
ÚVODEM 

Před Nyřmi lety vznikla myšlenka vytvořit třtsvazkové 
dějiny protifašistického odboje v Československu jako ko-
lektiVní práci skupiny historiků. ]de o náročnou práci, 
která se nutně zabývá základn1mi problémy společnosti 
dDacátého století: fašismus a antifašismus, válka a mtr, 
revoluce a národně osvobozenecký boi, demokracie a ty-· 
ranie, nacionalismus a vlastenectví - tato a jiná témata 
pnliš l11"0stla do našeho století a nelze o nich psát bez 
vášliě- a zaujetí. Te to zápas o pravdu modernl doby a ;a
kákoliv chladnost myšlent to nemůže zakrýt .. 

Autoři trilogie o dějindch československého odbo;e při
stoupžlž k práci s vědomlm velké odpovědnosti. Tyto dě
jiny_ se udály a lidé je již n(jmohou změnit; mohou je však 
znovu „prožit", pochopit jejich smysl a Je/ich pravdu, a 
ttm porozumět léprl své současnostt. Vl'ílka a revoluce /sou 
stále ve středu pozornosti člověka, ať už chce, nebo ne
chce - žtjeme v nemilosrdném století, před Jehož bouť'lt
vostí se není možno ukrýt. 

Autoři jsou si vědomi, že začali pracovat na velkém M
matu ne/novějších dějin, jehož dqsavadn1 zobrazení ne
uspokojovalo an( historiky, ani odbo;áře, ani společnost. 
fsou si viJdomi angažovanosti této prtí.ce a chápou ;t ni
koli jako posluhování, ale ta_kq q(j.popědnos.t _a _s_lužbu....zá.:.: 
i"!:ú,P _ _ Prol�táf._s_�� - -�(!__l!.f!.[�E,.€, - objektivntho, historicky 
nutného a spravedlivého procesu, kterg pokračuje - mc'1 
tedy svou minulost, přítomnost i „smysl".· 

f e naše historiografie druhé světové války sch,opna do
stát těmto nárokům? fe svým marxismem s to klást děii
nám více otázek a nalézt více a správnějšfchi odpovědí 
než jiné metody? Má již dost stly vytvořit syntetický 
<Jbraz dějin protifašistického odboje a revoluce? Vždyť 
jejl dosavadní vývoj nebyl jednoduchý: Konstžtuovala se 
teprve nedávno, a to fešt/1 za složitých podmtnek dogma-
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i�e1Z, a::�':;l: : n�:: v�zkum ;�/in odbo/e • nds po ·.

Tuto situaci nelze pochopitelně překonat nardz. Histo-

Cecha a Slovdku v modernt evropské htstortt, k hlubštmu 0 

rio_g�afie mťlž� ten postupně prontkat k pravdě o úloze ., 

pochopent „národn1ho probMmu", vztahu vlastenectvi a.
internacionalismu, smyslu proletťí.Fské re..voluce v iu1rod-
nttn vývoji. Začtná kriticky hodnotit i úlohu českého 

- slovenského nac'ionalismu a nacionálního sentimentu a
nutně se při tom střetávtf s historickým „komplexem od
vozenosti" a s filosofií „ndrodnt malosti". Klade st otázku,-·
zda a jak se mohou malé evropské národy změnit z ob- ·.
jektu dějin v jejich sub/ekt, a v souvislosti s tím se sna!l
nově pochopit i specif lku cesty čJeskoslovenska k socia
lismu a prozkoumat tradice našeho soctalisttckého myš--
lenl.
· Mladá československá historiografie se poctivě snaží "

překonat pózlistatky aprtorism� přtznačného pro pa(les4-· ·/
tá léta; fe st však vě(l.oma, že k tomu dnes jlž nestačt
jen dobrá vůle, a sna!tt se najít metody, které by. umo!t- .
ntly vysvětlit dobu z nl samé, z jí vlastnlch pFtčin, rozpo� _·
rťJ. a historických souvislostt. Proto se také „vracl ke kla
sik-b.m", učí se u nejlepštch představitell2 marxisttckélfo
myšleni po Leninovi a neuzavtrá se ani metodologickým·
pódnětům nemarxist-b. � v analýze problém-a „veřefnéhQ
mtnlfat", ,,psychologie mas", existencitflntch sttuacl, ,,kaž-
dodennosti" atd. · 

O národně osvobozeneckém bof i a ;eho_ vy'!J.stěnl v lldo

- · vě demokratickóú revoluci se v poslednlch letech hodně 
- diskutu;e - nejen mezi prtfvnlky (1 _filosofy {fako v le-

tech 1954-1956), ale předévšlm meii historiky. V těchto
diskusích stále vtce rozhoduje respekt k fakt'IJ.m a ke kon- . ":
krétnfmu historickému materiálu, f eftch cilem je dobrat -
se smyslu a_ filosofie nejnověf ších. dě/in ndrodů O esko-

··-- '.,. slovenska, jefžch- stly a velikosti, ale i jejich slabosti ti
nem_ocí. Postof k vlastni minulosti „bez povlfr a iluzí" 
nebývá ovšem populárnt - ani u nás, ant flnde. Nent, 
ušak 1 edinou cestou k prohloubení vědecké pravdy, ke 

- správnějšlmu zobrazenl historických sil, které tyto ne-
mect revolučním zpllsobem léčt? · -

·· Dantf_ úroveM. marxistického myšlení a úrove'M. vlastní ·
disciplíny ovliv-ff.ufe t autory této práce. Saml dobt'e vědí,. 
jaké /sou jefich možnosti a slabiny. Proto předkládaií ·
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. . . . . . . - - - . . .  vete;nostt terito ntis�tn JeštlJ_ pfea,napsantm vlastnlch -tfi-
svazkových déiin protifašistického Qdbo/e· a revoluce. 
Nemá být pl'edem danou ;,kostrou" pl'ipravované trilogie, 
na kterou by se· v daBtch letech navěšovalo „maso4

. --:- ._ 

fakta a příslušné čdstt oděvu. T eh<j tíkolem;;e žnformovat __ -
o _rjp._ešnJrn st�!l-��-M-44.IJf, vytvotiJ. _př'_ďgpjjfi1fhypciťézu;•-"Ffě:"" --, ';
rá1fy-"oyla-1Faat'ší prdci dtcilekticky popf'ena a vyvolala 
nové, pozitivní tvúrčl slly a myšlenky. Nástin m6. dále 
upozornit na neqostatečně prozkoumané nebo nevyřešené 
problémy, na hlavnl deformace v minulém pó;ett a nazna-
čit možnou cestu ;e;ich ob;asněnl, byt někdy ;en v otáz-
kách. V nástinu nebude tedy „všechno", ze;ména nebude _ 
možná dilkladnl'í f aktqgraf icktí. argumentace a některé. 
problémy nebudou ve vzó.Jemných proporctch. 

· · 
Te pravděpodobné, že se také nepodaří vždycky zachy

tit daný stav monografického výzkumu. V prdběhu dos a-
vadnf prtí.ce se totiž podařilo vytvol'lt velký k�lektiV oM• ·
1auých pracovntků z ústředntch škol a ústai:xil, z kraf"l2 

• i okresrJ., historiků, archivářů i pamlUnlků. Výsledklf ;eho . 1
úsilí ovšem dosud často nedospěly do stOli.ia publikov6.nt
a teprve během dalšfch let ;e bude možno využít a zo-

t becntt. 
Nástin nemt1 sloužit fen pro potY.eby samotné htstorio� _-

� grafie, chce napomoci i našt propagandě,- ze;m�na v le
tošním fubtle;ntm roce, a pomoci v dtskusích se zahrantč-_ 
ntmi historiky. 

Vzhledem ke všem t�mto skutečnostem ;e tf'eba považo
vat tuto- knžhu za „nedokonl!enou". Autoři by bylt rddt, _ 
kdyby práce na nt pokračovaly a kdyby se ;í zút5astntl co 
ne;větší kolektiv hlstortkži. i paml!tnlků. Uvtta;t proto, bu
de-li se o ní diskutovat, budou-li se moct těchto diskusl · 
zúčastnit a dostanou-li k ntí.stinu co ne;vtce pf'lpomínek. · 

_ Zdvěrem d�ku;t autoři desttkám lidí, kteřt se k ná
stinu vy/6.dY.tli Již v přtpravném stadiu, i těm, kdož Jim. 
pomohli radou a rJepublikovanými materiály. 

Praha, bl'ezen 1965 éeskoslovenský výbor · 
pro dějiny 

protifašlstickéhop odboje_ 
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