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Nový sborník je dalším krokem k poznání nedávných dějin

Začátkem tohoto roku vyšel již třetí svazek sborníku „Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu“. Vydal jej opět Ústav soudobých dějin AV ČR v Praze spolu s vydavatelstvím Dokořán v rámci grantového projektu „KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 - 1989“. Sborník sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček.
Jde o nový pokus podat objektivně a kvalifikovaně některé problémy z českých dějin 20. století. Tento třetí svazek lze považovat ve srovnání se dvěma předchozími za jistý přelom. Vedle dosud převažujících analyticky pojatých příspěvků zahrnuje již i studie zaměřené na řešení některých obecnějších problémů. Tak mohou vzniknout podněty pro širší syntézu. Zároveň přináší třetí svazek sborníku ve větší míře i výsledky práce slovenských historiků. Sborník tvoří celkem 6 studií. Ty jsou věnovány období mezi dvěma válkami, situaci za II. světové války a v prvních poválečných letech.
Zdeněk Kárník se zaměřuje na obecné rysy pravých a levých politických extrémů (zejména fašismus, komunismus a radikální socialismus) a na jejich vývojové tendence. Ukazuje i jisté spojnice mezi fašismem a komunismem. Jiří Křesťan se zabývá spolkem Dělnická pomoc. Vedle vývoje spolku věnuje autor pozornost i širším souvislostem principu dělnické solidarity. Zamýšlí se nad skutečností, že vztah české levicové inteligence k tomuto principu byl relativně rezervovaný.
Stať zkušeného historika a zároveň pamětníka Vojtěcha Mencla zahrnuje otázku jedné z nejvýznamnějších odbojových organizací za okupace Předvoje. V tomto příspěvku se promítají autorovy bilanční úvahy. Zvláštní pozornost je věnována charakteru neozbrojeného odboje, daného tehdejší situací za protektorátu.
Xenie Šůchová sleduje roli slovenských komunistů po mnichovské konferenci 1938. Nespokojuje se jen s rekonstrukcí jejich činnosti na Slovensku. Všímá si i vztahů KSS s pražským vedením KSČ a s Kominternou na začátku ilegality. Zvlášť podnětný je rozbor problému spojeného s vizí sovětského Slovenska. Náplň příspěvku Marka Syrného je věnována česko-slovenským vztahům a tzv. slovenské otázce z hlediska komunistické politiky v období krátkého obnovení demokracie 1945 - 1948. Autor zejména na vystoupeních slovenských komunistických poslanců dokazuje, že KSS byla de facto názorově autonomní součástí KSČ. Zároveň se zaměřuje i na problematiku nacionalismu v komunistickém hnutí. Michal Barnovský zevrubně analyzuje problém maďarské menšiny na Slovensku v letech 1945 - 1950. Ukazuje nejen postoje komunistů k této otázce. Věnuje pozornost i vlivům ze Sovětského svazu při jejím řešení.


