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KILKA UWAG O CZECHOSŁOWACKICH STUDIACH I MATERIA
ŁACH W ZAKRESIE HISTORII POWSZECHNEJ

I

„Dzieje powszechne“ są w rzeczywistości powszechnymi dopiero jeden 
wiek. W społeczeństwach starożytnych, np. u starych Chińczyków 
i w klasycznej Grecji, pojmowano historię jako naukę o dziejach mie
szkańców własnego kraju i jego otoczenia. Wprawdzie już Tucydydes 
znacznie rozszerzył zakres zainteresowań historyka, a jego rówieśnik 
Herodot poddał myśl „roboczego podziału“ na dzieje Grecji i dzieje 
reszty starożytnego świata. Z drugiej strony jednak dla starożytności, 
a także dla feudalno-chrześcijańskiej Europy średniowiecznej decydowały 
o zasięgu historii losy starego imperium rzymskiego, jak to przyjął w II w. 
przed n. e. Polibiusz. Nie jest na pewno przypadkiem, że z „dziejami 
powszechnymi“ spotykamy się dopiero w XVI w., w stuleciu wielkich 
odkryć geograficznych. Wielki elżbietański żeglarz Raleigh ( | 1618) po 
raz pierwszy włącza pragmatycznie w obręb swoich zainteresowań histo
rycznych (obok Europy i „starego światś,“) ukazujące się widnokręgi no
wego świata. Wolter był pierwszym zachodnim historykiem, który poważ
nie zajmował się dziejami Chin, ale zawładnięcie światem przez mocar
stwa kolonialne na progu okresu imperialistycznego me oznaczało na 
tych ziemiach końca „europocentryzmu“1. '

Jednym z wielkich osiągnięć materializmu historycznego jest wykaza
nie jedności historii. Było to logicznym następstwem udowodnienia przez 
Marksa podstawowego prymatu stosunków gospodarczych, od których 
zależy polityczna i kulturalna działalność całej ludzkości. Większość hi
storyków uznaje dziś, że ludzka działalność we wszystkich swych przeja
wach jest jednolita i nie może być siłą dzielona na rozdziałki o politycznej, 
gospodarczej, kulturalnej i innej działalności tegoż społeczeństwa. Mate-

1 Na temat ogólnodziej owego rozwoju ludzkości por. V. G. C h i 1 d e, The Past, 
the Present and the Future (Past Present, 1956, z. 10, s. 3—5); G.' B o r r a c l o u g h ,  
History in a Changing World, Oxford 1955; J. R o m e  in,  Aera von Europa (De 
europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon), Leyden 1954.
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rializm historyczny wyjaśnia zależność i wzajemne oddziaływanie niezli
czonych aspektów ludzkiej działalności, ale przez rozszerzenie zaintere
sowania prowadzi do rozszerzenia materiału, który historyk starający się 
stworzyć syntezę musi koniecznie opanować. Wszyscy dzisiaj odczuwamy 
potrzebę współpracy między historykami, i to na jak najszerszym polu; 
ta współpraca może tylko wtedy liczyć na powodzenie, o ile jest zamie
rzona i inspirowana przez jeden społeczny cel. Tym celem jest dla nas 
obraz obiektywnego rozwoju ludzkości z całą konkretną złożonością i róż
norodnością form występujących w poszczególnych społeczeństwach, 
obraz, którego różnorodność prowadzi do ogólnych wniosków, do usta
nowienia prawidłowości rozwoju ludzkiego społeczeństwa2.

Tyle1 o teoretycznej stronie zagadnienia. Rzućmy teraz okiem na start 
badań nad historią powszechną w Czechosłowacji.

Do niedawna można było spotkać się ze zdaniem, że w Czechosłowacji 
badania nad dziejami powszechnymi nie tylko się nie rozwijały, ale nio 
mogą się też rozwijać i że zadaniem czeskich historyków są — wzorem 
F. Palackiego — studia nad historią własnego narodu. Celem niniejszych 
uwag jest wykazać, że historię powszechną musimy studiować, ponieważ 
jest to logiczne następstwo dialektycznej metody poznania, i że ją studio
wać możemy. Warto jednak przypomnieć fakt, że powtarzany często sąd, 
iż badanie dziejów powszechnych nie ma u nas żadnej tradycji, nie odpo
wiada prawdzie. Nie znaczy to jednak wcale, że chodzi tutaj o naukę- 
historyczną w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ale w okresie, kiedy 
w Europie środkowej czyniono pierwsze kroki w kierunku badań nad 
historią powszechną w historiografii mieszczańskich humanistów, znaj
dziemy u nas prace, które w rozumieniu swych zadań różnią się od ujęcia 
średniowiecznych „kronik świata“. Granice chrześcijańskiej Europy prze
kraczali przede wszystkim historycy XVI w., dla których zagadnienie 
tureckie było problemem życiowej wagi. Od zainteresowania podróżników' 
do zainteresowania historyka z żywym wyczuciem politycznym jest jed
nak długa droga. I tak dopiero około r. 1600 znajdziemy w pismach D. Ad. 
z Veleslavína i J. Kočína z Kočinétu, i u współczesnego im, a zarazem pro
tagonisty, V. Budovce z Budova dążność do historycznego wyjaśnienia 
społeczno-politycznego składu tureckiego imperium3. Niektórzy historycy 
zbliżają się do zatarcia granic, jakie chrzęścijańsko-feudalna Europa za
kreśliła między „niewiernymi“ a samą sobą. Najwyraźniej występuje to

2 H i 11, Marxism and History (Modern Quarterly, 1848—1948, Mareh 1948) p 
J. B r u h a t, Destin de Vhistoire, Paris 1949; por. Teksty Ire kursu dějin dějepisectví,.
t. I, Praha 1955.

3 Na temat czeskiego dziejopisarstwa z okresu przedbiałogórskiego i jego stosunku: 
do zagadnienia tureckiego por. J. V. P o l i š e n s k ý ,  Bohemia, the Turk and th& 
Christian.



u J. A. Komeńskiego, który tureckiemu sojusznikowi dawał w walce 
przeciwko „Antychrystowi“ :— Rzymowi — konkretne zadania. Historio
grafia, wytworzona przede wszystkim przez mieszczańskich czeskich 
autorów przedbiałogórskich, burzyła podział dziejów według monarchii, 
a w Chronologii Pawła Skali ze Zhořa przedstawiła projekt zaczynania 
nowej ery od początku niemieckiej reformacji. U spadkobierców czeskich 
husytów, oskarżanych o herezje i zmuszanych do kulturalnej izolacji, 
znajdziemy wyjątkowo szerokie zainteresowania, przekraczające granice 
czeskich ziem i granice wyznaniowe4.

Jeśli Skála, który nawiasem mówiąc tłumaczy z Dantego i Bodina 
oraz jest doskonale cbznajomiony ze współczesną historiografią od Sleida- 
na aż do Meterana, mówi o Historii Kościoła jako o swoim celu, nie jest 
to nic innego jak historia wszystkich herezji skierowanych przeciwko 
autorytetowi Kościoła rzymskiego, z punktem kulminacyjnym w husy- 
tyzmie, ruchach reformatorskich XVI w. i w ówczesnej wielkiej walce: 
czeskim ruchu antyhabsburskim i wojnie trzydziestoletniej. Swoją Histo
rię pisał Skála w saskim Freibergu, Pirnie i Lubece; znamy ją tylko z wy
jątków, ponieważ E. Tonner, wydając ją jako Historię czeską w latach 
sześćdziesiątych XIX w., dokonał w niej bardzo poważnych skreśleń. Nie 
jest więc przypadkiem, że F. Palacký wyzyskał z Historii Skali materiały 
odnoszące się do historii europejskiej XVI w., nie przejmując z niej jej 
ostrza antypapieskiego. Po Skali podobnie szeroko pojmował czeską walkę 
z Habsburgami A. Habrvešl z Habernfeldu, który w swojej Czeskiej woj
nie dał właściwie pierwszą w Europie środkowej historię wojny trzydzie
stoletniej. Podobnie w szerokich związkach widział historię czeską 
J. A. Komenský, który interesował się losem amerykańskich tubylców 
na podstawie dzieła Las Casasa, dziejami Azji i historią ekspansji ko
lonialnej na terytorium Afryki, jak o tym wymownie świadczy jego nie 
dokończony rękopiśmienny podręcznik szkolny Historia prophana, sive 
politica, zachowany w egzemplarzu leningradzkim5. I chociaż w tekście 
podręcznik ten nie wykracza poza starożytność, w swych uwagach margi
nesowych (Notae' variae, potissimum geographicae) sięga aż do czasów 
współczesnych autorowi.

Ogólnie możemy powiedzieć, że dopóki szeroki prąd rozwoju kultury 
czeskiej nie został przerwany, historycy czescy XVI i XVII w. nie znali 
granicy między dziejami „powszechnymi“ a „narodowymi“. Biała Góra

4 C o m m o n w e a l t h ,  „Byzantinoslavica“, XIV, 1953, s. 82—108. O czeskiej histo
riografii tego okresu pisze autor tego studium w „Sborníku Vysoké školy pedagogické 
v Olomouci“, 1956.

5 [J. A. K o m e n s k ý], Historia prophana sive politica. Fotokopia wydawnictwa 
lenmgradzkiego była mi udostępniona dzięki uprzejmości kierownictwa Gabinetu Nauk 
Pedagogicznych CSAN w Pradze.



jednak przerwała proces tworzenia się nowoczesnego narodu czeskiego 
i rzuciła go wstecz do sytuacji, w której walczył dosłownie o swoje „być 
albo nie być“. Jeżeli w warunkach pobiałogórskich na uniwersytecie 
praskim po 1622 r. jezuici wykładali historię, to był to pragmatyczny, 
z teologii wywodzący się zbiór do zbawienia wiodących przykładów, który 
stał daleko za Historią Kościoła Skali i Historią polityczną Komeńskiego. 
Większość zbawiennych i odstraszających przykładów czerpano przy 
tym z Biblii czy ze starożytności, a o dziejach ojczyzny i reszty świata 
uczniowie nic się nie dowiadywali. Jeszcze tuż przed skasowaniem za
konu (1773 r.) gorzko się 'na to skarżył kronikarz doby Oświecenia, Jan 
Jeník ^  Bratříc6. Żywotniejsza była historia, którą uprawiano poza uni
wersytetem, która wbrew najlepszym chęciom stała w sprzeczności z za
interesowaniami Kościoła katolickiego i Habsburgów. Dlatego też ,,o j czy
ście“ pojęte prace historyczne Balbina i Pěšiny tylko w części były opu
blikowane. Charakterystyczne też jest, że najznakomitsi przedstawiciele 
Oświecenia i Odrodzenia rzadko nawiązywali do swoich jezuickich nau
czycieli, opierając się raczej na pracach członków zakonu pijarskiego, 
który od 1752 r. stanowił w Pradze dla ojców jezuitów poważną konku
rencję.

Uczniem pijarów z Kosmonos był też (Łużyczanin rodem) K. H. Seibt, 
który studiował również w Lipsku, skąd w 1763 r. przyszedł na uniwer
sytet praski na nowo założoną „katedrę historii“. Seibt i współcześni mu 
historycy z Ignacym Cornovą na czele, żyjący w czasach Fryderyka 
Schillera, byli początkowo przeważnie literatami, jak np. autor akademic
kiego odczytu pt. Was heisst und zu welchen Ende studiert man Universal
geschichte, i nie robili jeszcze różnicy między historią a literaturą. Sam 
Seibt najpierw wykładał historię literatury i estetykę. W czasach Como- 
vy dzieje światowe (Weltgeschichte) albo powszechne (Universalgeschi
chte) były na wydziale filozoficznym przedmiotem obowiązkowym, ale 
równocześnie w okresie walki z rewolucją francuską powstało dążenie 
do wzmocnienia zachwianej pozycji monarchii habsburskiej przez wpro
wadzenie nowego przedmiotu — historii państwa austriackiego (Oesterrei- 
chische Staatengeschichte). Ten przedmiot pojawił się na uniwersytecie 
szczególnie w latach 1804—1809, sprawiając duże trudności, ponieważ 
mało kto wiedział, co właściwie przez ten przedmiot należy rozumieć. 
Jako przedmiot historia Austrii nie dawała się zaliczyć ani do dziejów 
powszechnych, ani też do historii narodowej (Völkergeschichte). Pod 
wpływem wiedeńskiego historyka Hormayra zwyciężył pogląd, że dzieje 
Austrii powstaną przez syntezę dziejów poszczególnych ziem monarchii 
austriackiej, podobnie jak J. von Müller tworzył z historii poszczególnych

6 Por. J. P o l i š e n s k ý ,  Dvojí tvář osvícenského dejcpiscctví: Jan Jeník z Bratříc 
(Slovesná věda, 1950, z. 3, s. 147—153).



kantonów dzieje Szwajcarii. W okresie rosnących dążeń narodowych to 
załatwienie nie wystarczało i młody F. Palacký, który zrażu pisał Ge
schichte von Böhmen z punktu widzenia lokalnego patriotyzmu, prze
szedł także w tytule swoich Dějin národu českého v Čechách a na Mora
vě i w samej pracy na grunt dążeń liberalno-narodowych. Na to mógł 
sobie pozwolić tylko historyk stojący poza dokładnie pilnowanymi uni
wersytetami, na których historia w wyniku reformy z 1824 r. była 
zepchnięta na płaszczyznę przedmiotu nieobowiązkowego, co odnosiło się 
tak do historii powszechnej, jak i do dziejów austriackiego związku 
państw. Podczas gdy na uniwersytetach większość historyków — w myśl 
życzenia władz — szukała drogi do ożywienia „dziejów ojczystych“, tj. 
monarchii habsburskiej, poza uczelnią coraz większego znaczenia nabierało 
rozumienie historii jako doniosłego środka do wytworzenia nowoczesnych 
społeczeństw narodowych. Tak widział zadania dziejów ojczystych przede 
wszystkim F. Palacký, mimo że wcale nie ignorował znaczenia historii 
powszechnej7. Wyjątkowym zjawiskiem był działający na uniwersytecie 
praskim prof. J. K. Vietz, wychowanek praskiej filozofii, równocześnie 
doskonały znawca liberalnej historiografii niemieckiej, podziwiający 
zwłaszcza F. L. Schlossera i K. v. Rottecka.

Praca Vietza Das Studium der allgemeinen Geschichte nach dem ge
genwärtigen Stand der historischen Wissenschaft und Literatur (Pra
ga 1844) była od czasów wykładów Skali i Koćina pierwszym studium 
powstałym w Czechach, które postawiło sobie za cel naświetlenie me
todyki pracy historyka8. Reżim mettemichowski nie był skłonny do tego. 
żeby historykom otwierać drzwi swoich archiwów, a Vietz nie miał dosyć 
energii, żeby je sobie otworzyć, tak jak to zrobił Palacký, który poznał 
też zawartość szeregu archiwów obszamiczych na czeskiej wsi. Vietz nie 
rozpoczął konkretnej pracy, a nawet jego najlepszy uczeń, równocześnie 
zaś młodoheglista z Tübingen, A. Springer, nie przystąpił do wyzyskania 
źródeł krajowych, choć praca Springera o dziejach okresu rewolucji koń
ca XVIII i pierwszej połowy XIX w. jest doskonałą pracą syntetyczną 
z dziejów mu współczesnych9.

7 Studia porównawcze o Palackim i J. Knollu, oparte na materiale z państwowych 
archiwów w Kromierzyżu i Ołomuńcu, i pozostałości Archiwum Mittrowskiego w Roi- 
niczo-Leśnym Oddziale Państwowego Archiwum na Pernsteinie wyjdą w r. 1957. Por. 
zwłaszcza J. L. Kn o l l ,  Mittelpunkte der Geschichtsforschung und Geschichtsschrei
bung in Böhmen und Mähren, Olomouc 1821.

8 K. J. V i e t z ,  Das Studium der allgemeinen Geschickte nach dem gegenwärti
gen Stand der historischen Wissenschaft und Literatur, Praha 1844. Ze starszych 
wydawnictw trzeba wspomnieć przynajmniej: J. H. W o l f f ,  Eine Vorlesung von den 
wahren Begriffen der Eigenschaften und dem Nutzen der Uniwersalgeschichte, 
Praha 1783, i niektóre prace J. Coraovy.

9 A. H. S p r i n g e r ,  Die Hegelsche Geschichtsanschauung. Eine historische Denk-



Po 1849 r. L. Thun, przeprowadził dokładną reformę studiów uniwer
syteckich, w której należytą uwagę poświęcono też historii. Na uniwersy
tecie praskim w katedrze historii powszechnej działał wtenczas pocho
dzący z południowych Niemiec C. von Hofier, o katolickiej orientacji, 
a w katedrze historii Austrii — V. V. Tomek. Dla historii powszechnej 
nie oznaczało to jednak zmiany na lepsze; ITJflcr bowiem wyzyskiwał 
źródła krajowe tylko wyjątkowo, a Tomek po wydaniu napisanej jeszcze 
w okresie młodzieńczym pracy pt. Krátký světový dějepis (1855) nie 
poświęcał się w ogóle historii powszechnej. Pierwszym człowiekiem, który 
zmienił ten stan rzeczy, był A. Gindely. Wyzyskał on do swej pracy 
o czeskim powstaniu z lat 1618—1620 przede wszystkim archiwalia za
graniczne, ale czasami zaglądał też do źródeł krajowych. Wiązało się to 
z faktem, że źródła krajowe były trudno dostępne, a historycy zajmujący 
się zagadnieniami historii powszechnej wyzyskiwali albo materiał publiko
wany, albo szukali go w wielkich archiwach państwowych, otwieranych 
stopniowo badaczom w drugiej połowie XIX w. Jeśli Gindely szukał ma
teriałów po wszystkich.archiwach Europy zachodniej, to od 1882 r., kiedy 
to uniwersytet praski podzielono na czeski' i niemiecki, przed badaczami 
czeskimi stanęły dwie drogi do podjęcia problematyki historii powszech
nej10 11. Jedna z nich prowadziła do Paryża i do Niemiec, druga zaś do Wie
dnia do Instytutu Histerii Austrii, a stamtąd do Rzymu do archiwów 
Watykanu.

Pierwszą drogą szedł J. Goli, który wyzyskiwał doświadczenia nąbyte 
na histerycznych seminariach w Göttingen i w Berlinie. Jego praca habi
litacyjna Die französische Heirat Frankreich und England 1624 und 1625 
ż r. 1876 odpowiada sposobem opracowania i tematyką pracom, które 
w tym czasie powstały w Berlinie i Halle11. Tą drogą miał pójść także 
obiecujący uczeń Goiła, przeznaczony na katedrę historii powszechnej,
L. K. Hofman (1876—1903), który z Paryża przeszedł do Berlina do
M. Lenza i zamiast francuskiego absolutyzmu zaczął badać pruski, a cd 
Fryderyka II przeszedł do badań nad indywidualnością Bismarcka i zaczął 
pisać na ten témat pracę, nad którą umarł12. Tą samą drogą kroczył uczeń

schrift, Tübingen 1848; t e n ż e ,  Geschichte des Revolutio uszeitalters (1789—1848). 
ln  öffentlichen Vorlesungen an der Prager Uniwersität übersichtlich dargestellt, 
Praha 1849.

10 O A. Gindelim najlepsza dotąd jest rozprawa K. K r o f t y, Antonin Gindely 
(Zprávy zemského archivum král. českého, t. IV, Praha 1915, s. 145—396).

11 Najlepszy obraz działalności Golla daje Gollův sborník, red. J. Bidlo,
G. Friedrich i K. Krofta, Praha 1906. Wreszcie o Gollu por. K. S t l o u k a l ,  Jaroslav 
Go.ll (CCH, XLVII, 1946, s. 106—123).

12 Por. L. K. H o f m a n ,  Sebrane spisy, I—II, red. J. Glücklich, K. Krofta 
i V. Dyk, Praha 1904—1905; J. G o 11, Ladislav Hofman (J. G o 11, Vybrané spisy 
drobne, I, Praga 1928, s. 146—160).



J. Rezka i J: Goiła, Józef Pekař (1870—1937), który w latach 1893—1894 
zahaczył krótko o Erlangen i Berlin, w okresie gdy wykańczał swoje 
Dějiny valdštejnského spiknutí 1630—1634. Do tej pracy powrócił Pekar 
powtórnie pod koniec swojego życia, kiedy to wyszło jej niemieckie opra
cowanie (1930, 1934). Nie wyzyskał w niej jednak nowo udostępnionych 
waldsteinianów, tak że heurystycznie jest już dawno przestarzała. W pracy 
tej problematyka historii powszechnej nie odgrywa poważniejszej roli, 
ponieważ zagadnienie Waldsteina rozpatruje autor jako zagadnienie dzie
jów czeskich13. Nie miał też Pekař wpływu na wychowanie historyków, 
którzy by się specjalizowali w zakresie historii powszechnej.

Historycy zajmujący się dziejami powszechnymi, mimo że byli wycho
wywani przez Goiła, powszechnie woleli drugą drogę. Goli i Rezek ułatwiali 
-swoim uczniom wyjazdy do Wiednia i Rzymu, mimo to tylko niektórzy 
z nich weszli w pełni na tę drogę. M. Dvořák (1874—1921) zatrzymał się 
w  Wiedniu nad dziejami sztuki, J. Susta (1874—1945) przeżył w Rzymie 
kryzys młodego człowieka dotkniętego bolesną sprzecznością między kos
mopolityzmem a miłością do ojczyzny. Rzymskim archiwom zawdzięczał 
■on źródła do swoich prac o soborze trydenckim i o pontyfikacie Piusa IV. 
Oprócz XVI w. wabił też Sustę wiek XIX. Jego Dějiny Evropy v. I. 
1812—1870 (1912—1923) oraz Světová politika v letech 1871— 1914 
.{1921—1931) zostały jednak opracowane tylko na podstawie literatury 
i stoją — jeśli chodzi o ich znaczenie — daleko w tyle za pracami poświę
conymi dziejom ojczystym, przede wszystkim za pracami omawiającymi 
w „Českých Dějinách“, wydawanych przez V. Novotnego, okres ostatnich 
Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów14.

Podobne powiązanie historii powszechnej z dziejami ojczystymi znaj- 
idziemy także u uczniów Goiła i Šusty, którzy szli śladami tego ostatniego 
•do Wiednia i do Rzymu, np. u. J. Glücklicha (1876—1950), V. Kybala 
(1880), J. Borowicka (1885) i K. Stloukala (1887). Ten ostatni był następcą 
:Susty. Ich zainteresowania zagadnieniami, które wykazywały czeski udział 
w polityce europejskiej, uwidoczniły się zwłaszcza w ostatnich latach przed 
1914 r., a szczególnie wystąpiło to u autorów, którzy po r. 1918 poszli na 
stanowiska dyplomatyczne młodej republiki, jak u V. Kybala i K. Krofty. 
Dążenie do naświetlenia na podstawie materiału dyplomatycznego końca 
samodzielnej polityki czeskiego państwa stanowego prowadziło również

13 O Pekařů por. Listy úcty a přátelství (korespondencja wzajemna J. Goiła
i J. Pekara), wyd. J. Klik, Praha 1941, przedmowa J. Šusty..Por. też J. W e r s t a d t ,  
•'Odkazy dějin a dějepisců, Praha 1948, s. 34 i n.; Z. N e j e d l ý ,  Dějiny národa 
českého, t. I, Praha 1949, s. 98 i n .; t e n ż e ,  O smyslu českých dějin, Praha 1952, 
-s. 201 in .  j

14 Dzieło Józefa Šusty nie było dotąd należycie ocenione. Tymczasem por. przy
najmniej N e j e d l ý ,  op. cit., t. I, s. 100—101; H. F. S c h m i d  w studium R. G. 
Plaschka, Von Palachy bis Pekar, Graz — Köln 1955, s. 94 i n.



do poszerzenia zainteresowań o archiwa hiszpańskie (Simaficas), szwedzkie 
i niemieckie (Zerbst)15.

Po r. 1918 pojawiły się nowe bodźce. Taką podnietą były prace przed
wcześnie zamordowanego profesora historii gospodarczej na Uniwersyte
cie Karola IV, B. Mendla (1892—1940), powstałe pod wpływem Pirenne’a 
oraz grupy francuskich historyków społecznych i gospodarczych skupio
nej koło „Annales“. Młodsza generacja naśladowała francuskie studia 
nad historią agrarną w takiej postaci, w jakiej przedstawił je H. Seé. 
Generacja ta w swoim nowym wydawnictwie „Dějiny a přítomnost“ 
(1937—1938) wytyczyła sobie jako program marksistowskie badanie 
dziejów. Może najdalszy krok w kierunku zrealizowania tego programu 
w dziedzinie historii powszechnej stanowiła publicystyczną działalność 
innej ofiary nienawiści rasowej, badacza wojny chłopskiej w Niemczech, 
powstania w Niderlandach oraz wojny z Hiszpanią, K. Konrada. Zaraz 
na początku okupacji padł ofiarą w związku z prześladowaniami stu
dentów czeskich inny uczeń Šusty, J. Matoušek (1906—1939), którego 
praca Turecká válka v evropské politice v letech 1592—1594 (1935) 
wykazywała zrozumienie dla rozpatrywania szerszych problemów, chociaż 
od strony heurystycznej szła utartą drogą poprzez archiwa watykańskie.

Podobnie nowe aspekty znajdujemy w pracach uczniów pierwszego 
profesora dziejów Słowiańszczyzny, J. Bidla, a mianowicie M. Paulovej 
(1891), poświęcone walce narodów Jugosławii o niepodległość, J. Macůrka 
(1901), badającego wnikliwie zwłaszcza dzieje Polski i Węgier, i V. Žáčka, 
zajmującego się problematyką r. 1848. Uczniowie Pekara, przede wszy
stkim Z. Kalista (1900) i B. Chudoba (który wyszedł z uniwersytetu ber
neńskiego i skłaniał się później do poglądów profesora H. v. Srbika). 
ograniczali się do prac syntentycznych, a w pracach na temat historii 
powszechnej pozostali wierni zarówno idealistyczno-konserwatywnym po
glądom Pekařa, jak i tradycyjnym źródłom16.

Najlepszym przykładem świadomego wiązania przez historiografię 
czeską problematyki historii powszechnej z dziejami narodowymi są studia 
monograficzne profesora historii starożytnej, J. Dobiaśa (1888), poświę
cone dziejom miasta Pelhřimova. Chronologicznie dochodzą one do pierw
szej ćwierci XVII w. Autor obraca się zasadniczo w ramach dziejów na

ir> Porównaj tymczasem wymienione studia Z. N e j e d l é g o i  H. F. S c h m i d a .  
Całego opracowania tego okresu dotąd nie mamy. Jednostronny jest przeglądowy 
artykuł O. O d l o ž i l í k a ,  Modem Czechoslovak Histori.ography (The Slavonic and 
E. E. Review 1951—1952, 30 s. 376—392. Por. artykuł autora Der gegenwärtige Stand 
und die Aufgaben der Geschichtswissenschaft in der GSR (Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft, 1957, nr 2, s. 353—363).

16 Nástin přednášek II. sjezdu československých historiků, Praha 1947, zawiera 
przynajmniej pogląd na problematykę wymienionych prac i autorów.



rodowych, ale bardzo często wykracza poza nie w oparciu o materiały 
z prawie 30 archiwów zagranicznych17.

W ostatnich 10 latach zwiększył się nacisk kładziony na historię po
wszechną. Wynikało to z potrzeby podniesienia poziomu wykładów z histo
rii powszechnej oraz z potrzeby wprowadzenia dziejów międzynarodowego 
ruchu robotniczego. Dążność do realizacji tych potrzeb znalazła swoje 
odbicie w pracach B. Sindelárá i J. Poliśenskiego, poświęconych historii 
powszechnej XVII w. i początkom ruchu robotniczego w XIX w., J. Hájka 
z zakresu historii międzynarodowego ruchu robotniczego, F. Grausa 
i J. Kudrniego, badających początki epoki feudalnej, i J. Macka, zajmu
jącego się wojną chłopską w Niemczech, zwłaszcza na terenie Tyrolu18. 
Może najdobitniej potrzebę badań w zakresie historii powszechnej przed
stawił F. Graus w swoim instruktywnym artykule O postavení historie 
v kulturním životě. Podkreślił on, że zactania, jakie stawiali sobie od cza
sów Palackiego historycy walczący albo o zachowanie narodu, albo póź
niej o jego niepodległy byt, zostały spełnione. W okresie walk o zwycięstwo 
socjalizmu i o zachowanie pokoju otrzymują historycy zadania, które 
przekraczają ramy dziejów narodowych19.

Możemy więc zakończyć nasze rozważania stwierdzeniem, że współ
czesna historiografia czechosłowacka jest świadoma zadań, jakie stoją 
przed historią powszechną. Jeśli w nauczaniu dzieje ojczyste nadal będą 
odgrywać rolę główną, to w badaniach naukowych, zwłaszcza marksistow
skich, coraz więcej miejsca będzie się poświęcać problemom historii po
wszechnej.

II

Dziś, kiedy historycy pokroju Toynibeego zajmują się dziejami cywi
lizacji, kiedy powstają obszerne Dzieje cywilizacji przy poparciu UNESCO, 
kiedy wreszcie historiografia radziecka wydaje pierwsze tomy Historii 
całego świata, nie ulega wątpliwości, że należy badać historię powszechną. 
Pozostaje jednak otwarta kwestia, czy jest to w ogóle możliwe w wypadku 
Czech, które nie były samodzielnym państwem w okresie 1526—1918 r., 
i w wypadku Słowacji, która do 1918 r. w ogóle nie miała niepodległości.

17 J. D o b i á š ,  Dějiny král. města Pelhřimova a jeho okoli, t. I—III, Praha 
1927—1953.

18 O współczesnym stanie oprócz artykułu autora niniejszej pracy cyt. w przy- 
pisku 15 informuje „CsCH“ i referat O. R i h y, przygotowany na X Zjazd History
ków w Rzymie, Aufgaben und Leistungen der tschechoslowakischen Geschichts
wissenschaft (powielono jako rękopis), 1955.

19 F. G r a u s ,  O postavení historie v kulturním životě (Literární noviny, 195tí, 
nr 15, s. 3); por. również J. P o l i š e n s k ý ,  K současnému stavu historické věchy 
(Dejepis ve škole, 1956, III/7, s. 289—296).



Podkreślano przy tym, że historycy czechosłowaccy muszą się ograniczyć 
do historii własnego kraju, ponieważ źródła do historii powszechnej są 
dla nich niedostępne.

Należy wspomnieć, że cd czasów Palackiego usiłowano te trudności 
usunąć, chociaż chodziło przy tym głównie o problematykę związaną 
z historią Czech. Z inicjatywy Palackiego w 1862 r. założono Archiwum 
Ziemi Czeskiej (dziś Oddział IV Státního ústředního archivu), dzięki 
czemu udostępniono badaczom trzon starego archiwum państwowego 
Czech średniowiecznych, tzn. Archiwum Korony Czeskiej20. Archiwum 
to kierowane po 10 latach przez Gindeliego rozpoczęło szeroką akcję dla 
dostarczenia materiałów do zainicjowanego już wcześniej wydawnictwa 
czeskich akt sejmowych po 1526 r., które miało być pierwszym krokiem 
w kierunku kontynuacji dzieła Palackiego. Wydawnictwo akt sejmów czes
kich, prowadzone obecnie przede wszystkim przez dra M. Volfa, doprowa
dzono do 1605 r.; nadto wydano także akta sejmowe z 1611 r. Doprowa
dzenie tego wydawnictwa do 1620 r. jest jeszcze dalekie od realizacji. 
W związku z publikacją materiałów z sejmów czeskich starano się o prze
badanie archiwów watykańskich; prowadzono też, choć niezbyt syste
matycznie, poszukiwania w innych archiwach zagranicznych.

Po 1918 r. działalność ta znacznie osłabła. Inicjatywa w poszukiwa
niach w archiwach watykańskich przeszła na Państwowy Instytut Histo
ryczny, ściślej mówiąc na jego oddział rzymski, a główny nacisk poło
żono obecnie na okres przedhusycki i na czasy, kiedy przy dworze cesar
skim w Wiedniu, głównie zaś za panowania Rudolfa II, przebywali nun
cjusze papiescy. Instytut zbierał nadto także odpisy i fotokopie z innych 
archiwów (np. z Hagi), gdy tymczasem Archiwum Ziemi Czeskiej konty
nuowało przy zmniejszonych środkach swoje dotychczasowe prace. Ta 
dwutorowość utrudniała poważnie zorientowanie się, co która z tych insty
tucji zrobiła, nie mówiąc już o planowaniu dalszych badań. Rewindykacja 
części rękopisów czeskiej kancelarii dworskiej raczej zamknęła niż otwo
rzyła czechosłowackim historykom drogę do archiwów wiedeńskich.

Druga wojna światowa przyczyniła się do wstrzymania działalności 
Czechosłowackiego Państwowego Instytutu Historii w Rzymie, a pierwsze 
dziesięciolecie powojenne nie przyniosło żadnej decydującej zmiany w tym 
kierunku. Obszerne zbiory kopii często pozostawały bez opieki, tak np. 
cenny materiał z Drezna po śmierci kierownika Archiwum Ziemi Czeskiej, 
B. Jenšcvskiego, zamordowanego w czasie okupacji, nie był w ogóle wy
zyskiwany. Zmiany organizacyjne po r. 1945 i 1948 nie sprzyjały również 
rozwojowi pracy wydawniczej i heurystycznej. Dopiero zorganizowanie

20 Por. K o s s  — B a u e r  (Das böhmische Kronarchiv), Český zemský archiv, 
„Katalogy“, t. I, cz. 1, Praha 1940.



Czechosłowackiej Akademii Nauk i jej Instytutu Historii (1952) oraz utwo
rzenie jednolitej organizacji archiwalnej (1956) stworzyły warunki do 
nawiązania do poprzednio wykonywanej *pracy. Naczelnym zadaniem 
Instytutu Historii CSAN będzie wznowienie działalności starego, rzymskie
go instytutu i kontynuowanie prac nad spisem materiałów w archiwach 
wiedeńskich. Instytut Historii GSAN nie ma jednak dotychczas zorga
nizowanego samodzielnego oddziału historii powszechnej, na skutek czego 
niektóre prace, również i w przyszłości, realizować będzie przy pomocy 
histeryków pracujących na uniwersytetach. Będzie można także wyzyskać 
komisje historyczne, które już są albo będą utworzone w ramach wza
jemnych umów kulturalnych21.

Wyrazem tych dążeń było zawarcie umowy z Instytutem Historii Wę
gierskiej Akademii Nauk, na mocy której powstała w Bratysławie placów
ka Instytutu Historii WAN, a w Budapeszcie przy Zarządzie Archiwów 
Państwowych pracownia CSAN, ściślej mówiąc, Instytutu Historii Sło
wackiej Akademii Nauk.

Zmiany, jakie nastąpiły w życiu społecznym i gospodarczym Czechosło
wacji, umożliwiły m. in. dostęp do materiałów źródłowych, które dotąd nie 
były zupełnie wyzyskiwane.

Już starsze publikacje, które wyszły jeszcze z inicjatywy historyków 
wiedeńskich i zawierały informacje o źródłach do najnowszych dziejów 
Austrii (Archivalien zur neueren Geschichte Oesterreichs, t. I, Wien 1911), 
wskazywały, że na terenie Czechosłowacji obok archiwów zawierających 
materiały z dawnych urzędów państwowych oraz archiwów instytucji 
kościelnych i miejskich znajdują się wielkie i zasobne archiwa obszarni- 
cze22. Wspomniany wykaz obejmował około 30 prywatnych archiwów na
leżących do czeskich i morawskich obszarników pochodzenia szlacheckiego. 
Nie był on jednak prowadzony według jednolitych zasad i nie odzwiercied
lał całego bogactwa materiałów, jakie w nich się znajdowały. Wiązało się 
to z faktem, że korzystanie z tych archiwów do 1945 r. było utrudnione. 
Po r. 1918 majątki, które należały do członków rodu Habsburgów („ma
jątki cesarskie“), przeszły do rąk państwa. Założony w 1919 r. Státní 
zemědělský archiv przejmował systematycznie archiwum centralnego 
zarządii tych majątków. Reforma rolna nie zawierała jednak rozporzą
dzenia o tym, co się stanie z archiwami parcelowanych majątków. Na pry
watnych właścicieli nałożono tylko obowiązek solidnego zabezpieczenia 
archiwów. Do 1938 r. Státní zemědělský archiv nadzorował 69 archiwów 
prywatnych na terytorium Czechosłowacji, a z właścicielami niektórych 
zawarł nawet umowy, na mocy których przeszły one na własność państwa,

21 O pracy komisji historyków CSR i NRD przynoszą regularne wiadomości 
„CsCH“, „ZfGW“ i czasopisma archiwalne.

22 Archivalien zur neueren Geschichte Oesterreichs, t. I, Wien 1913.



np. Křivoklát. Ogólnie jednak mówiąc przez cały okres pierwszej republiki 
prywatna wielka własność ziemska była zupełnie niezależna, tak że spo
rządzony przez L. Krejćika spis zawartości tych archiwów, które podle
gały SZA, nie wniósł wiele do tego, co o ich zawartości podała wyżej 
wspomniana praca Archivalien...-3

Badacze mogli wyzyskiwać fachowo prowadzone archiwa w Třeboní. 
Ces. Krumlovie, Orlíku, Jindřichov Hradců i Roudnicy oraz dwa archiwa 
kościelne, a mianowicie w Pradze i Kromierzyżu. Pewne informacje przy
nosiły „Zprávy Archivu země české“, „Časopis pro dějiny venkova'1, 
a zwłaszcza w latach 1931—1934 „Časopis archivní školy“.

W latach 1945—1948 sytuacja się od razu zmieniła; dekretem nr 12/45 
Państwowe Archiwum Rolnicze (od 1952 r. Ústřední zem. lesnický archiv, 
obecnie zaś V Oddział Państwowego Archiwum Głównego) i Podworskie 
Archiwum w Słowacji (zorganizowane jednak dopiero w 1947 r.) otrzymały 
polecenie zabezpieczenia wszystkich archiwów podworskich na terenie Cze
chosłowacji. W r. 1950, kiedy przyjęto archiwa w Třeboní i Čes. Krumlóvie. 
zadanie to zostało wykonane. Archiwa majątków, które według starszych 
informacji zawierały materiały do historii powszechnej, aktem prawnym 
zostały udostępnione badaczom.

III

Zadanie zabezpieczenia materiałów archiwalnych z 1053 majątków 
ziemskich w Czechach i 529 na Morawach otrzymało 4—5 archiwistów 
z UZLA. Przerastało o#o ich siły. W kilkuset miejscowościach archiwaliów 
w ogóle nie odnaleziono. Z pozostałych 750 miejscowości materiały archi
walne systematycznie zwożono do 35 państwowych okręgowych rolniczo- 
ziemskich archiwów, które poddano fachowemu zarządowi. Wiadomości
0 postępie tych prac podawano w tzw. Aktualitách ze Zem. les. archivů 
(1952—1953), które w sposób systematyczny uzupełniały starsze wiado
mości Krejćika, wydane w 1929 r., i informacje, które E. Janoušek publi
kował w latach trzydziestych w biuletynie „Časopis archivni školy“.

Rezultatem wysiłku wspomnianych pracowników archiwalnych będzie 
„Soupis archivů velkostatků“, który do druku przygotował V. Černý. 
Obok prac naukowych rolniczo-leśne archiwa realizowały również cele 
praktyczno-badawcze, wyszukiwały źródła do dziejów produkcji roślinnej
1 zwierzęcej, do ekonomiki wytwórczości rolnej, do dziejów sił produkcyj
nych i stosunków produkcji.

Pod tym kątem widzenia opracowany jest też wyżej wspomniany wy
kaz, który wyjdzie drukiem prawdopodobnie pod koniec 1957 r. Odzwier-

23 A. K r e j č i k ,  Příspěvky k soupisu archivů velkých státků, Praha 1929; 
artykuły E. Janouška w „Časopisie archivní školy“, Praha 1931—1938.



■ciedla on stan z 31 XII 1955 r., kiedy to także rolniczo-leśne archiwa 
włączono do jednolitej organizacji archiwalnej, przy czym w państwowych 
archiwach centralnych i w państwowych archiwach poszczególnych okrę
gów utworzono rolniczo-leśne oddziały, niekiedy nawet z pododdziałami. 
I tak Państwowe Archiwum w Pradze (dla województwa praskiego) po
siada Rolniczo-Lęśny Oddział w Konopišti; Państwowe Archiwum w Tře
boní zarówno Oddział Rolniczo-Leśny w tej miejscowości, jak i pododdzia
ły Orlík i Čes. Krumlov; archiwum w Pilźnie Oddział Rolniczo-Leśny 
w Horś. Tynie i pododdział w miejscowości Hořovice; Państwowe Archi
wum Województwa Karlowarskiego w Kadaniu — Oddział Rolniczo-Leśny 
w mieście Klášterec nad Ochrą; Państwowe Archiwum w Litomierzycach 
(dla województwa usteckiego) — Rolniczo-Leśny Oddział w Pátku 
n. Ochrą z pododdziałami Děčín i Libochovice; Państwowe Archiwum 
w Jabłońcu (dla województwa libereckiego) — Rolniczo-Leśny Oddział 
w Mnich. Hradiště z pododdziałem Frýdlant; Państwowe Archiwum 
w Kuksie (dla województwa Hradec Králové) — Rolniczo-Leśny Oddział 
w Chłumcu n. C. z pododdziałami Náchod i Opočno; Państwowe Archiwum 
w Studencie (dla województwa Pardubice) — Rolniczo-Leśny Oddział 
w miejscowości Żleby; Państwowe Archiwum w Telczy (dla województwa 
Igława) — Rolniczo-Leśny Oddział w tej miejscowości z pododdziałami 
Mor. Budějovice i Třebíče; Państwowe Archiwum w Bernie — Rolniczo- 
Leśny Oddział w miejscowości Bučovice z pododdziałami Pemštein i Żid- 
lochowice; Państwowe Archiwum w Uhr. Hradišti i w Kromierzyżu (dla 
województwa Gottvaldov) — Rolniczo-Leśny Oddział w Buchlowie; Pań
stwowe Archiwum w Janowicach koło Rymarowa (województwo Ołomu
niec) — Rolniczo-Leśny Oddział w Jaworniku na Śląsku z pododdziałami 
Janowice i Ołomuniec; Państwowe Archiwum w Opawie (województwo 
•Ostrava) — Rolniczo-Leśny Oddział w tej miejscowości. Niektóre oddziały 
i pododdziały mają nadto część materiałów poza własnymi budynkami, 
a nawet w innych miejscowościach.

W Słowacji organizacja archiwów jest podobna.
Przy pracach porządkowych okazało się, że archiwav wielkich właści

cieli ziemskich obejmują trzy rodzaje materiałów: 1. własne dokumenty 
rodzinne i korespondencję; 2. materiały dotyczące zarządu majątków; 
3. materiały, które pochodziły z urzędowej działalności właścicieli. Archi
wa wielkich majątków ziemskich są jednak jednolitymi całościami, któ
rych nie można dzielić na archiwa „majątkowe“ i „osobiste“. Fakt, że 
w latach 1526—1918 ziemie czeskie nie prowadziły samodzielnej polityki 
zagranicznej, jest w znacznym stopniu równoważony tym, iż charakter 
późnofeudalnej rzeszy austriackich Habsburgów w XVI—XIX w., z wszy
stkimi swoimi przeżytkami feudalnymi, umożliwiał członkom rodzin 
obszamięzych wybitne pozycje, przede wszystkim w służbie administra-



cyjnej, dyplomatycznej i wojskowej. Szczególnie dla okresu 1526—1848 
zachowały się w prywatnych archiwach wielkoobszarniczych rodzin ma
teriały uzupełniające źródła znajdujące się w centralnych archiwach wie
deńskich, ponieważ zawierają materiały do zagadnień, które w świetle 
archiwaliów wiedeńskich są naświetlone w sposób niepełny albo w ogóle 
nie dadzą się uchwycić.

W ostatnich latach można było kierować pracą archiwów, które przy 
stałym braku pracowników potrzebowały pomocy wyższych uczelni. Z dru
giej strony uczelnie starały się nauczyć słuchacza historii umiejętności 
pracy w materiale źródłowym. Chciały też sporządzić ewidencję dostęp
nych na terenie Czechosłowacji źródeł do historii powszechnej.

Za przykładem seminarium historii uniwersytetu berneńskiego, w któ
rym prof. Macůrek przez lata zbierał fotokopie i odpisy do dziejów sto
sunków ziem czeskich ze Słowacją, Węgrami i Polską, a prof. Šebánek 
gromadził materiały dla kontynuowania wydawnictwa Codex dipl. Bohe- 
miae et Moraviae, seminarium historyczne Uniwersytetu Karola i insty
tut historyczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu zaczęły organizo
wać letnie archiwalne brygady ochotnicze i praktyki archiwalne słuchaczy 
historii i archiwistyki. W miesiącach letnich 1954 r. w praktykach i bry
gadach wzięło udział około 120 słuchaczy. Powierzano im najpierw prace 
zabezpieczające, potem porządkowe, zaznajjamiano z metodyką pracy 
archiwalnej, a niekiedy nawet dawano im drobne zadania heurystyczne. 
Z tych prac właśnie wyrosły informacje o źródłach do historii powszech
nej w archiwach czeskich. Zadanie systematycznego spisania źródeł do> 
historii powszechnej i zaprowadzeńia ich ewidencji powierzyło ostatecznie 
Ministerstwo Szkolnictwa Katedrze Dziejów Powszechnych na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Karola, a jednym z pierwszych 
rezultatów tej pracy są niżej podane informacje“4.

I

IV

W dążeniach do ogólnej charakterystyki źródeł do historii powszechnej^ 
i do dziejów poszczególnych narodów wyzyskano też zawartość archiwów 
państwowych, omówioną już częściowo w kilku przewodnikach po archi
wach, które wydał Państwowy Zarząd Archiwalny2'. Porobiono też wy-

24 Wyliczenie z dotychczasowej pracy będą obejmowały studia: Základní problé
my studia obecných dějin, t. I.; Premeny k obecným dějinám v českých archivách 
a knihovnách, które wyjdą w „Acta Universitatis Carolinae“, seria historyczna,. 
1957.

25 Dotąd wyszły podobne podręczniki podające przegląd materiałów Państwowego 
Centralnego Archiwum w Pradze, państwowych^archiwów w Bernie, Opawie i w. miej
skich • archiwach w Pradze i Bernie. Dalsze części będą wychodziły stopniowo»



ciągi z materiałów w archiwach miejskich, niedostatecznie pod tym wzglę
dem opracowanych dla Czech przez M. Volfa20. Dla archiwów miejskich 
na Morawach można było wyzyskać inwentarzowy materiał Państwowego 
Archiwum w Bernie. W tym celu przeglądnięto zawartość najważniej
szych rękopiśmiennych zbiorów czeskich i morawskich bibliotek. Biblio
teki zamkowe administrowane przez Zarząd Państwowy Majątku Kultu
ralnego i Bibliotekę Muzeum Narodowego przeglądnęli pod tym kątem 
widzenia członkowie studenckiej grupy pracowniczej, kierowanej od 
strony zawodowej przez dra B. Lifkę26 27. Na podstawie tych badań można 
określić aktualny stan źródeł do historii powszechnej zarówno według
zbiorów lokalnych, jak i problemów, które na ich podstawie można oprą-
\cowywac.

Jeśli chodzi c zasięg chronologiczny tych materiałów, to można po
wiedzieć, że najbogatsze są źródła do stanowej monarchii feudalnej oraz 
dla okresu hegemonii arystokratycznej oligarchii, a więc mniej więcej 
dla okresu obejmującego lata 1526—1848. Zaznaczyć przy tym należy, 
że przy zestawianiu materiału nie chodziło o ciekawostki, ale o zwarty 
materiał umożliwiający rozwiązywanie konkretnych problemów. Ograni
czenie się do lat 1526—1848 nie oznacza wcale, że w czeskich archiwach 
i bibliotekach nie ma materiałów do historii powszechnej okresu przed 
r. 1526 i pp 1848 r. Okres pierwszy jest liczniej reprezentowany w daw
nym Archiwum Koronnym (dzisiaj w Państwowym Centralnym Archi
wum w Pradze, Oddz. IV) i w dawnych ziemskich, dzisiaj zaś państwo
wych archiwach w Bemie i Opawie, w dawnych archiwach arcybiskupich 
w Pradze i Ołomuńcu, a także w innych archiwach instytucji kościelnych,, 
w archiwach miejskich i oddziałach rękopisów głównych bibliotek. Dla 
okresu od początku XVI w. odnieść można także do historii powszechnej 
słowa Palackiego o znaczeniu archiwum trzebońskiego dla historii naro
dowej. Nie można oczywiście twierdzić, że historii powszechnej XVI w. 
nie można pisać np. bez materiałów zawartych w dawnym archiwum 
rożemberskim, ale jest prawdą, że dobrym ich uzupełnieniem są źródła, 
które po sobie zostawili w Jindř. Hradců panowie z Hradca, Slavatowie, 
a w Rudnicy Lobkowitzowie itp. Burzliwy los niektórych archiwów pry
watnych doprowadził do tego, że np. działalność publiczną kardynała 
Ditrichsteina musimy dzisiaj odtwarzać z dokumentów, które są rozrzu
cone od Židlochcvic i Kromierzyża aż po Horšovský Týn i Mnichovo 
Hradiště. Podobnie i w innych wypadkach materiału do opracowywania 
jednego zagadnienia trzeba szukać w kilku archiwach. Odgłosy rewolucji 
w Niderlandach w XVI w. i w Anglii w XVII w. znajdziemy więc w Tře-

26 M. V o lf ,  Soupis městských archivů v Čechách (Zprávy archivu zeme České,, 
1948).

27 B. L i f k a, Knihovny státních zámků, Praha 1951.



boni w sprawozdaniach rożmberskich korespondentów i agentów, w Archi
wum Lobkowitzów w Pátku n. Ochrą, w zbiorach waldsteinowskich w Mni
chovo Hradištym, w archiwum arcybiskupim w Kromierzyżu, w Archi
wum Piecolominich w Náchodzie i w bibliotekach praskich, kromierzyskich 
i mnichowohradiszkich.

Istotne bogactwo źródeł zaczyna się wraz z wielką erą kancelaryjną 
w początkach XVI stulecia. Politykę państw europejskich w XVI w. mo
żemy badać w archiwach czeskich we wszystkich jej węzłowych proble
mach. Na specjalną uwagę zasługują zagadnienia tureckie, które można 
badać z wszystkimi ich europejskimi komplikacjami. Podobnie jeśli cho
dzi o pierwszą połowę XVII w. na podstawie pism z kancelarii wojsko
wych Waldsteina i Collalta, Gallasá i Piccolominiego oraz papierów 
wojskowych Thuna, Desfours-Walderoda i Aldringena, itp. W drugiej 
połowie XVII w. można badać z całą dokładnością historię walk przeciw
ko węgierskim ruchom narodowym, przeciwko Turcji i Francji Ludwi
ka XIV, co wiąże się ściśle z zagadnieniem znaczenia tzw. szlachty 
czeskiej na dworze Leopolda I. Godna jest zwłaszcza uwagi obfitość ma
teriałów dotyczących stosunku Austrii do państw kierujących koalicją 
antyfrancuską, do Niderlandów i do Anglii. Nie bez znaczenia są również 
materiały naświetlające stosunki rosyjskie za Piotra I, jak to wielokrotnie 
pokazały prace A. V. Florowskiego. Odnośnie do XVIII w. znajdujemy 
bogaty materiał do wojen śląskich i do wojny siedmioletniej oraz do walk 
przeciwko rewolucyjnej Francji.

O ile wojna trzydziestoletnia jest okresem bardzo bogato reprezento
wanym w archiwach czeskich, to podobnie ma się rzecz z latami 1815— 
1848. Samo Archiwum Mettemicha uzupełnione materiałami Gentza wy
starczałoby do gruntownego naświetlenia zagadnień, które dotąd dosyć 
często są mechanicznie przejmowane ze starszej literatury.

Wydane dotychczas części tych dwu zasobów archiwalnych nie oddają 
w pełni tego, co w rzeczywistości zawierają. W wydawnictwach tych nie 
uwzględniono bowiem wielu dokumentów, które albo w ogóle nie były 
wydane, albo z wielkimi skrótami. Ale obok Archiwum Mettemicha 
mamy także do dyspozycji archiwum jego współpracownika i następcy, 
Fiquelmonta, dla okresu 1848—1850 jeszcze Archiwum Thunów, spisy 
wojskowe Windischgraetza, resztki korespondencji Feliksa Schwarzenber- 
ga, notatki Chotka itp. Rola Mettemicha w okresie rewolucyjnym 
i w okresie ministerstwa Schwarzenberga nabiera zupełnie innego zna
czenia w świetle akt, które wykazują dalej trwający wpływ usuniętego 
kanclerza. Tuż przed pierwszą wojną światową można wyzyskać dla zo
brazowania polityki Austro-Węgier i wilhelmowskich Niemiec pisma 
ludzi, którzy stali w otoczeniu Franciszka Ferdynanda ďEste i którzy 
odegrali wielką rolę w lipcu 1914 r. i później. Dla 1918 r. źródła do hi



storii powszechnej są rzadkie, ale jeszcze w okresie 1918—1945 znajdzie 
się coś niecoś interesującego do badania zagadnienia, jak legitymizm 
przemieniał się w narodowy socjalizm i jak dawni legitymiści byli wy
zyskiwani jako narzędzia agresywnej polityki nazistowskiej.

Jeśli chodzi o aspekt lokalny źródeł, to szczególnie bogate są materiały 
do dziejów poszczególnych ziem, które były częścią starego państwa 
czeskiego (Śląsk, Łużyce) albo z nim sąsiadowały (Saksonia, Bawaria). 
Wyjątkowe bogactwo źródeł do dziejów Niemiec nie zmniejsza znaczenia 
materiałów do historii Węgier i Polski. Skomplikowane stosunki oligarchii 
czeskiej z bardziej oddalonymi krajami przyczyniły się do tego, że w na
szych archiwach i bibliotekach w XVI w. znalazły się materiały hiszpańskie 
i włoskie, źródła do dziejów austriackich, potem hiszpańskich i znowu 
austriackich Niderlandów, Francji, zwłaszcza Lotaryngii i Anglii. Okolicz
nościowo reprezentowane są również źródła do dziejów państw bardziej 
odległych, przede wszystkim do historii polityki rosyjskiej, a także do 
szwedzkiej i duńskiej, zwłaszcza w XVII w. Nie brakło nawet materiałów 
do dziejów krajów zamorskich. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej, pozostają do dyspozycji źródła do historii młodej republiki 
około 1810 r. i do dziejów emigracji czeskiej na ziemię amerykańską. 
Wyjątkowo wreszcie pojawiają się źródła do historii Ameryki Łacińskiej 
bądź to w materiałach do działalności jezuitów czeskiej prowincji, bądź 
to w materiale, który dostał się do Europy środkowej w wyniku stosun
ków rodzinnych. Odnosi się to np. do źródeł dotyczących dziejów ha- 
-cjendy de Ulopa w Meksyku od lat sześćdziesiątych XVI do lat sześćdzie
siątych XIX w. Wyjątkowo pojawiają się w pismach byłych dyplomatów 
akta do dziejów polityki kolonialnej mocarstw europejskich na Dalekim 
Wschodzie.

Reasumując stwierdzamy, że jeśli chodzi o ustalenie problematyki, 
którą można się zajmować na podstawie naszych źródeł, to zaznaczają 
się trzy grupy: 1. Tematyka stykowa dotycząca węzłowych punktów, 
w których problematyka dziejów narodowych łączy się z zagadnieniami 
historii powszechnej. Odnosi się to do okresu wojny trzydziestoletniej, 
mniej do wojen śląskich, a w pełni do lat rewolucyjnych 1848—1849.
2. Tematy z kręgu polityki międzynarodowej, dziejów dyplomacji i hi
storii wojskowości. 3. Metodologia marksistowska wymaga od historyków 
rozpatrywania problematyki politycznej w zależności od konkretnej sy
tuacji gospodarczo-społecznej. W związku z tym wysuwają się tematy 
-dotyczące gospodarczo-społecznego rozwoju krajów europejskich. Proble
matyki tej nie można pominąć, jeśli chcemy pokazać konkretne podstawy 
polityki Kaunitza lub Mettemicha oraz jeśli chcemy znaleźć odpowiedź 
na pytanie, co umożliwiło chwilowe zwycięstwo wojskowo-feudalnej 
grupy w latach 1848—1849.

Sobótka R. XII 1957, z. 3 3



Na zakończenie można powiedzieć, że w Czechosłowacji istnieją możli
wości prowadzenia badań nad historią powszechną na podstawie źródeł, 
które są do dyspozycji w archiwach i bibliotekach krajowych. Wyniki 
tych badań pozwolą na krytyczne ustosunkowanie się do dotychczasowych 
rozwiązań szeregu problemów, reagować na nie tym silniej, im lepsza 
będzie ich metodyka i metodologia. Także do historii powszechnej odno
szą się dziś jeszcze słowa Engelsa z 1890 r. o tym, co jeszcze trzeba ko
niecznie zrobić na polu nauki historycznej28.

V

Źródła do dziejów Polski przechowywane w czeskich i morawskich 
archiwach i bibliotekach tworzą według swego pochodzenia kilka grup. 
Ogólnie mówiąc, najważniejsze są silesiaca, tj. źródła dotyczące dziejów 
dzisiejszej polskiej części starego Śląska. Następną grupę tworzą mate
riały, niekiedy bardzo cenne, do historii Galicji i Krakowa, tzn. tych 
części porozbiorowej Polski, które przywłaszczyła sobie Austria. W skład 
ostatniej grupy wchodzą źródła do historii pozostałych ziem dzisiejszej 
Polski. Średniowieczne polonica są skoncentrowane w tzw. Archiwum 
Koronnym; rękopisy polskiego pochodzenia mają wszystkie większe bi
blioteki, zwłaszcza Biblioteka Uniwersytecka w Pradze, Biblioteka Uni
wersytecka w Ołomuńcu oraz tamże dawna Biblioteka Kapitulna (Archi
wum Państwowe w Ołomuńcu), dawna biblioteka arcybiskupia w Kro- 
mierzyżu i inne. Z okresu feudalnej monarchii stanowej pochodzą niekie
dy bardzo cenne materiały z działalności stanowych władz ziemskich 
i obrad sejmów stanowych; znajdują się one obecnie w III i IV Oddziale 
Państwowego Centralnego Archiwum w Pradze i Państwowego Archiwum 
w Bemie i Opawie. W tych i podobnych instytucjach znaleźć można 
materiały urzędów ziemskich (późniejszych namiestnictw) dla Czech, 
Moraw i ewentualnie austriaqkiego Śląska. Akta głównych organów ko
ścielnych, przede wszystkim katolickiej administracji kościelnej, znajdują 
się tylko w Państwowym Archiwum w Ołomuńcu (dawne Archiwum 
Kapitulne) i w Państwowym Archiwum w Kromierzyżu. Rolniczo-Leśny 
Oddział Archiwum w Jaworniku Śląskim zawiera niektóre źródła do 
dziejów ziem biskupstwa wrocławskiego. Archiwa miejskie albo są ubogie 
w polonica (chodzi przede wszystkim o silesiaca), jak np. w wypadku 
Pragi, Opawy, Berna, albo mają ważne materiały dotąd nie uporządko
wane (Ołomuniec, tzw. zbiór Bocka).

Tak więc dla okresu wcześniejszego, tzn. przed XVI w., nie ma zbyt 
wielu źródeł do dziejów Polski. Główny nacisk trzeba by tutaj położyć 
na źródła z archiwów miejskich (Ołomuniec i inne mniejsze miasta mo- 
-------------  •

-H List Engelsa z 5 VIII 1890 cytuje .w swym studium J. Bruhat na s. 59.



rawskie), a zwłaszcza na przeprowadzenie analizy ksiąg miejskich. Dopie
ro od XVI w., zwłaszcza od jego połowy, sytuacja znacznie się polepsza 
dzięki zasobności dawnych patrymonialnych (rodzinnych, obszamiczych) 
archiwów, które częściowo równoważą fakt, że dla okresu 1526—1918 
Czechosłowacja nie ma archiwów z aktami centralnych władz państwo
wych.

Na Morawach i na Śląsku można by już analizować rolę Thurzonów 
w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym kraju (archiwa w Ja
worniku, Kromierzyżu i Ołomuńcu, m. in. do zagadnień związanych 
z dziejami górnictwa i stosunków z krakowskimi humanistami). W ra
mach polityki habsburskiej czy antypolskiej polityki kurii papieskiej na 
północnym wschodzie Europy dużą rolę odgrywali feudałowie czescy, 
biskupi ołomunieccy i ołomunieckie Collegium Nordicum. Ilustrują to 
materiały Rozmberków, panów z Hradca, Lobkowitzów, panów z Berku, 
Dubu i Bernsteinów w archiwach w Třeboní, Jindr. Hradců, Pátku 
n. Ochrą i w Křivoklatach. Znajduje się tam także, Choć raczej wyjątkowo, 
materiał do dziejów handlu polskiego (tak np. w Třeboní Historica, 
nr 5399, dla lat 1587—1589). W innych wypadkach należy go szukać albo 
w oddziale administracji celnej w archiwach w Pradze i Bemie, albo 
w archiwach miejskich (książki rachunkowe z Igławy i Berna, rejestry 
praskie, wydane przez Z. Wintera itd.). Cenne jest zwłaszcza archiwum 
kromierzyskie (działy Feudalia i Spiritualia), szczególnie zaś kopiarze bi
skupie XVI—XVII w. od Thurzona do kardynała Ditrichsteina.

Kryzys polityczny pierwszej połowy XVII w., który nazywamy wojną 
trzydziestoletnią, możemy badać na podstawie materiałów, jakie powsta
ły w związku z działalnością wybitnych zwolenników Habsburgów: 
Ditrichsteina (Židlochovice, Kromierzyż), Magnisa (Bučovice), Lobko
witzów (Pátek n. Ochrą), Piccolominich (Náchod). Niekiedy znajdziemy 
tutaj także korespondencję zaprzyjaźnionych rodzin polskich, np. Ra
dziwiłłów (w Pátku n. Ochrą).

Odnosi się to również do drugiej połowy XVII w., kiedy Habsburgowie 
ponownie starali się o uzyskanie wpływów w Polsce. Materiały z tego 
okresu zawierają archiwa: Č. Krumlov (Schwarzenberg), Horš. Týn (No- 
stitzowie, zwłaszcza dla Śląska), Berno (Kauiiitzowie), Biblioteka Mu
zeum Narodowego (Kinscy); pewne znaczenie mają również materiały Ko- 
lowratów i Sternbergów (ANM Praga). Miejskie archiwa morawskie, 
mają z XVII w. materiały dotyczące wypraw lisowczyków, emigracji do 
Polski i wyprawy Jana Sobieskiego z 1683 r. Obok materiałów o zna
czeniu dyplomatycznym znajdziemy również literaturę polityczną (Oddział 
Rękopisów i Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze. Bi
blioteka Zamkowa w Mnich. Hradiśtym i inne). W związku z tym znajdą 
się drobne wzmianki dotyczące powstania B. Chmielnickiego itp.



Cenny zbiór materiałów do okresu rządów saskich’ w Polsce zawierają 
niektóre archiwa rodzinne, np. Rolniezo-Leśny Oddział Archiwum Pań
stwowego w Opawie. Na podstawie archiwum berneńskiego (Haugwitzo- 
wie) można wyjaśnić przyczyny kapitulacji Austrii w sprawie Śląska. Obra
dy sejmowe relacjonuje korespondencja Schlicków (Jičýn), sytuację w po
łowie stulecia podaje materiał w Opoćnie (Colloredo) i w ANM (Stern- 
berg). Krytyczny okres lat 1772—1815 nakreśla korespondencja Collcre- 
dów (Opočno), materiały z Židlcchovic i memoriały Casanovy (Mnich. 
Hradiště, Biblioteka). Stosunek dyplomacji austriackiej do problemu pol
skiego w okresie wojen napoleońskich dobrze naświetla zbiór Clementina 
(Archiwum Metternicha, I Oddział Państwowego Centralnego Archiwum).

Stosunkowo dobrze da się też uchwycić okres 1815—1848 r. Polskie 
ruchy rewolucyjne i opozycyjne naświetlają zwłaszcza akta morawsko- 
śląskiego namiestnictwa (Państwowe Archiwum w Bernie) i administracji 
krajowej (Państwowe Archiwum w Opawie). Pogląd na wypadki galicyj
skie w latach czterdziestych i zagadnienie krakowskie dają cenne mate
riały zbiorów Metternich (V Oddział Państwowego Centralnego Archi
wum); Fiquelmont (Děčín, Rolniezo-Leśny Oddział Państwowego Archi
wum); Thun (tamże) i Lohkovitz (Pátek n. Ochrą i Libochovice).

Po r. 1848 materiały te kończą się, chociaż nie całkowicie. Do dyspo
zycji są materiały do dziejów współpracy czesko-polskiej (głównie Liter. 
Archiwum Muzeum Narodowego na Strahovie). Kontakty Czechów i Po
laków za granicą, przynajmniej częściowo, ujmuje materiał w muzeum 
w Náprstkovie (KNM). Trochę materiałów do dziejów polskiego ruchu 
robotniczego w Galicji i w Cieszyńskiem znajduje się w Bernie i Opawie. 
Dla poznania historii rozwoju przemysłowego tego okręgu najcenniejsze 
jest Archiwum Komory Cieszyńskiej (poprzednio we Frýdku, obecnie 
w Opawie). Pewne możliwości badania współpracy czesko-polskiej w ru
chu robotniczym na początku XX w. daje II Oddział Państwowego Cen
tralnego Archiwum w Pradze. Problemy te bada obecnie Oddział Słowiań
skiego Instytutu Czechosłowackiej Akademii Nauk w Bernie (dr Gro
belny).

O wiele trudniej jest sporządzić przegląd źródeł do okresu 1918—1945. 
Oficjalne archiwa (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie
które oddziały Państwowego Centralnego Archiwum, zbiory Instytutu 
Historii KSČ, Państwowe Archiwum w Bernie i Opawie dla ziemskich 
zarządów i okręgowego starostwa Względnie sądów) nie są dotąd dla tego 
okresu udostępnione. Nieco materiału zawierają inne archiwa. Np. regi
stratury Ministerstwa Czechosłowackich Kolei zawierają materiał do 
walki przeciwko interwencji na początku lat dwudziestych; dużo można 
oczekiwać od materiałów z dziedziny wojskowości (Wojskowe Archiwum 
Historyczne, Praga-Žižkov). Najlepsze zbiory czasopism ma Biblioteka



Muzeum Narodowego w Pradze, literaturę można najłatwiej znaleźć 
w Bibliotece Słowiańskiej w Pradze, przegląd czasopism wydała dla Mo
raw dr Wurmova. Nie można pominąć zestawień materiałów dokonanych 
przez Slezský studijní ústav w Opawie. Biblioteka Śląska w tym mieście 
ma najbogatszy zbiór silesiaków.

Badanie problematyki historii Polski i kontaktów czesko-polskich 
w przeszłości nie było dotychczas należycie koordynowane. Jeśli chodzi 
o stronę bibliograficzną, to pracą tą zajmuje się Instytut Słowiański Cze
chosłowackiej Akademii Nauk (doc. dr Žáček), materiał zbiera Oddział 
Słowiańskiego Instytutu w Bernie (prof. dr Macůrek). Slezský studijní 
ústav w Opawie nie ma dotąd, niestety, dostatecznie uregulowanej sy
tuacji prawnej.

Tematyką polską w mniejszym lub większym stopniu zajmują się 
pracownicy katedr historii w Pradze (spis źródeł do historii powszechnej), 
Ołomuńcu, Bernie (dr Jordan) i Bratysławie. Oprócz politycznej wagi tej 
problematyki za jej konkretnym opracowywaniem przemawia też realna 
możliwość wyzyskiwania źródeł, które zawierają nasze archiwa i bi
blioteki.


