
dniono o ile możności równomiernie teksty naświetlające rozwój sił wytwór
czych i stosunków produkcji, podstawowe pomniki prawne, źródła naświetla
jące rozwój ideologii i kultuiry. Książka dzieli się na dwie podstawowe części: 
źródła do historii Czech i osobno źródła do historii Słowacji. W obrębie każ
dej części przyjęto układ chronologiczny, wychodząc ze słusznego założenia, 
że jeden i ten sam tekst naświetla niejednokrotnie rozmaite dziedziny życia. 
W obrębie obu części przyjęto podziały odpowiadające na ogół przyjętej ostat
nio przez historyków czechosłowackich periodyzacji, z tym jednym wyjątkiem, 
że okres husycki rozpoczęto już w końcu XIV w., a nie dopiero od 
r. 1419. Jest to moim zdaniem korektura słuszna, pozwalająca lepiej zrozu
mieć genezę ruchu tkwiącą głęboko w kształtujących się co najmniej od koń
ca XIV w. stosunkach społecznych i we wzmagającym się natężeniu walki kla
sowej. Natomiast może budzić pewne zastrzeżenia, czy rzeczywiście patenty 
józefińskie o zniesieniu poddaństwa są najszczęśliwiej wybraną datą końcową 
tomu i czy nie sugeruje się przez to zbyt wielkiego ich znaczenia.

Każdy z tekstów opatrzono nagłówkiem trafnie wskazującym zasadniczą 
jego treść i znaczenie oraz krótkim z zasady kilkuwierszowym wstępem, po
dającym najważniejsze wyjaśnienia historyczne niezbędne dla zrozumienia 
tekstu. Teksty podano w przekładach czeskich ewentualnie słowackich, a sta- 
roczeskie i sta/rosłowackie w sposób zmodernizowany. Przy każdym tekście po
dano dokładnie, z jakiego wydawnictwa został zaczerpnięty.

Książka służąca w Czechach przede wszystkim popularyzacji, ewentualnie 
dydaktyce uniwersyteckiej w ręku badacza polskiego, zwłaszcza badacza dzie
jów Śląska, staje się cenną pomocą w docieraniu bodaj poprzez wyjątki i przy
kłady do wielu całkowicie niedostępnych w kraju tekstów i wydawnictw. Do
tyczy to zwłaszcza dziejów późniejszego feudalizmu a w ich obrębie stosun
ków gospodarczych ii społecznych, przy obrazowaniu których sięgnięto nie
kiedy w braku drukowanego materiału również i do rękopisów. Tak samo 
cenny jest szereg urywków przedrukowanych ze starodruków. Książkę uzu
pełnia 15 tablic reprodukujących najcenniejsze zabytki.

Ewa Maleczyńska

V. VOJTlSEK, O VYVOJI METHODY DIPLOMATICKE A JEJCH POTftEBACH 
fSbornik Historycky CSAV, 1954, II, s. 5—38).

Przechodzenie nauki historycznej w krajach demokracji ludowej na nowe 
pozycje naukowe, przejęcie przez nią za punkt wyjścia materializmu histo
rycznego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia tych zmian także w dzie
dzinę nauk pomocniczych historii, m. in. dyplomatyki i paleografii, ale wnie- 
mniejszym stopniu i innych tzw. nauk pomocniczych, a przynajmniej zdania 
sobie sprawy, że dotychczas stosowane przez naukę burżuazyjną metody i cele 
były błędne. Na braki metodyczne i niedostateczność kryteriów formalnych 
zwracała niekiedy uwagę już nauka burżuazyjna, zwłaszcza niemiecka, szu
kająca mniej lub więcej szczęśliwie1, zawsze jednak w niedostatecznym stop-

1 Zwrócić należy uwagę na prace omawiające ustrój poszczególnych urzę
dów rozsiane w ostatnich przedwojennych tomach „Archiv f. Urkundenfor- 
schung“.



niu, dróg dla przełamania „kryzysu metody", na co już poprzędnio zwrócono 
w nauce polskiej uwagę2 3. '

Ostartnio czeski akademik V. Vojtiśek podjął próbę oceny z marksistow
skiego punktu widzenia dotychczasowego dorobku i osiągnięć burżuazyjmej nau
ki zachodniej, zwłaszcza w dziedzinie dyplomatyki. Nie jest to tradycyjna „hi
storia dyplomatyki", w stylu Bresslaua czy Boiiarda, ale marksistowska ocena 
prac na płaszczyźnie epoki, ujęta w związku z takim czy innym ukształtowa
niem się sił klasowych w danym społeczeństwie. Toteż dając w krótkim zary
sie ocenę dyplomatyki zachodniej — od Conringa i Papebrocha, poprzez Ma- 
billona, Siekła, Fickera do Redlicha i Steinackera, skończywszy wreszcie na 
Friedrichu — nie ogranicza się Autor do mechanicznego zestawienia ich po
glądów i formalnej ich oceny, ale przede wszystkim rozpatruje je na płasz
czyźnie konkretnych warunków powstania odpowiedniego dzieła, na podsta
wie konkretnych danych rozwoju nauki historycznej.

Tak np. wskazując na powiązania badań naukowych z aktualnymi potrze
bami danego środowiska, traktuje dzieło Mabillona jako w pierwszej linii od
powiedź izakonu benedyktyńskiego na zarzuty jezuitów, będące wyrazem 
sprzeczności interesów w obrębie klasy feudałów. Natomiast potrzeby natury 
politycznej kierowały założycielami Monumenta Germaniae Historica powią
zanymi ideowo z działalnością poUtyczną Steina, który „w pełni rozumiał 
ważność historii i używał jej dla celów politycznych. A pomiędzy źródłami 
historycznymi najbardziej doceniał dokumenty, które wówczas utraciły prak
tyczne znaczenie prawne, a tym więcej występowały jako najbardziej godne 
zaufania świadectwa sławnej i trudnej przeszłości narodowej" ".

Oczywiście tak pojmowane zadania badań naukowych w ogóle, a nauk 
pomocniczych historii w szczególności, musiały w konsekwencji sprowadzić 
naukę historyczną na manowce. Zaniedbania w dziedzinie opracowania okre
ślonych celów badawczych w okresie po pierwszej wojnie światowej pociąg
nęły za sobą zjawisko tak niepokojące, jak np. wciągnięcie historiografii nie
mieckiej do współpracy z dalekosiężnymi dążeniami nacjonalistycznej polity
ki hitlerowskich Niemiec.

Charakteryzując stan badań nauk pomocniczych historii w przededniu 
drugiej wojny światowej dochodzi Vojtiśek do nader pesymistycznych wnios
ków: „Przeglądając prace wszystkich narodów wykonane w różnych warun
kach widzi się, ile w nie włożono pracy, wiedzy, ile stworzono hipotez, wy
ciągnięto korzyści, wie się jednak, że jest to gęsty las, w którym mało kto się 
wyzna. Istnieje świadomość wielkich, dalszych zadań, . ..  świadomość wyso
kiego posłannictwa dyplomatyki jako wiedzy w ogóle. -Jest sytuacja, w której 
się czeka jak gdyby na czarodziejskie słowo" 4.

Z kolei Autor próbuje postawić naukom pomocniczym historii nowe, o za
sady materializmu historycznego oparte, konieczne postulaty i zadania. Wycho
dząc z zasady jedności całego procesu historycznego i konieczności traktowania

2 Por. B. K iiirlb i s ó w n a, Nowsze badania niemieckie z dziedziny tzw. 
nauk pomocniczych historii. Kryzys metody (Kwartalnik Historyczny, 1954, 
nr 1).

3 Por. s. 16 omawianej pracy.
4 Ibid., s. 31.



go w ten sposób przez naukę, określa Vojtiśek zasięg badań dla nauk pomocni
czych: „Nauki pomocnicze jako przedmiot swych badań mają przede wszystkim 
instytucje prawne i kulturalne oraz pokrewne im dokumenty. Dokumenty, pie
częcie, herby są instytucjami prawnymi, tak jak mierzenie czasu, związki ge
nealogiczne, a zwłaszcza pismo, są produktami przyrodzonych potrzeb ludz
kich, są zjawiskami kulturalnymi“ 5.

W oparciu o Stalinowską definicję bazy i nadbudowy, o twierdzenie, że 
rozwój nadbudowy jest wynikiem procesów zachodzących w bazie, wysuwa 
Vojtiśek postulat rozpatrywania dokumentów jako produktów instytucji 
prawnych będących swego rodzaju odbiciem stosunków gospodarczych i praw
nych. W związku z tym postuluje badanie źródeł z punktu widzenia ich funk
cji w życiu gospodarczym i w stosunkach prawnych. Współzależność od sie
bie zjawisk historycznych pociąga za sobą konieczność rozpatrywania źródeł 
w ich wzajemnej zależności i zależności od całości procesu dziejowego. Nie
zmiernie ważnym przy tym warunkiem jest stosowanie wszechstronnej metody 
badawczej, opartej o jak najszerszą wiedzę i doświadczenie. „Nie chodzi o to, 
czy ma być zastosowana metoda historyczna, prawno-historyczna, filologicz
na, regionalna czy podobna, w  dyplomatyce musi być jedna metoda, oparta 
o jak najszersze wykształcenie i wszechstronność" 6.

Przyznając w całej rozciągłości słuszność wywodom Autora, zdaje się 
jednak, że już dzisiaj przed nauką marksistowską krajów demokracji ludo
wej można postawić dalsze niemniej ważne postulaty. Każde źródło historycz
ne jest nie tylko wyrazem stosunków gospodarczych, prawnych czy społecz
nych, ale przede wszystkim ich odbiciem uwarunkowanym klasowo. Jest ono 
odzwierciedleniem antagonizmów klasowych pomiędzy klasami posiadającymi 
a uciskanymi oraz sprzeczności interesów w obrębie klas rządzących, we wcze
śniejszym średniowieczu klasy feudałów. Stąd każde źródło dostarcza wiado
mości zgodnych z interesami klasy, do której należy jego autor, a zazwyczaj 
z rozmysłu lub podświadomie przemilcza te momenty, które są z nimi sprzecz
ne. Tak np. dokumenty średniowieczne podają z reguły tylko te szczegóły do
tyczące stosunków społecznych, które regulują stosunek poddanego do parna 
gruntu, nie wnikając, prócz bardzo rzadkich wypadków, w jaki sposób feu
dalnie zależny chłop ma się wywiązywać ze swych powinności wobec pana. 
Specjalnie zwłaszcza zamazywany bywa w źródłach ucisk klasowy i formy 
oporu poddanych nie mówiąc już o tym, że w dokumentach wszystkie próby 
biernego oporu traktowane są jako bunt przeciw władzy feudała. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że np. współczesne historiograficzne źródła polskie milczą 
o wszelkich próbach żywiołowych powstań chłopskich XI i XIII w. wychodząc 
widocznie z zasady, że o rzeczach niebezpiecznych i godzących w interesy 
klasy rządzącej lepiej milczeć, aby nie „siać zgorszenia". Dopiero gdy niebez
pieczeństwo minęło, nieśmiało potrąca się o takie wspomnienia. Wynika stąd 
wniosek, że niejednokrotnie, w wypadkach, gdzie wchodzi w grę interes kla
sowy autora źródła, wnioskowanie ex silentio o pewnych faktach może być 
zawodne. Odnieść to można także w pewnych wypadkach i do źródeł doku
mentalnych.

5 Ibid., s. 34.
6 Ibid., s. 38.



Sądzę, że takie uzupełnienie postulatów Vojtiśka w kierunku dokładnej 
analizy klasowego charakteru każdego poszczególnego źródła nie stoi w naj
mniejszej sprzeczności z jego tezami.

Postulaty Autora odnoszą się oczywiście do całej nauki historycznej 
wszystkich krajów i społeczeństw, a tym samym do nauki historycznej pol
skiej. Niemniej trzeba wskazać, że dla Śląska, gdzie proces feudalizacji społe
czeństwa jest najsilniej zaawansowany, gdzie najsilniej też dostrzegamy anta
gonizmy międzyklasowe i sprzeczności w obozie feudałów, postulaty te mają 
szczególne znaczenie dla przyszłych badań nad dokumentami pochodzącymi 
z tego terytorium.

Anna Skowrońska


