, z nichž každá je věnována jedné ze tří rumunských zemí (Sedmi-
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hradsku, Moldavsku, Valašsku). Dosud vyšlo 18 svazků; tři se týkají Sedmi
hradska (Documente ... veacul 11., 12. si 13., vol. I. 1075—1250, Bukurešt 1951, 
str. LVI, 483, veacul 13. vol. II, 1251—1300, Bukurešt 1952, str. C, 523, veacul 
14. vol. I. 1301—1320, Bukurešt 1953, str. LXIX, 442); pět se vztahuje к dějinám 
Moldavska (Documente... veacul 16., vol. II 1551—1570, Bukurešt 1851, str. 
XLVI, 333, vol. III. 1571—1590, Bukurešt 1951, str. XCIII, 660, vol. IV. 1591— 
1600, Bukurešt 1952, str. LXVII, 470, veacul 17. vol. I. 1601—1605, Bukurešt 
1952, str. LXVIII, 454, vol. II. 1606—1610 Bukurešt 1953, str. XC, 548); osm 
svazků obsahuje materiál к dějinám Valašska /-Tara Románeasca (Documen
te... veacul 16., vol. I. 1501—1525, Bukurešt 1951, str. XLIII, 325, vol. II, 1526— 
1550, Bukurešt 1951, str. LXXXI, 531, vol. III 1551—1570, Bukurešt 1952 str. 
LXXX, 548, vol. IV. 1571—1580, Bukurešt 1952, str. LXXXVI, 628, vol. V. 1581— 
1590, Bukurešt 1952, str. LXXXVIII, 639 veacul 17.: vol. I. 1601—1610, 
Bukurešt 1951, str. XC, 796, vol. II., 1611 1615, Bukur ešt 1951, str. LXIX, 
610, vol. III 1616—1620, Bukurešt 1951, str. C, 788); dva svazky jsou vy
plněny prameny к dějinám bojů o osvobození Rumunů ze jha tureckého 
v 1. 1877—78 (Documente.. . Rázboiul pentru independenta vol. II.: I. I. 1877— 
4—V. 1877, Bukurešt 1952, str. CCLXVII, 669, vol. III: 9. V. 1877—15. VI. 1877, 
Bukurešt 1953, str. CCVIII, 758).

Jak vidět z tohoto přehledu obsahují nejstarší materiál (ze stol. XI.—XIV.) 
svazky věnované Sedmihradsku (Transilvania, séria C); mladší materiál (ze stol. 
XVI. а XVII.) je ve svazcích týkajících se Moldavska (séria A) a Valašska 
(Тага Románeasca, séria B). Nejmladší pramenné texty (ze stol. XIX.) jsou 
v části poslední. Cílem dalších svazků bude nepochybně jednak dokončit vy
dání pramenů ze stol. XIV., XVI., XVII a z let 1877) 8, jednak vyplnit vzniklé 
mezery (stol. XV., XVIII. ad.).

Ačkoliv tudíž podnik rumunské Akademie věd je ještě daleko od svého ukon
čení, přece již dnes lze říci, že jde o dílo obrovského rozsahu i dosahu. Náš 
údiv se stupňuje, uvážíme-li, jak rychle za sebou postupuje vydání jednotlivých 
svazků. Třeba ovšem poznamenat, že není tomu ponejprv, co rumunské vědecké 
instituce i jednotliví vědečtí pracovníci se pokoušeli o vydání pramenů к rumun
ským národním dějinám1. Ruku к dílu přikládali také cizí badatelé2. Ovšem

1 Tu treoa citovat Bogdan Damian, Actele moldovenesti dinainte de Ste
fan cel Mare, Bukurešt 1938, Bogdan Joan, Documente si regeste privitoare
la relatiile Tárii Románesti cu Brasovul si Tára Románeasca in sec. 15. si 16., 
Bukurešt 1902, Týž, Documentele lui Štefan cel Mare, I/II, Bukurešt 1913, Patru 
documente dela Mihai Viteazul ca domn al tárii rommesti, al Ardealului, al 
Moldovei, Přinos lui D—A. Sturdza, Bukurešt 1903., Týž, Documente privitoare 
la relatiile Tárii románesti cu Brasovul ši Tára ungureascá in sec. 15. si 16., 
Bukurešt 1905, Baleanu A. — StoideC. A., Documente moldovenesti privi
toare la familie de boieri Neanisel, Bukurešt 1938, Bälan T., Documente bucovi- 
nene I/II, Cernovice 1933/4, Bulat T. G. Contributiuni documentare la istoria 
Olteniei in sec. XVI—XVIII, Rimnicul 1925, Costachescu M., Documente 
moldovenesti din judetul Neamt, Arhiva románeasca IV. V., Týž, Documente 
moldovenesti dela Bogdan Voevod, Bukurešti 1940, Týž, Documente moldove
nesti inainte de Stefan cel Mare, I/II, Jaši 1931/2, Týž Slavorománe din sec. 15.— 
16. Codrul Cosminului, Cernovice 1925/6 Stefulescu A., Documente slavo
románe relative la Gorj, Tirgul. Jiului 1908, Tocilescu Gr., 534 Documente
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dosavadní edice nejsou bez nedostatků: Jsou roztříštěné a nejednotné, obsahuji 
často jen jednostranný materiál (sebraný nejvíce v cizích, zahraničních archi
vech), méně sledují domácí, vnitřní proces a větší důraz kladou na styky s ci
zinou a na politické věci. Širší veřejnosti i počínajícím vědeckým pracovníkům 
jsou často málo přístupné, poněvadž otiskují materiál v rozličných cizích jazy
cích (tu i tam ovšem i rumunsky).

Vše vybízelo к tomu, aby se přistoupilo к novému, ucelenému vydání rozptý
leného a těžko přístupného pramenného materiálu a aby se umožnilo jeho užití 
nejširšímu kruhu zájemců o národní dějiny. Dosavadní skušenosti i soudobé 
praktické potřeby ukládaly ovšem, aby se neotiskovaly všechny texty, nýbrž 
především takové prameny, které mohou přispět к poznání rumunských ekono- 
micko-sociálních řadů, к poznání vývoje společnosti, její výroby, výrobní 
vztahů, eventuálně i okolností, které působily na hospodářské i třídní poměry.

Mimo to heslo, aby pramenná edice sloužila co nejšírším vrstvám, vedla к roz
hodnutí, aby všechny příslušné dokumenty byly vydány v rumunském překladu.

Toto rozhodnutí je jistě činem velmi smělým. Jeho realisace byla usnadněna 
tím, že rumunské státní archivy v Bukurešti i v Jaších a stejně i archiv ru
munské Akadémie věd (to jsou sbírky, z nichž edice především vychází) dávno 
již si daly opatři ti překlady cizojazyčného (zejména slovanského) listinného 
i aktového materiálu; překlady cizojazyčných (zejména slovanských) listin vy
cházely zpravidla ve všech dosavadních rumunských pramenných publikacích.

istorice slavoromane din Тага rom. si Moldava 131^6—1603, Bukurešt 1931, 
V e 1 i c h i, C., Dccumente inedite de la Stefan cel M. la Jeremia Movila, Revista 
istoricá 1934, V e n e 1 i n, J., Vlachomold, ili dakoslavjanskie gramoty, Petro
hrad 1840.

2 Na př. Karácsonyi, Knauz, Marczali, Fejér, Veress, Theiner, Smičiklas a j. 
Documente moldovenesti dela Stefan cel Mare, Jaši 1933, Týž, Documente mol
dovenesti dela Stefanita voevod 1517—1527, Jaši, 1943, Týž, Trei urice vechi mol
dovenesti. Revista arhivelor I., C i o b a n u St., Documente din Basarabia, Ki- 
šiněv 1928, Dragomir S., Documente nouá privitoare la relatiile fárii ro- 
mánesti cu Sibuil in s. XV. si XVI, Kluž 1924:5, Dinculescu N. G., Trei 
documente inedite, Revista arhivelor III., 1939, F o t i n o G., Documente sla- 
vorománe inedite, Arhivele Olteniei 1923., Ghibanescu Ch., Ispisoase si 
zápise, Jaši 1906 ad., Týž, Surete si izvoade, documente slav or omane, Jaši 1906 
ad., J o r g a N., Studii si documente, Bukurešt 1902 a d., Hasdeu В. P., 
4 mile.

Arhiva istoricá a Romániei, Bukurešt 1862—7, Hurmuzaki; Documente 
privitoare la istoria Románilor, Bukurešt 1880—1937, 19 svazků, Lupa§ M., 
Doua documente slavorománe 1556 si 1620, Anuarul, Kluž VI, 1931—5, M i 1 e t i c 
L., Dako-romanitě i těchnata slav jánská pismenost, Sofia 1893, Murzake- 
v i č N., Moldovlachiskija gramoty, Zap. odes. Obšč. ist. II., III., V., N a n d r i s 
G., Documente slavo-románe din manastirile muntelui Athos, Bukurešt 1936, 
Nicolaescu St., Documente slavorománe cu privire la relatiile Tárii románe si 
Moldovei cu Ardealul in sec. 15. si 16. Bukurešt 1905, Týž, Documente inedite 
dela Mircea cel Batran, Bukurešt 1936, P a n a i t e s c u P. P., Documente slavo
románe din Sibiu llftO—1653, Bukurešt 1938, Týž, Documentele Tárii Romanesti, 
Bukurešt 1938, Týž, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Buku
rešt 1936, Plopsor-Nicoleascu, Documente oltenesti, Krajova 1933, 
R e 1 i S., Documente.
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Stačilo tudíž sebrat dosavadní překlady, aby byl značný kus ediční práce pro
veden. Místy bylo ovšem třeba jednak verifikovat některé texty, jednak jít 
samostatnou cestou a uveřejňovat značné množství pramenů ponejprv. A tu 
obtíže musely jen růst při pochybách, jak přeložit rozličné slovanské výrazy, tý
kající se poměrů majetkových i výrobních.

Bude věcí filologického šetření, aby se poznalo, jak dalece je překlad správný.
S historického hlediska se jeví nutné podívat se, jak dalece edice plní svůj 

vlastní úkol a pokud přispívá к poznání rumunského hospodářského a spolo
čenského vývoje.

Nejstarší stav a vývoj rumunské společnosti se zračí v I. sv. šerie C (Tran
sylvania), obsahující prameny ke stol. XL, XII., XIII., mimo jiné též proslulé 
varadínské privilegium z let 1208—1235. Z otištěných pramenů vyniká vcelku 
jasně existence feudálních vztahů v sedmihradské společnosti ve stoh XI. Vi
díme tu dvojí formu feudální renty: rentu pracovní a rentu odváděnou v přírod
ninách, při čemž renta pracovní je v počátcích sedmihradského feudalismu pře
vládající. Četné prameny tam uvedené svědčí o pokusích šlechty i církve v XI. 
stol. rozšířit feudální exploataci na sedláky do té doby ještě svobodné i na plné 
vlastníky půdy. — T. zv. varadínské registrum z let 1208—1235, které je jinak 
s hlediska slovanských dějin velmi důležitým pramenem, ukazuje na další po
rušování selského majetku se strany šlechty i na další růst feudálních břemen. 
Stýkáme se tu i jinde s doklady třídního boje, s útěkem poddaných i násilným 
vracením poddaných, s postupnou změnou smyslu slova jobag (poddaný), které 
kdysi značilo člověka lépe situovaného a už v I. pol. XIII. stol. bylo synonymem 
pro závislého a poddaného sedláka. Analogicky se měnil smysl slov: údvor- 
níci, libertini atd. —.— Druhý svazek dokumentů ze Sedmihradska sleduje 
zejména rozvoj místního řemesla, důlního podnikání (v režii královské i feudál
ní třídy). Mimo to se dovídáme o růstu selských povinností v 2. pol. XIII. stol. 
a o tom, jak kromě starších forem renty (pracovní a naturální) se objevila 
i renta peněžní (r. 1261). Vše mělo za následek vzrůst boje selské třídy, ojedi
nělá povstání (r. 1277), s druhé strany pak vzrůst immunitních privilegií, která 
vydávala do rukou šlechty věci soudní, vojenské i jiné na určitých územích a 
posléze vedla к bojům uvnitř feudální třídy o moc v době oslabení centrální krá
lovské moci) .—.— V materiálu ze XIV. stol. se dovídáme o dalším rozvoji 
feudálních řadů na půdě sedmihradské. Stýkáme se nejen se vzrůstem boje mezi 
sedláky a feudální vrchností, ale i s bojem mezi touto a měšťanstvem, s jehož 
pomoci obrozující se královská moc Karla Roberta Anjouovce se pokoušela se- 
sílit své postavení. Sedláci i obyvatelé měst hleděli se zbaviť různým způsobem 
nadvlády feudální třídy.

Nový pohled do rumunských dějin podává pět svazků věnovaných severní ru
munské zemi: Moldavsku (tři svazky pro XVI. stol. a dva pro XVII. stol.). Vel
ká část dokumentů se týká změn v moldavském obchodu, které nastaly v sou
vislosti s tureckými výboji v jihovýchodní Evropě. Jinak zase se poučujeme o po
měrech v prostředí feudální i selské třídy, o růstu feudálního majetku, o konku
renci nabývající forem krvavých bitek mezi jednotlivými skupinami vládnoucí 
třídy (knížetem, cirkví, bojary) u příležitosti shonu za pozemkovým majetkom, 
a o rostoucí ingerenci turecké moci do vnitřních moldavských poměrů. Ani tu 
nescházejí zmínky o hnutí mezi poddanými, o poměrech v moldavských městech
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a loupení moldavské země se strany tureckých představitelů. Z konce XVI. 
stol. se zachoval prvý známý statisticko-demografický soupis moldavské země 
(z r. 1591), zajímavý tím, že se podává přehled o obyvatelstvu v jednotlivých 
okresích podle jeho třídního postavení, přehled majetku (ovcí) i dávek odvádě
ných v naturáliích i v penězích. Soupis jmění moldavského knížete Petra z r. 
1594 zasvěcuje do způsobů orientálního vladaření moldavského bojevody. Jiné 
dokumenty z téže doby podávají svědectví, že naturální hospodářství koncem 
XVI. stol. v moldavských krajích velmi zakolísalo a že převahu nabývalo pe
něžní směnné hospodářství. Od knížete Petra pochází itinerář i seznam vydání 
při jeho cestě r. 1593 na útěku z Moldavska přes Polsko a české země (Slezsko 
a Moravu) do Rakouska, kde posléze zakotvil v Tyrolsku (Odd. Moldova, veacul 
XVI. sv. Ill str. 63).* * 3 Zajímavé jsou i texty týkající se pokusů feudální moci

XVII. stol. v dějinách Moldavska bylo jistě dobou pohnutou. Po nezdařilém 
pokuse knížete Michala (zv. Válečného, který na chvíli spojil v jeden celek 
všechny tři rumunské země (Valašsko, Moldavsko a Sedmihradsko), pokoušel 
se vytvořit pevný centralisovaný stát a svrhnout turecké jho, nastal nový, bar
barštější útlak turecké moci nad nešťastným knížetstvím a spolu s tím 
vzrostla i dravost velkých místních bojarů, kteří opírajíce se o turecké předsta
vitele využívali nezdaru Michalova к posílení svého bohatství, pozemkového 
majetku na úkor tříd jiných, zejména na sedláku. O tom všem se poučujeme na 
rozličných místech ze zveřejnělého materiálu stejně jako o rostoucím selském 
odporu, o vývoji řemesla a cechu ve větších městech (zejména v Jaších r. 1610).

Serie dokumentů vztahujících se к třetí rumunské zemi t. k Valašsku (Tara 
romäneascä), začíná počátkem XVI. stol. Také tu je v popředí zájmu vývoj 
feudální společnosti, změny v městech a v obchodním ruchu, zhoršujúci se so
ciální vývoj na vesnici, rostoucí feudální (světský i cirkevní) velkostatek, sílící 
znevolňování sedláků, růst selského boje a soupeřství uvnitř vládnoucích (mezi 
knížetem, bojary a cirkví) mizící jen ve chvílích společných zájmů vůči velké 
mase vykořisťovaných sedláků. Zajímavé jsou zprávy o rozvoji valašského trhu, 
zračícího se v růstu nových obchodních čtvrtí (ponejprv r. 1563), t. zv. bazaru, 
vybavených autonomií, právem i soudem. Sedmdesátá-osmdesátá léta XVI. stol. 
byla ve znamení dalšího utužování turecké nadvlády, mimořádné exploatace 
země valašské se strany Turků. Ruku v ruce s tím a s exploatací se strany bo- 
jarstva upadalo sedláctvo do stále větší bídy a bylo násilím zbavováno půdy i ji
ného majetku. Mnoho dokumentů mluví o skupinách selského obyvatelstva zv. 
„rumäni“ a „vecini“, t. j. o nevolnických sedlácích, o celých nevolnických vsích 
(sat maře de vecini), o pudě s nevolníky (cu rumäni) anebo bez nich fárá ru
mäni) —.— Bylo jen přirozené, že velké selské masy nepřihlížely к této své 
pauperisaci a zotročení klidně a lhostejně; boj skrytý i veřejný selských mas 
byl už v sedmdesátých-osmdesátých letech na půdě valašské častým zjevem. 
Mnoho dokumentů mluví také o sílícím boji rumunského lidu proti Osmanům 
a proti jhu osmanskému ve valašském Podunají.

3 Тага Muravei: Ostravet 2 mile (t. j. od Fryštátu ve Slezsku, který před
tím cituje), 54 grosci, Hranica 6 mile, Surová 1 Milá, Lipnic 1 milá, Olomoment
3 mile, 3 taieri Craiita 2 mile, Visa 2 mile, 63 grosci, Autrilet 2 mile, Visterni$ 
z konce XVI. stol. o ovládnutí trhu (na úkor měst).
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V tomto směru se dál ekonomicko-sociální proces ve Valašsku i v předposled
ním desítiletí XVI. stol. Útěk poddaných z půdy byl denním zjevem. Hnutí sel
ské nabývalo místy povahy skutečného povstání.

Pokud jde o ekonomicko-sociální poměry ve Valašsku v prvých dvou desíti
letích XVII. stol., jimž jsou věnovány dosud v edici rumunské Akademie věd 
tři svazky, seznamujeme se ze zveřejněných dokumentů především s feudálním 
pozemkovým vlastnictvím (knížecím, bojarským, církevním), se způsoby, jak 
toto vlastnictví rostlo a měnilo se; v druhé řadě nacházíme dostatek dokladů 
o tom, jak drsných prostředků vládnoucí feudální třída užívala při dalším zotro- 
čování selské masy, jak sedláci sami, upadajíce do velkých dluhů (vlivem rostou
cích daní a dávek), odevzdávali se do „rumánie“ (nevolnictví). Posléze i tu 
čteme o formách třídního boje, o povstáních. Nechybí ani pramenů týkajících 
se obchodního ruchu, růstu peněz na vnitřním trhu, kde se dále postupně roz
kládalo naturální hospodářství atd.

*

К definitivnímu úsudku o monumentální rumunské pramenné publikaci, obsa
hující především (pokud jde o XVI./XVII. stol.) knížecí listiny, dospějeme až 
bude ukončená. Ale již teď nelze nevytknout některé nedostatky. Edici chybí 
rozsáhlejší rozbor po stránce formální i věcné. Nic se nedovídáme o povaze ru
munské listiny, o písmu a slohu, nic o jazyku, v němž byla vydaná. Povšechná 
poznámka, že originál je „slovanský“, nic neznačí. Bylo by potřebí zjistit a uká
zat, o jakou redakci — „slovanského“ — jazyka jde. Nic se nedovídáme ani 
o slovníku rumunské listiny, ať už byla psána slovansky, řecký či rumunsky. 
Pokud jde o listinný materiál XVI./XVII. stol. není nikde uvedeno, kde a v jaké 
edici byl už původný originál zveřejněn, srovnání slovanského originálu a ru
munského překladu je tudíž velmi stiženo, ne-li nemožno. Skutečnost, že na kon
ci svazků je připojeno několik set fotokopií originálních slovanských listin 
často nic nepomůže, když se mnoho reprodukcí nepodařilo. Velkým nedostat
kem je i skutečnost, že dosud к žádnému svazku nebyl připojen rejštřík, ani 
osobní ani věcný. Při tak rozsáhlé edici není možno čekat na rejstříky až vyjde 
několik desítek svazků. Mimo to kolektiv vědeckých pracovníků v Kluži, který 
zpracovával části týkající se Sedmihradska, nevěnoval dosti péče místnímu 
názvosloví. Mnoho listin je v I. svazku XIV. století datováno v rumunském re- 
gestu: Pojon, Zips, Lipto, Bárdfa, jinde správně: Trnava, Komárno, Zvolen.

Proti nedostatkům nelze opomenout klady. Prameny národních rumunských 
dějin, psané vesměš slovansky, z malé části latinsky, řecký, pokud se týkají vý
voje hospodářského a společenského jsou zpřístupněny široké rumunské veřej
nosti. Může z nich těžit i vědecký pracovník, zejména když může sáhnout к ne
sčetným fotokopiím, připojovaným na konci jednotlivých svazků, které mu 
mohou do jisté míry nahradit originál a zasvětit ho do rumunské paleografie, 
diplomatiky, chronologie i sfragistiky. Tím spíše, že příruční kniha rumunské 
paleografie, vydána Bianem Cartojanem a potom Bogdanem Damia- 
nem (Manuel de paleografie slavoromaná, Bukurešt 1936), je málo přístupná.

Velkým kladem je, že edice nám pomáhá poznat mnoho problémů z ekono- 
micko-sociálního života rumunského, že nám poskytuje důležitý materiál ke
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srovnávacímu studiu středověkých dějin střední a východní Evropy, ke studiu 
vztahů rumunsko-slovanských, ať už pokud jde o změny ve výrobě či ve vý
robních vztazích.

J. Масйгек

TANULMÄNYOK A PARASZTSÄG TÔRTÉNETÉHEZ MAGYARORSZÄ- 
GON A 14. SZÁZADBAN. Akadémiai kiadó, Budapest 1S53. Strán 412.

Maďarskí historici Juraj Székely, Juraj Gyôrffy, Elemír Mályusz a Erik 
Ftigedi vo svojich štúdiách, ktoré obsahuje uvedená publikácia, osvetľujú posta
venie roľníckeho ľudu Uhorska v XIV. stor. Okrem troch štúdií Juraja Gyórffy- 
ho, ktoré sa netýkajú bezprostredne nášho územia, — autor sa totiž zaoberá 
spoločenskou štruktúrou Sikulov v XIV. storočí a feudalizäciou Kumánov a 
sedmohradských Rumunov — všetky ostatné štúdie (13 väčších-menších štúdií) 
majú význam i pre slovenskú marxistickú historickú vedu. Autori týchto štúdií, 
čiastočne i na základe doteraz nepublikovaného archívneho materiálu, ktorý sa 
vzťahuje aj na naše územie, rozširujú naše vedomosti i o dejinách slovenského 
ľudu v XIV. storočí. Treba však zároveň podotknúť, na čo v úvode upozorňujú 
i autori publikácie, že ešte ani zďaleka nie je preskúmaný celý materiál týkajúci 
sa života uhorského roľníctva v tomto období. Dá sa teda očakávať, že po po
drobných monografických prácach maďarských i slovenských historikov naše 
vedomosti o živote slovenského ľudu sa v značnej miere prehĺbia a rozšíria. 
Pravda, v niektorých zo štúdií je analýza doteraz známeho i neznámeho pra
menného materiálu zbežná, mechanická, čím, prirodzene, trpí úroveň publikácie. 
Tak napr. na str. 33. Na základe citovaného pramenného materiálu (poznámka 
č. 98) nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že platenie desiatku odopierali poddaní 
Barce a Sedlíc. Tento záver je pravdepodobne správny, bolo by však bývalo 
potrebné dôkladnejšie rozobrať údaje prameňa.

Niektoré závery autorov sú však veľmi pozoruhodné a dôležité. V štúdii o cho
tárnom spoločenstve a jeho úlohe v triednom boji autor J. Székely upozorňuje 
na skutočnosť, že už v XIV. stor. badať všeobecný útok so strany feudálov na 
spoločné vlastníctvo lesov v chotárnej občine, v XIV. stor. dochádza aj k vyvlast
neniu ornej pôdy občiny, o čom svedčia najmä počiatky zemepanských maje
rov. Dôležité je i autorovo konštatovanie, v smysle ktorého sa roľníci stávajú 
zväčša skôr zásobovateľmi miest poľnohospodárskymi surovinami ako feudáli. 
Do mestečiek sa uchýlila pred zvyšovaním feudálneho útlaku značná časť našich 
poddaných, čo vyplýva zo spoločenskej štruktúry našich mestečiek, ktorú po
drobne rozoberá Elemér Mályusz. Autor dokazuje, že i v Uhorsku sa panov
ník často opieral o mestečká a mestá v boji proti feudálnej anarchii, hoci jeho 
spojenectvo s nimi bolo občas i prerušené. O prerušení spojenectva svedčí napr. 
prípad Jabloňová, mestečka na Spiši, ktoré sa usilovalo o rozšírenie svojich práv. 
Nenachádzalo však porozumenie u panovníka a bolo za svoje sebavedomé po
žiadavky, za ktoré i odhodlane bojovalo, prísne potrestané, takže v XV. stor. 
je Jablonov poddanskou dedinou.

S protifeudálnym bojom našich poddaných zaoberá sa v ďalšej štúdii Juraj 
Székely. Najrozšírenejšou formou protifeudálneho boja v tomto období je in
dividuálny útek, prípadne útek menších poddanských skupín. S masovými útekmi
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sa v tomto storočí nestretávame. Zdá sa nám, že v tejto súvislosti nebolo po
trebné tak podrobne sa zaoberať prípadmi, ktoré svedčia o násilnom presťaho
vaní poddaných feudálmi. Tieto prípady svedčia iba o feudálnej anarchii a nie sú 
prejavmi protifeudálneho boja roľníckych más.

Nedostatok pracovných síl, čo je i pre toto obdobie charakteristické aj ná 
Slovensku, donútil feudálov zmierňovať útlak. Určité úľavy si získali poddaní 
najmä v rámci vnútornej kolonizácie jednak znovuosídlením obcí, zničených 
zväčša feudálnou anarchiou, jednak kolonizovaním zalesnených oblastí Slovenska. 
K problematike oboch typov kolonizácie prináša E. Fúgedi doteraz neznámy 
materiál, týkajúci sa nášho územia. Na základe tohto materiálu autor pouka
zuje na retardačný vplyv privilegovaného postavenia šoltýsov pri rozvoji šol- 
týskych obcí. E. Mályusz v ďalšej štúdii popisuje spôsob vyberania cirkevných 
desiatkov a J. Székely rozoberá boj poddaného ľudu proti vykorisťovaniu so stra
ny cirkvi. Starostlivým štúdiom pramenného materiálu zaiste sa nám podarí ešte 
rozšíriť príklady, ktoré uviedol Székely, na proticirkevné prejavy nášho ľudu. 
Naše doterajšie vedomosti o vykorisťovaní roľníkov mestskými patricijmi, čo sa 
prejavilo najmä shromažďováním poddanských usadlostí, ba celých obcí patri- 
ciátom našich miest, ako aj naše vedomosti o diferenciácii roľníctva v XIV. stor. 
potvrdzujú a čiastočne aj rozširujú posledné dve štúdie Juraja Székelya.

A. Gácsová

ELEKES LAJOS, HUNYADI. Magy. Tort. Társulat, Budapest 1952. Strán 
609.

Vyzdvihovanie pokrokových tradícií, ktoré skresľovala meštiacka historiogra
fia, je jedna z hlavných úloh marxistickej historiografie. Upevňovanie socia
listického vlastenectva aktívne napomáhajú i práce historikov, keď očisťujú od 
buržoáznych nánosov všetky pokrokové prvky národnej minulosti. Primerane 
plní túto úlohu i práca maďarského historika Ľudovíta Elekesa o Jánovi 
Hunyadim.

Autor v úvode charakterizuje príčiny a dôsledky tureckej expanzie na európ
skej pevnine do konca XIV. stor. Potom venuje pozornosť pomerom v uhorskej 
feudálnej monarchii za Žigmunda Luxemburského (1397—1437), keď sa turecká 
expanzia dotýkala bezprostredne nielen vazalských kniežatstiev Uhorska po
zdĺž pravého brehu Dunaja, ale priamo územia uhorského štátu. £>alej v ka
pitole o mladosti a pôvode Jána Hunyadiho potvrdzuje autor známy názor, že 
Ján Hunyadi pochádzal zo zemianskej rodiny z Valašska (dnešné juhovýchodné 
Rumunsko). Správne poukazuje na rozdiel od buržoáznonacionalistických ma
ďarských a rumunských historikov, že Ján Hunyadi činmi dokázal svoje uhor- 
ské vlastenectvo feudálneho obsahu. V bojoch s Turkami spájal Hunyadi uhor
ský patriotizmus s oslobodzovacím zápasom neuhorských národností na Balkáne, 
potlačených Turkami. Autor zvlášť vyzdvihuje kladný pomer Hunyadiho k širo
kým ľudovým masám, ktoré zainteresoval na protitureckom zápase. V ďalších 
kapitolách o organizovaní obrany, o prechode z obrany k útoku a vytvorení 
jednotného frontu na vyhnatie Turkov z Európy kreslí autor udalosti od r. 1439 
až do začiatku r. 1444. V tomto období uhorské vojská, podporované balkán
skymi kniežatstvami, ktoré ohrožovali Turci (Valašsko, Albánsko, čiastočne
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Srbsko a Bosna), nielenže připravily viaceré porážky Turkom na uhorskom ú- 
zemí, ale pod vedením Jána Hunyadiho prechádzajú r. 1443 do protiútoku, 
ktorý sa skončil slávnymi víťazstvami nad riekou Isou a na planine Zlatiska 
východne od Sofie (tzv. dlhá výprava). Ján Hunyadi mal na týchto víťazstvách 
podstatnú zásluhu, a to nielen ako vojvodca, ale i preto, že veľkú časť vojska 
(žoldnierov) vydržiaval z vlastných zdrojov. Autor zvlášť zdôrazňuje pri vo
jenskej stránke Hunyadiho víťazstiev význam taktiky a vystrojenia husitských 
vojsk, ktorých skúsenosti Hunyadi uplatnil v plnej miere (vozová hradba, delá, 
pešie jednotky a ľahká jazda). V súvislosti s husitským vojenským umením 
autor predpokladá, že s bývalými husitskými bojovníkmi sa mohol stretnúť 
Hunyadi už r. 1437, keď sa jednotka husitských bojovníkov zúčastnila bojov pri 
Belehrade. Treba však pripomenúť, že i v poľskom vojsku Vladislava Jagelon
ského bolo množstvo bývalých husitských bojovníkov (Čapek zo Sán). Ján Hu
nyadi sa v tomto období stal jedným z najmocnejších feudálov Uhorska a jedi
ným rozhodujúcim zástancom jagelonské j dynastie proti ostatnej oligarchii, 
ktorá paktovala s Habsburgovcami, formálne chrániacimi záujmy Ladislava 
Pohrobka. Fridrich Habsburský nemal záujem o obranu Uhorska proti Turkom, 
ale podporovaný pápežskou diplomaciou mal snahu ovládnuť Uhorsko i české 
krajiny.

Hunyadiho víťazstvá ochromily útočné akcie Turkov a v lete 1444 Turci 
ponúkli Uhorsku prímerie. Pápežská kúria, ako autor píše v kapitole o pápež
skom triku, snažila sa využiť stiesnenú situáciu Turkov vo svoj prospech a pro
stredníctvom legáta Cezariniho nutkala uhorský kráľovský dvor k novej výprave 
proti Turkom bez ohľadu na dojednané segedínske prímerie. Rozvinula širokú 
propagandu, spojenú s finančnými machináciami, Hunyadimu sľubovala fi
nančnú i vojenskú pomoc, aby mohli byť Turci definitívne vyhnaní z Európy. 
V cieli sa Hunyadi stotožňoval s propagandou pápežských legátov, ale za splne
nia podmienok sľúbenej pomoci (uzavretie Bosporu loďstvom). Porážka uhor
ských a spojeneckých jednotiek pri Varne r. 1444 bola dôsledkom ľahostajnosti 
západných panovníkov, vierolomnosti pápežského dvora a priamou zradou ja
novských kupcov, ktorí turecké maloázijské jednotky previezly cez Bospor.

Napriek porážke vo Varne uhorská stredná a drobná šľachta zvolila na 
sneme r. 1445 Jána Hunyadiho za správcu krajiny, pretože vysluhovanie oligar
chie, najmä Celjských a Jiskru, záujmov Habsburgovcov mohlo mať vážne dô
sledky pre celú feudálnu monarchiu v Uhorsku. Preto v nasledujúcich rokoch 
d Hunyadi venuje hlavnú pozornosť vnútornému upevneniu uhorského štátu, 
zmietaného feudálnymi rozbrojmi oligarchov a pritom znovu nastoľuje pred 
•snemom otázku protitureckého boja. Hunyadi je jedinou osobnosťou, na ktorú 
sa s dôverou obracajú i balkánske kniežatá ohrožované Turkami (Juraj Kas- 
triota-Skander bej, bosenský panovník Tomáš, valašské kniežatá). Uhorská 
oligarchia ťažko znášala prestíž Jána Hunyadiho, otvorene prekážala Hunya
diho plánom vytvoriť centralizovanú feudálnu monarchiu, schopnú obrany proti 
Turkom. V bojoch s Jiskrom časť oligarchie podporovala Hunyadiho skôr pre 
prítomnosť husitských bojovníkov na Slovensku, ako to vyplýva z nariadenia 
snemu r. 1449. Autor však tento moment nepostihuje. V kapitole Boje o upev
nenie centrálnej moci je cenná najmä časť o organizácii Hunyadiho feudálneho 
vlastníctva. Jeho majetky sa rozprestieraly po celom Uhorsku, hlavne však
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v Sedmohradsku. Z príjmov zo svojich majetkov a poddanských dávok i miest 
Hunyadi r. 1448 zorganizoval novú výpravu a opäť sa pokúšal zatlačiť Turkov 
z Balkánu. Ale zradné plány srbského kniežaťa Brankoviča, prázdne sľuby pá
pežskej kúrie i odpor uhorskej oligarchie, podnecovaný Habsburgovcami, osla
bovaly potenciu uhorských vojsk, ktoré utrpěly na Košovom poli r. 1448 ďalšiu 
porážku. Z porážky však neťažili natoľko Turci (pre obrovské straty) ako 
vlastná domáca oligarchia, ktorá zatlačovala v ďalšom období J. Hunyadiho do 
defenzívy. V opozícii voči Habsburgovcom podporuje J. Hunyadiho i časť oli
garchie, takže r. 1452 prinútila uhorská šľachta Fridricha Habsburského pre
pustiť Ladislava Pohrobka. Príchodom Ladislava Pohrobka prestáva byť Hu
nyadi gubernátorom, ale turecké lúpeživé vpády prinútily Ladislava menovať 
J. Hunyadiho hlavným kapitánom kráľovského vojska napriek intrikám Celj- 
ských i Jiskru. Sympatie k J. Hunyadimu v širokých masách i zemianstve, ba 
i v mestách boly tak zakorenené, že J. Hunyadi svoje postavenie naďalej uhájil. 
Predposlednú kapitolu venoval autor vykresleniu pomerov v Uhorsku v období 
zvýšeného nebezpečenstva tureckých útokov r. 1456, keď Hunyadi, nestratiac 
po celý svoj život so zreteľa plán vyhnania Turkov z Európy, opustený oligar
chiou, ale plne podporovaný ľudovými masami južného Uhorska, Srbska, Va
lašska, i dobrovoľnými bojovníkmi z celej strednej Európy, pripravil najväčšiu 
porážku tureckým vojskám pod Belehradom. Nakoniec autor shŕňa význam 
osobnosti J. Hunyadiho a hunyadiovskej tradície s obsahom protitureckého boja 
v dejinách Uhorska a najmä maďarského národa.

Elekesova práca, založená jednak na staršej literatúre, jednak na kronikár
skych zprávách a archívnom materiáli, je príkladná monografická štúdia. Jej 
význam spočíva hlavne v tom, že interpretáciu materiálu ukázal pokrokový 
profil osobnosti J. Hunyadiho, predstavil ho čitateľovi ako hrdinu protitureckého 
zápasu, plného patriotizmu, ktorý sa opieral o široké masy i neuhorské národ
nosti, utláčané a ohrožované Turkami. Hrdinskú a obetavú osobnosť feudál
neho vlastenca J. Hunyadiho v celej práci autor stavia do protikladu s ostatnou 
uhorskou oligarchiou i západnými panovníkmi a pápežskou kúriou, ktorí sledo
vali iba úzke triedne záujmy. Tak pomáha i československej historiografii pri 
hodnotení osobnosti Jána Jiskru a jeho panstva na Slovensku, ktoré síce má 
pre dejiny slovenského ľudu určité progresívne stránky, ale v zásade v období 
zvýšeného nebezpečenstva so strany vonkajšieho nepriateľa, v ktorom sa vy
tvárala centralizovaná štátna moc, má aj úlohu regresívnu. P. Ratkoš

SZÁNTÓ BÉLA, A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM 1914-IG. Budapest 1947, 
Strán 204.

Kniha Bélu Szántóa obsahuje šesť prednášok prednesených na stranníckych 
a odborárskych školeniach. Je venovaná hlavným udalostiam a hodnoteniu vý
vinu medzinárodného a uhorského robotníckeho hnutia. Táto kniha bola medzi 
prvými, ktorá sa podujala marxisticky zhodnotiť vývin kapitalizmu a boj ro
botníckej triedy v Uhorsku po rok 1914. Aj pre našu mladú slovenskú socialis
tickú historiografiu má táto kniha značný význam. Umožňuje nám poznať 
s marxistického hľadiska mnohé celkové hospodársko-sociálne a politické pro
blémy Uhorska pred prvou svetovou vojnou.
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Béla Szántó vo svojej knihe opisuje a hodnotí vývin medzinárodného ro
botníckeho hnutia od revolúcie r. 1848 až po vypuknutie prvej svetovej vojny. 
Ostro kritizuje reformizmus a zradcovskú politiku vodcov II. internacionály. Na 
druhej strane vysoko vyzdvihuje revolučnú činnosť ruských boľševikov na čele 
s Leninom a Stalinom, ktorí jedine správne pochopili úlohy proletárskej revo
lúcie. Autor stavia politiku boľševickej strany pred uhorský proletariát ako vzor 
boja za socializmus.

Kniha sa zaoberá príčinami porážky revolúcie v Uhorsku r. 1848 a situáciou, 
ktorá potom vznikla. Podáva rozbor triednych síl, ktoré zápasily v tejto revo
lúcii.

Osobitná pozornosť sa tu venuje počiatkom a ďalšiemu vývinu uhorského ro
botníckeho hnutia od revolúcie r. 1848 až po vypuknutie prvej svetovej vojny, 
rokov 1848—1849. Za Bachovho absolutizmu nastal v hnutí dočasný úpadok. 
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní r. 1867 nastáva rýchlejší vývin kapitalizmu, 
hoci ho stále hamuje závislosť od Rakúska. V súvislosti s tým rastie aj prole
tariát, nastáva rozmach robotníckeho hnutia, vzrastá počet štrajkov, zakladajú 
sa robotnícke spolky a organizácie. R. 1878 je založená tzv. Strana vylúčených 
z volebného práva, r. 1880 Všeobecná robotnícka strana a r. 1890 Sociálno
demokratická strana Uhorska. Máme tu údaje o ťažkom položení uhorského 
proletariátu. Opisuje sa boj medzi revolučnými a zradcovskými vodcami strán 
a organizácií proletariátu (Frankel, Ihrlinger, Kúlfoldi, Engelmann). Značnú 
pozornosť venuje autor hrdinskému boju poľnohospodárskych robotníkov a 
chudobných roľníkov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ktorý mnoho
krát prevyšoval aj hnutie proletariátu, no bez jeho vedenia a spojenectva ne
mohol zvíťaziť (Békéscsaba, Orosháza, Battonya, Hódmezôvásárhely). Autor 
uvádza údaje o položení poľnohospodárskych robotníkov, o organizáciách a po
litických stranách roľníckej chudoby (Várkonyi István, Csizmadia Sándor). 
Preberá sa tu celková hospodársko-sociálna situácia po roku 1867 a poukazuje 
sa na úlohy ľudových más v politických bojoch tohto obdobia.

Kniha končí úvahami o prechode Uhorska k imperializmu. V tomto období 
sa urýchľuje kapitalistický vývin. Na začiatku XX. storočia sa Uhorsko na
chádza vo všestrannej kríze. Boj robotníckej triedy a pracujúcich más sa do
stáva na vyšší stupeň. V rokoch 1905—1907 pod vplyvom prvej ruskej revolú
cie nastal dosiaľ nevídaný rozmach uhorského robotníckeho hnutia, ktorý však 
Vôbec nechceli a nevedeli využiť zradní vodcovia uhorskej sociálnej demokracie. 
Aj v tejto strane sa časom utvorila ľavá opozícia, ktorá hoci bola terčom stálych 
útokov oficiálneho pravicového vedenia, sohrala významnú úlohu (Alpári Gyula, 
László Jenô, Rudas László, Nyisztor Gyorgy, Szántó Béla). Boj más pokračoval 
(10. október 1907, 23. máj 1912). R. 1914 vypukla svetová vojna, ktorej stroj
cami boly vládnúce triedy, no dopomohla k nej aj politika sociálnej demokracie.

I. Úervenák

A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM TÔRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT DO
KUMENTŮM AI. (Vybrané dokumenty k dejinám robotníckeho hnutia v Uhor
sku), Budapešť 1951, strán 652. Vydáva Maďarský ústav dejín robotníckeho 
hnutia (Magyar munkásmozgalmi intézet).
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Maďarský ústav dejín robotníckeho hnutia v Budapešti začal vydávať doku
menty a materiálie k dejinám robotníckeho hnutia v Uhorsku. Edíciu prame
ňov má rozplánovanú na 10 sväzkov, ktoré by sprístupňovaly pre historické 
spracovanie dokumentárny materiál od r. 1848 až do víťazstva robotníckej 
triedy v Maďarsku. Doteraz z plánovanej série vyšiel prvý sväzok. Zahrnuje 
obdobie od r. 1848 do r. 1890. Súčasne obsahuje archívne materiálie, dokumenty 
z časopisov a kníh, ako aj zo zachovaných rukopisov, ktoré sa vzťahujú na ro
botnícke hnutie. Dokumenty sú sostavené výběrově, čo znamená, že do publiká
cie nezaradili všetok materiál týkajúci sa dejín robotníckej triedy, ale len jej 
hnutia, resp. len taký materiál, ktorý s ním úzko súvisí.

Materiál v publikácii je usporiadaný chronologicky, t. j. tak, aby čo najlepšie 
slúžil historikom pracujúcim na dejinách robotníckeho hnutia a zároveň aby 
i samotná publikácia odzrkadľovala postupný rozvoj, narastanie tohto hnutia. 
Teritoriálne zahrnuje celé Uhorsko, čo znamená, že obsahuje materiál i k robot
níckemu hnutiu na území dnešného Slovenska.

Dôležitejšie medzníky, resp. etapy vo vývine robotníckeho hnutia sú v práci 
zvýraznené osobitnými kapitolami, takže orientácia v dokumentoch je i týmto 
uľahčená.

Prvú kapitolu tvoria dokumenty k robotníckemu hnutiu v revolúcii 1848— 
49. Materiálie sa tu vzťahujú len na Budapešť, i to v prevažnej miere na Tán- 
csicsovu činnosť, resp. na jeho vzťah k robotníckemu hnutiu. I keď robotnícke 
hnutie bolo v buržoáznej revolúcii v Uhorsku ešte len v začiatkoch, jeho úloha 
by bola vystúpila lepšie do popredia, keby sa bol v dokumentoch uverejnil i ma
teriál z iných miest Uhorska, napr. materiál k hnutiu banskoštiavnických ba
níkov, ktorý je iste prístupný v maďarských archívoch.

Druhý časový úsek vypĺňajú dokumenty k robotníckemu hnutiu za absolu
tizmu. Tieto ukazujú predovšetkým snahu viedenskej vlády a jej maďarských 
posluhovačov zahatiť prenikanie socialistických náuk medzi uhorské robotníctvo 
a utlmiť v zárodku akékoľvek hnutie so strany robotníkov. Okrem toho obsa
huje materiálie k organizovaniu sa a k hnutiam robotníkov. Pre nás je najcen
nejší materiál týkajúci sa hnutia slovenských baníkov a robotníkov na Spiši a 
v Banskej Štiavnici z rokov 1851—1852.

K obdobiu rokov 1867—1870 prináša práca dokumenty k založeniu a činnosti 
Všeobecného robotníckeho spolku v Budapešti, ako aj materiál k pokusom o or
ganizovanie sa robotníctva iných miest Uhorska. Odzrkadľujú v hrubých črtách 
pohyby, štrajky robotníkov, ďalej vzťah robotníckeho hnutia v Uhorsku к I. 
internacionále, ako aj vplyv Parížskej komúny na uhorské robotnícke hnutie. 
Vo vzťahu k Slovensku si zasluhujú pozornosť dokumenty k založeniu a čin
nosti bratislavského robotníckeho spolku Vpred a dokumenty o vzťahu Marxa 
k hnutiu robotníkov v tomto meste.

Materiálie štvrtej etapy (1872—1880) odrážajú snahy medzinárodnej i domá
cej buržoázie o potlačenie vzostupu robotníckeho hnutia. Ďalej sa obšírnejšie do
týkajú pokusov o politické organizovanie robotníctva, o založenie robotníckej 
strany v Uhorsku a ukazujú úlohu Leva Frankela v týchto snahách. Informujú 
nás tiež o postoji Engelsa k uhorskému robotníckemu hnutiu. Medzi materiália- 
mi nájdeme i dokumenty o národnostnej otázke, ako ju chápala súčasná robot
nícka tlač.
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Posledná a najobsiahlejšia časť obsahuje materiálie k rokom 1880 až 1890. 
Tu sú medzníkmi založenie Všeobecnej robotníckej strany v Uhorsku (1880) 
a oslavy prvého mája (r. 1890). Dokumenty tohto obdobia sa vzťahujú na čin
nosť Všeobecnej robotníckej strany, na narastajúce robotnícke hnutie. Mohutne- 
nie robotníckeho hnutia, ako nám to ukazujú dokumenty, odráža sa jednak 
v snahách o politické a odborové organizovanie, jednak vo zvýšenom odpore 
robotníkov voči vykorisťovateľom. Ďalej obsahuje dokumenty o vzťahu robot
níckeho hnutia v Uhorsku k medzinárodnému robotníckemu hnutiu a jeho vý
značným predstaviteľom. Dôležité sú tu napr. dokumenty o postoji robotníckeho 
hnutia k založeniu II. internacionály.

Prácu uzatvára chronologická tabuľka dôležitých historických udalostí, ku 
ktorým sa viažu uvedené dokumenty o robotníckom hnutí. Chronologická tabuľ
ka sa takto stáva dobrým pomocníkom pri štúdiu robotníckeho hnutia a ešte viac 
zvýrazňuje prehľadnosť materiálií publikácie.

Prvý sväzok edície prameňov k dejinám robotníckeho hnutia otvára nám 
pohľad do dejín robotníckeho hnutia, zápasov robotníckej triedy v Uhorsku, 
ktoré buržoázna historiografia pri písaní dejín buď úplne vynechávala, alebo ich 
zámerne falšovala. Publikácia je cennou pomôckou nielen pre maďarských, ale 
aj pre našich historických pracovníkov, ktorí sa zaoberajú dejinami robotnícke
ho hnutia na Slovensku. Cennou je nielen preto, že obsahuje dokumenty, ktoré 
sa priamo vzťahujú na robotnícke hnutie na území Slovenska, tento materiál 
publikácia iste ani z ďaleka nevyčerpáva, ale hlavne preto, že nám umožní 
hodnotiť slovenské robotnícke hnutie s hľadiska celouhorského hnutia, o ktorom 
dokumenty publikácie podávajú pomerne ucelený obraz.

J, Mésároš



HISTORICKÝ ČASOPIS 

Slovenskej akadémie vied 

Ročník I.

Vydalo v Bratislave roku 1953 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
Zodpovedný redaktor: Ľudovít Holotík 
Tajomník redakcie: Dr. Július Mésároš 

Vytlačily Severoslovenské tlačiarne, n. p., Martin 
Výmer PIO čís. 872/1952-IV/2 zo dňa 15. V. 1952


