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Ve dnech 21.-25. října 1975 zasedala v Učebním středisku Univerzity J. E. Purkyně
v Brně v Cikháji smíšená komise historiků CSSR a NDR. V rámci jejího zasedání,
které po stránce organizační i obsahové pomáhala zajišťovat katedra historie a archív
nictví filozofické fakulty UJEP, se konalo první dva dny vědecké sympózium o pro
nikání leninismu do KSČ a K S N . Sympózia se zúčastnili členové české i německé
sekce komise historiků CSSR-NDR, pracovnici ÚML při ÚV KSC, CS1 ČSAV, Histo
rického ústavu a Ústavu dejín socialistických zemí SAV, Filozofické fakulty K U
v Praze a UJEP v Brně.
Sympózium bylo uvedeno dvěma hlavními referáty. Za sekci NDR připravili hlavní
referát prof. dr. W. Wimmer, dr. H. Naumann a dr. S. Weber, kteří se zabývali pro
blematikou pronikání leninismu do K S N . Za československou sekci přednesl hlavní
referát dr. A. Faltys, který pojednal o šíření leninismu v KSČ. V obou hlavních
referátech bylo zdůrazněno, že pronikání leninismu do komunistických stran je nutno
považovat za trvalý, dlouhodobý proces, který byl ve své první fázi úspěšně završen
ve třicátých letech tohoto století, kdy K S N i KSC se vypořádaly úspěšně se sociáldemokratismem a přešly na leninské pozice.
K oběma referátům se rozvinula diskuse, ve které vystoupili z německé strany
prof. dr. G. Lozek, prof. dr. W. Nimtz, dr. H. Naumann, dr. H. Kópstein, dr. S. Weber,
prof. dr. H . Húmmler a dr. K . Richter, z československé strany přednesli diskusní
příspěvky prof dr. K . Lón, doc. dr. Fr. Cihák, dr. J. César, doc. dr. B. Cerešňák, doc.
dr. V. Dubský a ppi. ing. M . Chuchmák. V diskusních příspěvcích byly objasněny
okolnosti vzniku KSČ a K S N , historická nutnost jejich bolševizace, která byla obdo
bím intenzivního šíření leninismu v obou těchto stranách, i úloha Komunistické internacionály v tomto procesu. Pozornosti neunikly ani výsledky dosavadního bádání
a nové jevy buržoazní, revizionistické a maoistické historiografie ve vztahu k proble
matice, projednávané na sympóziu.
Na pracovním zasedání obou sekcí komise, které následovalo po sympóziu, podal
pak dr. Václav Král, DrSc., informace o rozvíjení merxisticko-Ieninské teorie a me
todologie v československé historiografii a prof. dr. G. Lozek se zaměřil na soudobé
úkoly a problematiku marxisticko-leninské historiografie v NDR. Na zasedání komise
byla projednána i otázka společné edice dokumentů k dějinám revolučního dělnic
kého hnutí v Německu a Československu v letech 1917—1945. Byla upřesněna koncepce
a obsahová náplň sborníku dokumentů a vytvořena pracovní skupina historiků NDR
a CSSR, která připraví jeho vydání.
Po ukončení pracovního zasedání se zúčastnili hosté z NDR společně s některými
československými členy komise jednodenní exkurze do Přibyslavi, Jihlavy, Telče,
Jaroměřic a Třebíče, na které se seznámili s památnými místy, významnými kulturně
historickými památkami a důležitými středisky dělnického hnutí na západní Moravě
a v přilehlé části Cech. V závěru svého pobytu navštívili členové německé sekce
v doprovodu několika československých historiků rovněž Brno, kde se na filozofické
fakultě UJEP seznámili s problematikou vědecké práce i pedagogické a politickovýchovné činnosti historických kateder, prohlédli si nejdůležitější památky a výstavbu
města a byli přijati v zastoupení rektora univerzity prorektorem prof dr. Fr. Hejlem,
CSc, který také jménem univerzity pozdravil v Cikháji při zahájení účastníky sym
pózia.
Je možno říci, že zasedání smíšené komise historiků ČSSR—NDR a sympózium
o pronikání leninismu do KSČ a K S N v Cikháji, na němž se podílela i Univerzita
J. E. Purkyně v Brně, mělo velmi zdařilý a úspěšný průběh. Přispělo k hlubšímu ob
jasnění závažné problematiky dějin českého a německého revolučního dělnického
hnutí, upevnilo vzájemné vztahy a spolupráci obou sekcí a přiblížilo hostům z NDR
nejen výsledky práce československých historiků, nýbrž také kulturní dědictví a sou
časnou výstavbu socialismu v CSSR.
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Ve dnech 14.—16. října 1975 se konala na filozofické fakultě Univerzity J. E. Pur
kyně v Brně vědecká konference s mezinárodní účastí pod názvem „25 let brněnského
archívního studia a problémy výchovy archivářů". Zúčastnili se jí učitelé, posluchači

