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Dnia 26 lipca 1962 r. zmarł w Pradze po krótkiej ciężkiej chorobie w wie
ku 84 lat zasłużony badacz historii Czech, profesor Uniwersytetu im. J. E. Půr
ky niego w Bernie, członek Czechosłowackiej Akademii Nauk akademik Rudolf 
Urbánek. Jego nazwisko znane jest dobrze wszystkim historykom średniowiecza, 
a zwłaszcza tym, którzy zajmowali się bliżej dziejami XV w. Od wczesnej mło
dości przejawiał R. Urbánek zamiłowanie do historii. Już w wyższych klasach 
gimnazjalnych w rodzinnym mieście Slaný opracowywał pierwsze naukowe od
czyty historyczne. Nic więc dziwnego, że w r. 1896/1897 rozpoczął studia na Uni
wersytecie im. Karola IV w Pradze pod kierunkiem ojca nowożytnej czeskiej 
szkoły historycznej, Jarosława Goiła. Wielki mistrz rozbudził w Nim, podobnie 
jak w szeregu innych swych uczniów, zamiłowanie do dziejów XV w., które 
zadecydowało o przyszłym dziele życia R. Urbánka. Nauczył go też gruntownej 
analitycznej metody pracy, stanowiącej charakterystyczną cechę Jego twórczości. 
Na seminarium J. Goiła zajmował się jako młody student m. in. literaturą o Je 
rzym z Podiebradu, znanym kronikarzem śląskim Piotrem Eschenloerem i praw
nikiem oraz dyplomatą niemieckim XV w. Grzegorzem Heimburgiem. Dysertacja 
o służbie Grzegorza Heimburga dla Jerzego z Podiebradu przyniosła mu w r. 1901 
tytuł doktorski. Po ukończeniu studiów był zatrudniony przez dłuższy czas 
w szkolnictwie średnim, m. in. w Hradců Králové, Pardubicach i Lounach. Mimo 
zajęć szkolnych pracował naukowo i rozwijał ożywioną działalność publicystycz
ną, ogłaszając szereg drobniejszych rozpraw historycznych, recenzji i artykułów 
na tematy życia bieżącego K

Przed pierwszą wojną światową i podczas niej narastają poważne prace 
R. Urbánka związane z historią średniowiecznych Czech. W r. 1911 ukazuje się 
artykuł o podstawowym dyplomatariuszu czasów podiebradzkich1 2, a w latach 
1915—1917 rozprawa o Czeskiej powieści k ró lew sk ie j3. Jednocześnie w r. 1915 
wydany został pierwszy tom monumentalnego dzieła życia tego wielkiego uczo- 
nego, pierwsza część gigantycznej wprost syntezy czasów podiebradzkich. Tom 
ten musiał być przygotowywany przez długie lata. Widać w nim olbrzymi wkład 
pracy połączony z przenikliwością i dociekliwością wysokiej klasy historyka.

1 Ich wykaz podaje K. Chyba w dodatku do zbioru studiów R. U r b á n k a ,  
Z husitského věku, Praha 1957, s. 275 nn.

2 „Kancelář” krále Jiřího  (Český časopis historický, XVIII, 1911, s. 13—27). 
8 K české pověsti královské (Časopis Společnosti přátel starožitnosti českých,

X X III—XXV, 1915—1917).



W Wieku podiebradzkim  R. Urbánek rozwinął w pełni swą metodę badawczą, 
polegającą na syntetycznym, ale zarazem dogłębnym i w pełni wyczerpującym 
przedstawieniu opisywanego tematu. W książce tej Autor nie pozwolił sobie na 
pominięcie niemal żadnego najdrobniejszego zdarzenia z historii politycznej 
Czech omawianego okresu, a jednocześnie umiał naszkicować jasny obraz cało
kształtu dziejów: Zdumiewa wszechstronność wyzyskania drukowanych i archi
walnych źródeł czeskich, austriackich, węgierskich, niemieckich i polskich. 
O rzetelności i wielkim wkładzie pracy świadczy fakt, że dalsze tomy Wieku 
podiebradzkiego ukazywały się w latach 1918 i 1930, a ostatni wyszedł dopiero 
w r. 1962 4. Książka ta stanowi niezbędną i nieocenioną pomoc dla wszystkich 
historyków zajmujących się dziejami Czech i krajów sąsiednich w XV w. W po
ważnym zakresie i w wielu miejscach porusza ona sprawy polskie oraz śląskie. 
Jest kopalnią wiadomości faktycznych, wskazówek źródłowych i ujęć, z którymi 
można się zgadzać lub polemizować, ale zawsze ciekawych i mocno ugrutowa- 
nych. Ma wartość nieprzemijającą.

Wkrótce po opublikowaniu pierwszego tomu Wieku podiebradzkiego został 
R. Urbánek w r. 1916 habilitowany na Uniwersytecie Praskim. Po pierwszej woj
nie światowej zajmował przez długie lata stanowisko profesora Uniwersytetu 
Berneńskiego. Nie przestając zbierać materiałów do swej wielkiej syntezy, przy
gotował w okresie międzywojennym szereg rozpraw i artykułów związanych 
głównie, ale nie jedynie, z ulubionymi czasami podiebradzkimi. Pisał więc m. in. 
o stosunku A. Jiraska do doby podiebradzkiej5, roli braci czeskich w dziejach 
oświaty6, o tradycjach Jana Żiżki na przestrzeni wieków7, o schyłku rządów 
Władysława Pogrobowca8. Opublikował popularną, ale posiadającą dużą wartość 
naukową biografię Jerzego z Podiebradu9. Z dalszych Jego większych i bardziej 
dla historyków obcych zajmujących prac okresu międzywojennego i czas ów 
drugiej wojny światowej można wymienić syntezę historii Czech w latach 
1419—152610 11, studium o elekcji Jerzego z Podiebradull, książkę o bitwie lipań- 
skiej i końcu polowych wojsk taboryckich12, wreszcie artykuł o dziejach husy- 
tyzmu na Morawach, zawierający sporo ciekawych danych o husytach polskich 13.

Wśród twórczości R. Urbánka nie zabrakło i poloników, jak odkrywcza książ
ka o Władysławie Warneńczyku, szkic o bitwie pod Warną i krótki artykuł o pol
sko-czeskich stosunkach wojskowych w XV w .14 Dla historyków Śląska i Łu-

4 Věk poděbradský  (České dějiny pod red. V. Novotnego, t. III, cz. 1—3, Pra
ha 1915—1930, s. VIII + 976, VIII +  1047, X I + 1083). Tom IV, który ukazał się 
w r. 1962, nie dotarł jeszcze do Wrocławia.

5 Jirásek  a doba poděbradská  (Jiráskův sborník, red. M. Hýsek, Praha 1921, 
s 32—133).

c Jednota bratrská a vyšši vzděláni až do doby Blahoslavovy, Brno 1923.
7 Zižka v pam átkách a úctě lidu českého, Brno 1924.
8 Konec Ladislava Pohrobka, Praha 1924 (Rozprawy České akademie věd, tří

da I, č. 67).
9 Husitský král, Praha 1926.
10 Prvních sto let utrakvismu (1419—1526) (Československá vlastivěda, IV, 

Praha 1932, s. 163—340).
11 Volba Jiřího z Poděbrad za krále českého  (Sborník příspěvků k dějinám 

hl. m. Prahy, V, 1922, s. 593—766 i odb.).
12 Lipany a konec polních vojsk, Praha 1934
13 K historii husitské Moravy (Časopis Matice moravské, LX III—LXIV, 1939— 

1940, s. 229—314).
14 Vladislav Varnenčik. Sutečnost i legenda, Praha 1937: Cechitě i bikata pri 

Varna v 1444 g. (Balgarska misál. X, 1935, s. 590—594); Czesko-polskie stosunki 
wojskowe w XV wieku  (Lech, I, 1937, s. 30—32).



życ interesujące są Jego krytyczne recenzje z książek R. Jechta i R. Köbnera 15. 
W latach powojennych mimo niemłodego już wieku prof. R. Urbánek pracuje 
nadal twórczo i jest jeszcze pełen energii życiowej. Potrafił zajmować się 
m. in. w sposób nowatorski dziejami historiografii czeskiej wcześniejszego śred
niowiecza, wydając z tego zakresu obszerne dzieło na temat spornej tzw. L e
gendy Krystiana, w którym przeprowadził gruntowną polemikę z tezami J. Pe- 
karza16. Interesował się satyrą czasów husyckich17. Opublikował wybór mate
riałów źródłowych o elekcji Jerzego z Podiebradu 18. Przygotował ostatni, czwarty, 
tom swego monumentalnego Wieku podiebradzkiego, który ukazując się w roku 
zgonu wielkiego uczonego zamknął Jego dzieło żyda.

W krótkim wspomnieniu pośmiertnym nie sposób wymienić wszystkich licz
nych książek, artykułów, wydawnictw źródłowych, innych publikacji i prac re
dakcyjnych Zmarłego10. Chociaż R. Urbánek był historykiem politycznym i nie 
prowadził badań z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych, posiadał duże zro
zumienie podłoża społecznego wypadków politycznych oraz uwzględniał w szero
kiej mierze uwarunkowanie ekonomiczne i socjalne opisywanych przez siebie wy
darzeń. Jako patriota czeski, rozmiłowany w ulubionej epoce podiebradzkiej, 
darzył gorącą sympatią stronnictwo Hynka Pta czka z Pirksztejnu i Jerzego z Po
diebradu. W związku z tym z pewną rezerwą traktował Tabor i partię tabo- 
rycką w Czechach. Nie przeszkadzało Mu to być jednym z najwybitniejszych 
znawców dziejów ruchu taboryckiego, zwłaszcza w jego późniejszym, schyłko
wym, polipańskim okresie.

Twórczość R. Urbánka stanowić będzie przez długie lata niezastąpioną pomoc 
materiałową i wzór gruntownej, analitycznej metody pracy dla wielu pokoleń 
historyków. Historycy polscy znajdować w niej będą cenne inspiracje do opra
cowania dziejów kontaktów i tradycji przyjaźni między obu narodami słowiań
skimi, czeskim i polskim. Jego dorobek naukowy ułatwia nam dziś kapitalnie 
studia nad historią polityczną nie tylko Czech, lecz również i Polski, a zwłaszcza 
śląska.

Środowisko wrocławskie miało ze Zmarłym liczne kontakty. Niżej podpisany 
poznał prof. R. Urbánka na otwarciu wystawy podiebradzkiej w Muzeum Naro
dowym w Pradze w 1959 r., której wielki uczony był organizatorem, oraz roz
mawiał z Nim kilkakrotnie w czasie swego pobytu w Czechosłowacji. Zawsze 
uderzała go skromność i życzliwość dla młodych okazywana przez Zmarłego. 
Naukowe środowisko wrocławskie przyjęło wiadomość o śmierci akademika 
R. Urbánka ze szczerym żalem.

15 R. J  e c h t, Der Oberlausitzer Hussitenkrieg und das Land der Sechsstädte 
unter Kaiser Sigmund, t. I—II, Görlitz 1911—1916; toż w „Časopis Matice morav
ské”, XLI—XLII, 1917—1918, s. 371—392); R. K o e b n e r ,  Der Widerstand Bres
laus gegen Georg v. Podiebrady Breslau 1916, toż tamże, s. 410—430.

16 Legenda t.zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských a vá
clavských a je jí autor, t. I—II, Praha 1948.

17 Satirická skládáni Budyšinského rukopisu M. Vavřinca z Březove z r. 1420... 
(Věstník České spol. nauk. třida fil.-hist.-filolog. 1951 (1952), cz. 3, s. 1—38 i odb.); 
Mařik Rvačka jako protihusitský satirik (Časopis Společnosti přátel starožitnosti 
československých, LXIII, 1955, s. 1—24).

18 O volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého 2 března 1458. Výbor hlavních 
zprav souvěkých, Praha 1958.

10 Pełną bibliografię prac R. Urbánka do r. 1956 podaje K. Chyba, por. przyp. 1.


