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Problem dziejów tradycji husyckiej i jej ujmowania przez histo

riografię czeską różnych wieków i okresów podjęty przez Kavkę, po
zwala ze szczególną ostrością zdemaskować klasowe oblicze tej hi
storiografii. „Powiedz mi, co sądzisz o husytyzmie, a powiem ci, kto 
jesteś''. Te słowa Zdenka Niejedlego charakteryzują najlepiej zna
czenie tradycji husyckiej w życiu narodu czeskiego. Zagadnienie 
husyckie jest również jednym ze szczególnie tendencyjnie traktowa
nych przez polską historiografię burżuazyjną. Już dla tego samego 
książka Kavki budzi żywe zainteresowanie również badacza polskie
go, który wiele może się z niej nauczyć. Ale szczególne zainteresowa
nie przedstawia dla badacza dziejów Śląska. Nie chodzi tu tylko
0 to, że specjalnie w okresie wojen husyckich kontakty Śląska 
z Czechami były szczególnie żywe. Okres ten w dziejach Śląska jest 
okresem, w którym jak w soczewce ogniskuje się szereg problemów 
metodologicznie węzłowych dla całej przestrzeni dziejów Śląska. 
Mam tu na myśli zwłaszcza wzajemny stosunek walki klasowej
1 walki narodowo-wyzwoleńczej, a w ramach tego stosunku postawę 
tak klas panujących, jak i mas ludowych, zarówno polskich, jak i nie
mieckich.

Pierwszym okresem, w którym możemy śledzić rolę tradycji hu
syckiej są lata 1437—1525, lata ponownego utwierdzania się feudaliz- 
mu w Czechach. W ustach ludu, w czynnych wystąpieniach chłop
skich czy w powstaniach biedoty miejskiej, jak wielkie powstanie 
praskie z roku 1483, żyje pamięć Husa, Żyżki i „bożych bojowników" 
— wojsk taboryckich. Żyje w pieśni, czy w ludowej, prostej po
wieści.

Trzeba podkreślić, że i pierwsze gminy braci czeskich nawiązują 
nie tyle do ideologii Chelczyckiego — ideologii zaniechania walki 
czynnej, co do ideologii taboryckiej.

Obok tego żyje i tradycja husycka kultywowana przez klasy pa
nujące. Utrakwistyczny obrządek kościelny, ów obrządek, który nie 
miał nigdy odwagi zerwać całkowicie z główną ostoją feudalizmu — 
kościołem rzymskim, widzi przecież w tradycji husyckiej obronę 
przed nowym konkurentem — feudałem niemieckim. Wprowadza 
więc Husa, a także pomijanego przez tradycję ludową Hieronima 
z Pragi, na ołtarze (święto Husa było zniesione dopiero w początkach 
XVI wieku), równocześnie starając się jednak stępić znaczenie spo
łeczne tej tradycji, oderwać ją od tradycji wojen husyckich. Jeśli 
obóz utrakwisty czny nawiązuje do tradycji Żyżki, to przeciwstawia 
go tabo rytom, wyolbrzymiając różnice Wielkiego i Małego Taboru. 
Tak ludowa, jak i kalikstyńska tradycja była — choć nie w równym 
stopniu — groźna dla kościoła i niemieckich klas panujących. Rychło 
też nastąpiła kontrofensywa przeciwko niej, a głównym jej przeja
wem była napisana w roku 1458 przez Eneasza Sylwiusza „Historia 
Bohemiae". Pióra głośnego humanisty, a późniejszego papieża pełna 
fałszerstw ogłaszała światu husytyzm — cały i bez reszty za „jad 
i zarazę", ironizując na temat zwycięstw husyckich jako przysypa
nych popiołem klęski. Pióro Eneasza ogłaszało bohaterów walk hu-



syckich nie tylko ludźmi bezecnymi, ale bezbronnymi szaleńcami, 
Żyżkę zaś „ślepym wodzem ślepego ludu“.

„Historia Bohemiae“ stała się kamieniem węgielnym walki z tra
dycją husycką, kamieniem węgielnym fałszowania prawdy o husy- 
tyzmie w krajach ościennych. Ale nie tylko w krajach ościennych. 
Przełożona w roku 1487 na język czeski stała się orężem walki ideo
logicznej w obrębie samych Czech, walki przede wszystkim z reszt
kami sympatii do ruchu husyckiego w umysłach klas panujących, 
jak świadczy choćby oparta na Eneaszu Sylwiuszu, kronika Bartosza 
Pisarza (1470—1535). Równocześnie Kalikstynin Bogusław Bilejow- 
ski (1489—1555) pisze swoją kronikę czeską — zresztą pełną anty- 
niemieckiego nacjonalizmu — redukując husytyzm do walki o utra- 
kwizm, do odrębności obrządku.

Mimo to na przełomie XV i XVI wieku mieszczański odłam 
humanizmu czeskiego propagował dalej rzeczywistą tradycję husyc
ką; przykładem tu może być protest mieszczanina czeskiego Wacława 
Piseckiego (1483—1511) przeciw Historii Czech Eneasza Sylwiusza, 
czy pisma Kornela z Wszehrad (1450—1520) zestawiające tradycje 
husyckie z patriotyzmem antycznym i gloryfikujące kobiety husyc- 
kie. Warto również podnieść, że w r. 1455 z gorącą obroną Zyżki wy
stąpił Hutten. Po przejściu Czech pod panowanie habsburskie zja
wiają się nawet w obrębie obrządku kalikstyńskiego, dążącego w za
sadzie do utrzymania więzi z katolicyzmem, odruchy opozycyjne. 
W r. 1543, dnia 6 czerwca, administrator obrządku kalikstyńskiego, 
Wacław Mitmanek i kaznodzieja Jan Mystopol organizują demon-, 
stracyjny pochód do kaplicy betlejemskiej, gdzie Mystopol wygłasza 
bojowe kazanie przeciw katolickiej reakcji. Po domach szlacheckich 
poczynają się mnożyć obrazy Husa i Żyżki; wykształca się typ obrazu 
Żyżki jako rycerza. Szlachecko-mieszczańska opozycja przeciwhabs- 
burska zogniskowała się w kronice Marcina Kuthena (fl564) „O za
łożeniu ziemi czeskiej", dedykowanej mieszczaństwu praskiemu.

Ale z drugiej strony, właśnie po przejściu Czech pod panowanie 
habsburskie, walka z tradycją husycką, zwłaszcza z ludowym jej 
nurtem, wzmaga się i to nie bez skutku. Przejawem wysiłku w kie
runku osłabienia tradycji husyckiej jest wydana w roku 1541 kronika 
Wacława Hajeka z Liboćan, dedykowana Ferdynandowi I. Hajek, 
licząc się z nastrojami podejmuje usiłowanie rehabilitacji Husa 
w stosunku do katolicyzmu („był winny czy niewinny — Bóg jeden 
zna"). Hus, w ujęciu Hajeka, nie ma nic wspólnego z istotą ruchu 
husyckiego, Żyżka natomiast w jego ujęciu to przywódca łotrów 
i morderców, jakimi byli taboryci. Stanowisko Hajeka, jest ogromnie 
charakterystyczne dla taktyki klas panujących wobec postawy mas 
ludowych. Jeszcze w latach 1563—1582 — jak świadczy korespon
dencja współczesna — były wielkie trudności z usunięciem święta 
Husa z kalendarzy i obrządków kościelnych. Pewne ustępstwa były 
tedy nieodzowne. Dzieło Hajeka staje się podkładem dla łacińskiej 
Historia Regni Bohemiae Dobrowskiego (1552). Z zależności od Enea
sza Sylwiusza czy Hajeka nie mogą się wyzwolić nawet tak zasłu
żeni koło kultury czeskiej ludzie, jak Daniel Adam z Veleslavina



(1546—1599). „Jednota bratska“ w sojuszu z kalikstynami i lutera- 
nizmem traci zupełnie akcenty społeczne. Równocześnie walkę z ja
kąkolwiek pozytywną oceną samego choćby Husa, rozpoczętą przez 
Eneasza Sylwiusza, prowadzi dalej zakon Jezuitów nasilając agitację 
religijną w języku czeskim; kultowi Husa przeciwstawia się z czasem 
coraz silniej kult katolicki Jana Nepomuceńskiego.

Nie potrzeba dodawać, że cała ta walka ideologiczna toczona 
w Czechach, rzutuje bardzo silnie na związany państwowo z koroną 
czeską Śląsk. Niezależnie zresztą od tego, partie książki Kavki po
święcone XVI wiekowi, mają bardzo duże znaczenie dla zrozumienia 
ideologii poszczególnych reprezentantów piśmiennictwa śląskiego 
doby humanizmu i reformacji, wynikłej z ich postawy klasowej. 
Mimo wysiłków rodzimej reakcji, lud czeski nie dał się jednak zła
mać, „pozostał husyckim“. Rola tradycji husyckiej wzrasta w prze
dedniu powstania czeskiego z r. 1618. Nie małą rolę odgrywają tu 
kazania Hawala Żellanskiego. W r. 1619 pojawia się w druku pieśń 
„Vzhuru, Cechove, vshuru“ nawiązująca do tradycji Żyżki; pojawiają 
się charakterystyczne ulotki, jak „Mandat Jana Ziżki z Kalicka, ge- 
neral-obrsta evangeliku v Cechach vsem pravovernym kfestianum“. 
Klęska pod Białą Górą przynosi oczywiście wzmożoną falę walki 
z tradycją husycką. Wzmaga się akcja jezuicka, celowo i systemar 
tycznie niszczy się pamiątki husyckie. Zatarta wśród germanizują- 
cych się coraz szybciej klas panujących tradycja husycka żyje prze
cież dalej w obrębie mas chłopskich i towarzyszy powstaniom z lat 
1627, 1628, 1635, 1640, a szczególnie silnie z r. 1680.

, W wieku XVIII zaczyna się okres kształtowania się układu ka
pitalistycznego w Czechach. Jest to zarazem okres kształtowania się 
czeskiego narodu burżuazyjnego. Młoda czeska burżuazja skupia 
około siebie masy ludowe, podejmuje walkę o będący w najgłębszym 
upadku język czeski. Jest jasne, że ten stan rzeczy otwiera nowy 
okres w dziejach tradycji husyckiej. Podczas gdy publicystyka wal
cząca przeciw szerzeniu się haseł rewolucji francuskiej (Fr. Vavak 
1770—1816) szermuje porównywaniem jej do rabunkowych wystą
pień husyckich, reprezentanci ideologii burżuazyjnej nawiązują do 
tradycji husyckiej, jako do wartości pozytywnej.

U Józefa Dobrowskiego (1783—1829) zjawia się już husytyzm 
jako ruch narodowy stwarzający epokę w dziejach Czech; przede 
wszystkim ratujący od zagłady język. Burżuazja jednak stępia spo
łeczne ostrze husytyzmu; nie widzi go Dobrowski; a jeżeli z pozycji 
burżuazyjnych walczy z feudalną reakcją katolicką i legendą nepo- 
mucjańską, to są i tacy publicyści burżuazyjni jak Fr. Marcin Pelzel 
(1734—1811), schodący zresztą w dalszym swym rozwoju na pozycje 
reakcyjne, którzy podobnie jak czynił to w swoim czasie pewien 
odłam szlachty czeskiej, usiłują przedstawić Husa jako dobrego, nie
słusznie osądzanego, katolika.

Jeśli w dobie walk napoleońskich zelżała nieco cenzura, a tra
dycję walki husytyzmu z Zygmuntem Luksemburskim usiłowano 
nawet po stronie habsburskiej wykorzystywać dla agitacji przeciw-



napoleońskiej, zawisła niebawem nad Czechami reakcja metterni- 
chowska. Charakterystyczne dla niej to poglądy Józefa Jungmana 
(1773—1847) widzącego w husytyzmie jedynie zacietrzewienie sporów 
dogmatycznych i przeciwstawiającego „ciemną noc“ upadku kultu
ralnego doby husyckiej, świetnym czasom Karola IV.

Wbrew Metternichowskiej reakcji myśl Dobrowskiego o hu
sytyzmie jako o wielkim narodowym ruchu podejmuje Paweł Józef 
Szafarzyk (1795—1861), a Jan Kolbar (1793—1852) podkreśla aspekt 
ogólnosłowiański ruchu, potępiając niemniej (z pozycji „oświecenio
wych") „nietolerancję religijną husytyzmu, osłabiającą jedność na
rodową". Ponad swoją klasę wzniósł się Wojciech Nejedly (1772— 
1844), przpoiwstawiający bohaterską, nieprzejednaną walkę husytów 
— sprzedajnej burżuazyjnej moralności współczesnej.

Omawiając ocenę ruchu husyckiego w dobie wiosny ludów, 
autor analizuje trzy fazy poglądów na husytyzm w pracach Fr. Pa- 
lackiego (1798—1876). Podczas kiedy w pierwszej, Palacky mocował 
się z naciskiem cenzury, w drugiej dojrzałej wśród napięcia rewolu
cyjnego 1848 r. widział w ruchu husyckim „walkę ducha słowiańskiej 
demokracji" przeciw feudalizmowi. Przypisując husytyzmowi niemal 
ideologię młodej burżuazyji XIX w., Palacky patrzy niemniej na 
drogę rewolucyjną jako na konieczne zło; w dobie reakcji bachow- 
skiej torpedowany zarzutami nacjonalizmu ze strony Hófflera, wy
cofuje się na reakcyjnie idealistyczną pozycję, wyolbrzymiając zna
czenie dążeń religijnych w husytyzmie.

Stawiając mimo wszystko wysoko znaczenie pracy Palackiego 
w kształtowaniu się burżuazyjnego narodu czeskiego, Kavka przeciw
stawia mu jednak rewolucyjny radykalizm Emanuela Arnolda (1801 
—1869). Warta jest podkreślenia również odwaga, z jaką w dobie 
reakcji bachowskiej -sławił husytyzm, jako bój za ludową czeską 
republikę — Karol Havlicek Borawski (1821—1856).

Ruch robotniczy czeski już od początków swojego rozwoju, 
a szczególnie silnie od 1878 r. nawiązywał do rewolucyjnych tradycji 
husytyzmu. Odtąd też poczyna się coraz bardziej jaskrawa falsyfi- 
kacja tradycji husyckiej przez burżuazję czeską. Wydobywa się ak
centy jedności narodowej w dobie wojen husyckich z celem propa
gandy pokoju klasowego wewnątrz narodu, a prace Wacława Tomka 
(1919—1905) starają się obraz Żyżki rewolucjonisty przesłonić obra
zem Żyżki — realnego polityka dążącego do kompromisu. Charak
terystyczne są też zabiegi J. Kalouska o rewizję procesu Husa przez 
Watykan (1870), czy jego późniejsze usiłowania przedstawienia go 
jako prekursora reformy trydenckiej.

Podczas kiedy husycka tradycja rewolucyjna żyje nadal w ma
sach ludowych, klasy panujące po wejściu Czech w okres imperia
lizmu, brną coraz dalej w falsyfikacji historii.

T. G. Masaryk (1850—1937), widzący w kapitalizmie nie zja
wisko historyczne, ale trwały „wieczny pokój", dostrzega w wystą
pieniu Husa jedynie walkę przeciwko nietolerancji religijnej, a w ca
łym ruchu „humanitarne ideały" czeskiej reformacji — pojętej śla-



darni stanowiska Palackiego z późniejszego okresu wyłącznie jako 
ruch religijny. Niesłychanie charakterystyczną dla Masaryka jest 
idealizacja Chelczyckiego, za jego antyrewolucyjne, odwracające się 
od czynnej walki, czysto teoretyczne, bierne stanowisko. „Masaryk 
— pisze Kavka — stał się tym ideologiem, który z tradycji husyc- 
kiej wydobywa akcenty demobilizujące, wiodące do kapitulacji, a na 
koniec do zdrady“.

Równocześnie podnosi coraz częściej głowę reakcja klerykalna. 
Kultowi Husa przeciwstawia się świadomie kult Cyrylo-metodiański. 
Ręka w rękę z usiłowaniami kościelnymi idzie arystokracja czeska. 
Książę Karol Schwarzenberg oświadcza w sejmie czeskim imieniem 
szlachty czeskiej, przy dyskusji nad wnioskiem, aby na kamieniu 
węgielnym wznoszonego w Pradze muzeum, wyryć imię Husa: „je
steśmy potomkami owej czeskiej katolickiej szlachty, która pod Li- 
panami poraziła Taborytów, a pod Białą Górą husyckie bandy czeskie. 
Widzimy w husytach nie sławnych bohaterów, ale bandę łupieżców 
i bandytów, komunistów XV stulecia. My, Schwarzenbergowie, bę
dziemy walczyć przeciw wam, nowohusytom, tak jak panowie z Ro
senbergu walczyli przeciw starym husytom“.

Owemu klerykalno-arystokratycznemu kierunkowi sekundował 
od początku swej działalności Józef Pekar (1870—1937), profesor hi
storii austriackiej na uniwersytecie praskim, podkreślając „niebez
pieczeństwo gloryfikacji tradycji husyckiej dla aktualnej polityki 
czeskiej, która w obliczu nacisku na Czechy ze strony cesarstwa nie
mieckiego, winna była — zdaniem Pekara — dążyć do oparcia się 
o Watykan". Stanowisko Pekara sprzed pierwszej wojny światowej 
schodziło się ze stanowiskiem Wiednia, który zahamował wydanie 
pism Husa.

Walkę przeciw falsyfikacji tradycji husyckiej podjął już wów
czas Zdenek Nejedly. Nie stojąc jeszcze na pozycjach marksistow
skich, w husytyzmie widzi jednak nie ruch religijny, a narodowy 
zryw młodych sił narodu — ludu. Podobno już wówczas walczył 
Nejedly z burżuazyjnym hasłem „nauki czystej", odczuwając żywo 
funkcję społeczną głoszonych przez historyków poglądów.

W stulecie śmierci Husa, w pierwszym roku wojny światowej 
(1915) socjal-demokracja czeska uznała ruch husycki za poprzednika 
komunizmu, stwierdzając równocześnie, że „socjalizm czeski pójdzie 
inną drogą".

W dobie wzniesienia rewolucyjnego lat 1918—1921, tradycja hu- 
sycka była w dalszym ciągu wypaczana dla różnych aktualno-poli- 
tycznych celów. Wachlarz ich był bardzo szeroki. Były to lata, kiedy 
nie sposób już było całkowicie wyprzeć się tradycji Taboru. Tym 
silniej fałszowano jednak istotny sens tej tradycji. Masaryk głosił 
teraz „Tabor jest naszym programem", identyfikując ideologię tabo- 
rycką z „demokracją" burżuazji czeskiej owych lat. Głosił, że „każdy 
Czech jest urodzonym demokratą", sławił „demokratyzm" Jerzego 
z Podiebradu. Adoptowano do aktualnych celów „ogólnoczeskie" 
narodowe hasła, husytyzmu, usiłując w ich imię wszcząć walkę nie



tylko przeciw burżuazji niemieckiej, ale i przeciw niemieckiemu 
ruchowi robotniczemu. Równocześnie oportunistyczna prawica so
cjalistyczna wołała, że „nie chce powtarzać tragedii Lipan“, że nie 
chce zrywu rewolucyjnego w warunkach niedojrzałości rozwoju eko
nomicznego, agitując wyraźnie przeciw młodej republice radzieckiej.

W dobie walki z narastającymi siłami własnego i obcego faszyz
mu, jedynie Komunistyczna Partia Czechosłowacka nawiązywała 
bardzo często do husyckiej rewolucyjnej tradycji. Gorąco odzywał 
się o Husie Juliusz Fucik. Klemens Gotwald w Moskwie, w przemó
wieniu wygłoszonym w sierpniu 1935 r., nawiązał do czasów husyc- 
kich, jako do rewolucyjnego okresu w dziejach Czech. Hasło, że 
„przeciw pańskiemu sprzysiężeniu za nowy Tabor" stało się bojowym 
hasłem ludowego frontu.

Czescy działacze komunistyczni upraszczali niekiedy historyczną 
stronę zagadnienia, zbyt pochopnie identyfikując ideologię taborycką 
z założeniami komunizmu, zapominając, że w ramach ówczesnego 
rozwoju sił produkcyjnych i stosunków produkcyjnych Tabor nie 
wyszedł, bo nie mógł wyjść, poza hasła wspólnoty dóbr konsump
cyjnych, że nie mógł zbudować społeczeństwa bezklasowego. Trady
cja husycka stała się niemniej wielką siłą moralną, mobilizującą 
czeskie masy ludowe do walki o lepsze jutro; co więcej, już wów
czas nawiązywali do niej niemieccy działacze antyfaszystowscy, jak 
Kurt Konrad.

Charakterystyczną jest i walka, jaką w tym okresie prowadziła 
z tradycją husycką reakcja. Socjaldemokrata Hampel rzucał gromy 
na bezkompromisowość Taborytów i Sierotek, która się stała godną 
pożałowania przyczyną Lipan, wysuwając „mądry kompromis spo
łeczny" luteranizm, jako godną naśladowania drogę. Wtórowała mu 
burżuazyjna, reakcyjna nauka czeska z Pekafem na czele.

Głośna praca Pekafa „Żyżka a jeho doba", napisana w latach 
1927—33, zbrojna w cały arsenał źródłowej erudycji, gloryfikowała 
otwarcie porażkę „wywrotowych sił czeskich", ubolewając nad znisz
czeniem rzekomego przedhusyckiego dobrobytu wsi śląskiej, będą
cego w istocie dobrobytem chłopa-bogacza.

Jeżeli Palacky był — używając określenia innego historyka czes
kiego , Macka — przedstawicielem burżuazji bijącej się o władzę, 
Tomek—burżuazji będącej u władzy, to Pekaf był przedstawicielem 
burżuazji w rozkładzie. Ostrość, z jaką ten ostatni zaatakował war
tość postępowych tradycji narodowych czeskich, tkwiących w husy- 
tyzmie, była tak rażąca, że postępowi burżuazyjni historycy czescy: 
Fr. Bartoś, K. Krofta, R. Urbanek usiłowali polemizować z Pekafem, 
wychodząc jednak z pozycji idealistycznych, nie byli jednak w stanie 
mu się przeciwstawić. Walka ideologiczna o wartość tradycji husyc
kiej toczyła się dalej podczas okupacji. Potępienie rewolucyjności 
husytyzmu przez Pekara stało się orężem w ręku obozu narodowej 
zdrady. Czeski lud, jego rewolucyjna partia i jej działacze — mówiąc 
słowami Klemensa Gotwalda — „pozostali husytami".

) Ma c e k  J., Tabor v husickim revolucnim hnute, Praha 1952, str. 18.



Książka Kavki jest książką walczącą, nabrzmiałą najmocniejszą 
nutą ludowego patriotyzmu czeskiego, nabrzmiałą słuszną narodową 
dumą — może niekiedy nawet nie całkiem wolna od resztek nacjo
nalistycznego poglądu, że bezprzykładne w swej sile w owym okresie 
powstanie husyckie uważa za specyficzną cechę narodową dziejów 
czeskich a nie wynik warunków rozwoju narodu czeskiego. Równo
cześnie jednak pisana jest z całą pasją demaskatorską przeciw falsy- 
fikatorom tradycji husyckiej, przeciw tym, którzy już od końca 
niemal wojen husyckich pragnęli stępić potężny oręż tej tradycji 
w swym interesie klasowym, a zarazem w interesie Habsburgów, 
Watykanu czy obcego imperializmu.

Ileż form — zależnie od poszczególnych okresów dziejowych — 
przyjęło wypaczanie i zamazywanie ruchu husyckiego, wobec tego, 
że wielki, przez szereg lat zwycięski zryw mas ludowych do walki 
o społeczne i narodowe wyzwolenie, nie dał się żadnym sposobem 
przemilczeć. Jak wyraźnie występuje zdrada interesów narodowych 
ze strony klas panujących w każdym momencie, kiedy tylko zary
sowuje się „niebezpieczeństwo" upominania się wyzyskiwanych 
o swoje prawa.

Dzieje tradycji husyckiej żyjącej nieprzerwanie w masach lu
dowych nawet w najcięższych chwilach narodu czeskiego, pozwalają 
lepiej rozumieć genealogię dnia dzisiejszego, kiedy sztandar narodo
wy został wszędzie przez burżuazję wdeptany w błoto, a podnoszą 
go masy ludowe, prowadzone przez partie komunistyczne i robot
nicze.

Ale jeżeli się godzi ndzwać książkę Kavki książką walczącą 
o prawa narodu czeskiego do życia, rozwoju, niepodległości; jeśli 
dzięki swemu ostrzu demaskatorskiemu jest niewątplwie czynem po
litycznym — jest równocześnie doniosłym czynem naukowym, bitwą 
w walce o naukową prawdę i doniosłą szkołą korzystania z książek, 
wyrosłych jako nadbudowa określonych interesów klasowych.

Odnosi się to nie tylko do historiografii epoki kapitalistycznej; 
książka daje bardzo wiele dla krytyki źródeł historiografcznych epoki 
feudalnej, i to już poczynając od XV stulecia od kronik i historii 
stosunkowo bliskich wypadkom.

Obfitość materiału, wprowadzona przez Kavkę, rozciągłość chro
nologiczna jego pracy nie pozwala — zwłaszcza historykowi polskie
mu znającemu literaturę i źródła czeskie raczej fragmentarycznie — 
ocenić stopnia wyczerpania materiału. Przypuścić tylko można, że 
książka, podejmująca temat po raz pierwszy, nie mogła go wyczerpać 
— zegzemplifikowała niemniej temat bardzo dobitnie.

Nasuwa się natomiast inny postulat: oto pokazanie, bodaj przy
kładowo roli, jaką rewolucyjna tradycja husycka odgrywała poza 
Czechami. Widoczny teren badania stanowią tu zwłaszcza Niemcy, 
gdzie — jak to coraz silniej uwypuklają prace — aż do końca XV 
wieku płoną stosy husyckie, gdzie do tradycji husyckiej nawiązują 
nie tylko Luter czy Hutten, ale w pierwszym rzędzie „Trzewik 
Związkowy" i Miinzer.



Dziś widzimy zupełnie jasno, że „interesy proletariatu wszyst
kich krajów są ze sobą zgodne". Ale głęboko w epokę feudalną się
gają przykłady zgodności interesów i solidarności mas ludowych 
wszystkich krajów, przykłady wspólnoty ideologii szermierzy po
stępu. I w świadomości tej wspólnoty, w świadomości wkładu włas
nego narodu w postępową myśl międzynarodową ucieleśnia się naj
piękniej słuszna narodowa duma.

Ewa Maleczyńska

S m i r i n  M. M. Oczerki istorii politiczeskoj borby w Giermanii
piered reformacijej, Moskwa 1952, str. 413.
Problem reformacji w Niemczech był już od dawna przedmiotem 

badań historyka radzieckiego Smirina. Po ciekawej pracy „Narod- 
naja reformacja Tomasza Miinzera i krestianskaja wojna", w której 
z wielką wnikliwością i znajomością przedmiotu autor skreślił oblicze 
ideowe lewego skrzydła ruchu reformacyjnego, ukazała się pod koniec 
ub. r., nowa z tej dziedziny praca pt. „Oczerki istorii polityczeskoj 
borby w Germanii piered reformacijej". Jest ona wynikiem dłuż
szych studiów autora nad powyższym zagadnieniem, a jej ukazanie 
się poprzedziły drobne rozprawy takie jak: „Otkliki gusitskich wojen 
w Germanii" i „Reformacja impieratora Sigismunda", zamieszczane 
na łamach radzieckich czasopism historycznych.

Chronologicznie praca ta omawia okres wcześniejszy bo w. XV 
i 1-sze lata w. XVI, tematycznie jednak kreśląc genezę reformacji, 
posiada z pierwszą ścisły związęk. Trudno bowiem zrozumieć epokę 
wojny chłopskiej bez prześledzenia narastających konfliktów klaso
wych na terenie Niemiec w ciągu w. XV. Tam leży klucz wypadków 
okresu uastępnego, jakże ważnego i brzemiennego w następstwa dla 
dalszych losów narodu niemieckiego. Głębokie przemiany gospodar
cze, które dokonały się wówczas w strukturze Niemiec i narastająca 
na ich bazie świadomość klasowa ludu niemieckiego', przygotowały 
grunt wypadkom okresu reformacji. Stąd też płynie duże znaczenie 
zagadnienia poruszanego przez autora, który w pracy swej kreśli 
przed czytelnikami całą złożoność dziejów Niemiec XV i pierwszych 
lat XVI w.

Rozbicie polityczne Niemiec będące jak pisał Engels wynikiem 
niedostatecznego rozwoju przemysłowego, handlowego i rolniczego, 
działając hamująco na całokształt życia kraju, stawiało na porządku 
dnia problem jego zjednoczenia. Jakie siły społeczne zainteresowane 
były w przeprowadzeniu tego wielkiego zadania, interesom jakich 
klas odpowiadała likwidacja dotychczasowego rozbicia? Już we wstę
pie pracy autor wskazuje, że wśród niemieckich feudałów nie zna
lazła się żadna aktywna siła, która by widziała swój interes w usta
nowieniu centralnego aparatu władzy państwowej; przeciwnie klasa 
ta była zainteresowana w utrzymaniu istniejącego porządku w Rzeszy, 
gwarantującego jej całkowitą władzę. Na prawicy społeczeństwa nie
mieckiego znajdowały się więc wsteczne siły, które stawały wpo- 
przek dalszemu rozwojowi kraju. To też jego zjednoczenie mogło


