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Články o husitství

  v Praze dne 11.5.2004
Vážená redakce,

dne 10. května 2004 otiskla MF Dnes dva články, zcela v duchu dřívější nacistické protihusitské rétoriky z doby „protektorátu“ Böhmen und Mähren. Byl to článek masového vraha Martina Komárka (sám takto tituluje jiné, kteří to zaslouží daleko méně, tak může proti tomuto označení těžko něco namítat), kterého však, myslím, už dávno nikdo nebere vážně, a pak článek pseudohistorika Petra Čorneje, který v něm prokazuje tak základní neznalosti naší historie, že si člověk říká, že za jeho protestem proti změnám ve výuce dějepisu nebude možná ani snaha udržet si monopol na učebnice dějepisu, jak „zlí jazykové“ tvrdí, ale palčivý pocit z poznání, že kdyby se dějepis učil z jiných učebnic než z jeho, propadl by dnes hned na prvním stupni.

Jako protiváhu této současné neonacistické propagandy Vám nabízím úryvek ze svých Dějin Českých zemí, který trochu poopravuje stále zkreslovaný pohled na Jana Žižku:

...Přes vžité představy Žižkova velikost nespočívala v „několika“ vyhraných bitvách, v jeho vojenském umění, jakkoli nemělo obdoby. Žižka se ostatně vždy snažil boji ze všech sil vyhnout, svá vojska co nejvíc šetřil, a do boje se pouštěl jen tehdy, když měl jisté vítězství s co nejmenšími ztrátami. Žižka se choval co nejohleduplněji také k civilnímu obyvatelstvu - i na území protivníka - čímž si získával jeho podporu. Šetřil i protivníky a snažil se je získat na svou stranu. Boj a likvidaci používal vždy až jako poslední prostředek, jen když věděl, že jakýkoliv jiný způsob by měl za následek větší ztráty. Právě tím se liší Žižka od všech ostatních vojevůdců daleko víc, než pouhou skutečností, že nikdy neprohrál. Jak u Žižky, tak ani později u husitů tedy nešlo o nějakou „válku pro válku“ či „boj pro boj“, jak tvrdí propaganda. Naopak, nikdy v historii nebyla síla používána tak šetrně, tak promyšleně, tak ekonomicky. Dalo by se dokonce říci, že Žižka vlastně nikdy v pravém slova smyslu nebojoval. To, co prováděl, byly daleko spíše dokonale promyšlené - a dokonale provedené - protiteroristické akce.
Žižkovo umění však hlavně spočívalo v desítkách, stovkách dohod, sjednávaných s protivníky, kteří se k němu, často naoko, přidávali. Žižka věděl, že značná část z nich zradí. Věděl však, že ne hned, že po jistou dobu může počítat s jejich podporou, nebo alespoň s tím, že se zdrží otevřeného nepřátelství. Žižka dokázal s tím vším kalkulovat, dokázal se orientovat v této nepředstavitelně nepřehledné spleti nespočetných pochybných smluv s nespolehlivými osobami. Dokázal pracovat s tímto „materiálem“.
Jinými slovy, Žižka byl géniem typu šachového velmistra, který je schopen hrát najednou několik desítek partií „naslepo“. - Proto jej ani oslepnutí nevyřadilo z činnosti. Jeho neuvěřitelný intelekt a představivost tím nebyly narušeny.
Žižkovy vojenské úspěchy jsou jen logickým důsledkem toho, že se vojenstvím zabýval génius, jehož inteligenční kvocient se blížil 210, a ne nějaký, jak by se později řeklo, „zelený mozek“...

Nechci Vám vnucovat nějaké dlouhé pojednání. Jeho napsání by také zabralo nějaký čas, a myslím, že v takovýchto případech je lepší reagovat co nejrychleji.

   S pozdravem
Jan Kristek
607 986 503

„Křesťanské“ hodnoty u nás?

V současné době hodně slyšíme o údajných „křesťanských“ hodnotách, kterými jsou samozřejmě myšlena „katolická“ dogmata, na kterých prý je založena naše společnost. Jak tomu s tímto „křesťanstvím“ u nás ve skutečnosti bylo?
V Českých zemích bylo náboženství do poloviny 13. století téměř výhradně záležitostí „politicky činných osob“, a prostého obyvatelstva se v podstatě netýkalo. Mocenské špičky z politických důvodů koketovaly s římským kultem, intelektuálové inklinovali k pravoslaví - byzantské vzdělanosti. Ale nejen intelektuálové. - Každých pár desítek let zde vidíme snahu českých knížat a králů o obnovu cyrilometodějského pravoslaví. Připomeňme si zejména snahy Boleslava I., Břetislava I., Přemysla Otakara II., ale i Karla IV. ...A také si připomeňme údiv některých současných historiků nad tím, že některé pravoslavné spisy u nás přežily celé toto období, kdy podle nich měly být České země zcela pod vlivem římského kultu. U prostých lidí samozřejmě přežívalo až do novověku pohanství.
Teprve ve 13. století jsou poprvé zakládány fary římské církve - pro nově přišlé německé kolonisty, tedy ve větší míře od poloviny 13. století. Výjimkou jsou starší německé osady, jako například v Praze Na poříčí, kde byl kostel sv. Petra postaven jako farní kostel již někdy kolem roku 1150. Církevní dohled nad obyvatelstvem sem tedy proniká s německými kolonisty, a původně se také týká jenom jich samotných. A dodejme, že teprve s touto latinizací, spojenou s německou kolonizací, začíná být v Českých zemích zaváděn také celibát. Náboženství tehdy proniká do nově zakládaných měst. ...A jelikož všechna města v té době byla malá, můžeme „křesťanství“ rovnou nazvat maloměšťáctvím.
Ale ani u Němců v té době nebylo „křesťanství“ ještě zdaleka samozřejmostí a zřejmě se týkalo jen městského obyvatelstva. Víme to z privilegia Fridricha II., uděleného Židům roku 1236, podle kterého patří pohanští poddaní k jejich majetku i poté, co by se nechali pokřtít. Podobně pak byly i v Čechách právě mezi německým vesnickým obyvatelstvem velmi rozšířeny různé „heretické“ náboženské směry.
	Zakládání far postupně přerostlo v masové a do konce 13. století byla vybudována rozsáhlá síť far a vznikla tak rozvětvená církevní organizace, která by mohla teoreticky působit i na české obyvatelstvo. Jen v pražské diecézi vzrostl počet far asi na dva tisíce. Církev měla již ke konci 13. století v držení zhruba jednu třetinu všech statků a proto se již nesnažila v takové míře získávat další půdu. Půda je jednak moc na očích, a pak tu mohly být obavy, že kdyby šlechta přišla o většinu majetku, mohly by být na církev přeneseny i povinnosti šlechty. A tak vznikají církevní poklady - církev hromadí značná množství drahého kovu. Ale paradoxně církev, z obav, aby o svůj majetek nepřišla, v té době přestává bojovat o moc s panovníkem, a také se nesnaží dostat se do konfliktu - a možná ani do kontaktu - s českým obyvatelstvem.
Kdy se dostala „heretická“ náboženská hnutí, tedy zejména valdenští do Čech, není známo. To, že do Českých zemí spolu s německými kolonisty nemusela přijít jenom římská církev, ale i tato náboženská hnutí, je nasnadě. V Českých zemích byla sice zavedena inkvizice roku 1257, ale z nejstarší doby nemáme zprávy o její činnosti, a tak není jisté, jestli byla zavedena kvůli podobným hnutím nebo kvůli přežívajícímu cyrilometodějskému pravoslaví. Ke komu se vztahují zmínky o „kacířích“ v českých dokumentech z druhé poloviny 13. století, není vůbec jasné.  Konkrétně jsou u nás „heretická“ náboženská hnutí doložena až ve 14. století. A pokud máme o těchto náboženských hnutích u nás zprávy, zpravidla se také jedná o přistěhovalce. Z pozdějších zpráv spíše vyplývá, že podobně jako se římská církev ve druhé polovině 13. a po většinu 14. století věnovala výlučně německým přistěhovalcům a nechtěla se dostat do konfliktu s českým obyvatelstvem, tak se také i inkvizice „starala“ výlučně o německé obyvatelstvo, a ani ve snu by ji nenapadlo, že by měla mít pravomoc i nad českým obyvatelstvem.
Přestože byla do konce 13. století síť far rozšířena natolik, že mohla teoreticky sloužit k dohledu i nad českým obyvatelstvem, jelikož se církev věnovala hlavně vybírání feudálních dávek, a ne ideologii, vládla zde v porovnání s říší tolerantní atmosféra. Proto do Čech po svém zákazu utekli begardi - bratři a sestry volného ducha z Rakouska. Jen v pražské diecézi jich bylo přes dva tisíce. Když inkvizitoři čtrnáct těchto begardů upálili, pražský biskup Jan IV. z Dražic, známý svou učeností, „prokacířskostí“ a proslovanskostí, inkvizitory sesadil a vězněné begardy propustil. Begardi se pak rozšířili ještě víc. ...Nejspíš také proto, že Jan za tento svůj čin musel na jedenáct let „na kobereček“ do Avignonu, takže tu po dost dlouhou dobu v podstatě nebyl téměř žádný „dohled“.
V pozdější křižácké válce proti valdenským v jižních Čechách se rovněž mluví o německém obyvatelstvu. České obyvatelstvo zřejmě nebylo ve větší míře zapojeno ani do těchto, do Čech nově přišlých hnutí. Ve stejné době je však v Praze zakládán slovanský klášter, z důvodu (uvedeném v samotné papežově bule, nikoli v žádosti Karla IV.), že v Čechách je mnoho pravoslavných, kteří latinskou liturgii nepřijmou.
Dokonce i skutečnost, že v Čechách bylo založeno arcibiskupství až jako v posledním království na kontinentě, můžeme asi nejsnáze vysvětlit tak, že předtím ani nebylo pro koho, že tady prostě nebylo dost „oveček“. ...Ostatně i v Karlově pozvání rakouského kazatele Konráda Waldhausera, který kázal německy Němcům - měl tedy držet na uzdě německé prořímské fanatiky, můžeme spatřovat důkaz, že římský kult se tehdy ještě českého obyvatelstva tolik netýkal.
Češi se dostali do intenzivnějšího kontaktu s římským kultem až poté, co se začali stěhovat do měst. K tomu přispělo Karlovo rozšíření Prahy o Nové Město a jeho osídlení českým obyvatelstvem, později pak mor roku 1380, po kterém se většina měst výrazně počeštila. Za jednu z příčin vzniku husitství - a rozhodně ne zanedbatelnou - tedy můžeme považovat skutečnost, že do měst, kde již byla zahnízděna římská církev, přišlo české obyvatelstvo, které nebylo na její praktiky zvyklé, a rozhodně nebylo ochotné si od ní nechat líbit to, co si od ní předtím nechali líbit Němci. Krátce a jasně: v té době přichází české obyvatelstvo poprvé do kontaktu s římským kultem - a odmítá jej.
Můžeme tedy říci, že za celou předbělohorskou dobu můžeme v Čechách najít nějaký intenzivnější a plošnější vliv římského kultu na české obyvatelstvo pouze zhruba v posledních třech desítiletích 14. století. I tento vliv byl do jisté míry tlumen pobytem papežů v Avignonu, pozdějším vícepapežstvím a konfliktem církve s králem. Přesto i toto, z dějinného hlediska krátké a tlumené působení, vyvolalo okamžitě odpor, který vyústil v husitské bouře.

Církev k nám přišla s německými kolonisty, podobně jako k nám později přišla s ukrajinskými dělníky ukrajinská mafie - a podobným způsobem na nich parazitovala.

Tvrdit, že Čechy byly někdy „katolické“, a že pobělohorská násilná „katolizace“ byla „re-katolizací“, je proto zcela absurdní.

Římský kult byl pro Čechy vždy pouze pobělohorským okupačním kultem.

															      ▓


Barbora - zapomenutá královna

Barbora Celjská, tato nejutajovanější česká královna, je bezpochyby nejvýznamnější ženou českých dějin. Skutečnost, že o ní většina z nás vůbec neví, její vymazání z učebnic i mnohé odborné literatury, nepochybně představuje největší mezeru v české historii.
Královna Barbora, která se ostře postavila proti nástupu Habsburků na český trůn - a byla za to i Zikmundem uvězněna, královna Barbora, která později ze svého sídla v Mělníce, věnného města českých královen, po deset let ovlivňovala chod českých dějin, královna Barbora, která dostala Jiřího z Poděbrad k moci, je téměř úplně vymazána z historie, a doba jejího působení je navíc, z důvodu úplného zakrytí stop po ní, dokonce nazývána dobou mezivládí. 
 Královnu Barboru, druhou ženu Zikmunda Lucemburského, dnes skoro nikdo nezná, a přitom byla dokonce na českou královnu 11. 2. 1437 korunována. Na rozdíl od Zikmunda, který nikdy korunován nebyl, a který byl pouze, v bezvýchodné situaci polipanské doby, když nebylo zbytí, roku 1436 za krále přijat, a proto se o něm mluví pouze jako o králi přijatém. (To, že si Zikmund roku 1420 na okupovaném Pražském hradě nasadil sám korunu na hlavu, bylo asi podobným gestem, jako když tak později učinil „zastupující říšský protektor“ Reinhard Heydrich.)
Barbora v Čechách dokonce za Zikmundovy nepřítomnosti i samostatně vládla. Přesto o ní nenajdeme v podstatě ani zmínky. „Katolíkům“ se na ní zcela jistě nelíbí, že sympatizovala s husity, a že to byla právě ona, kdo dostal k moci Jiřího z Poděbrad. Českým historikům zase bylo nepříjemné se o ní zmiňovat z přehnané prudérnosti, aby neutrpěla Jiřího „pověst“, aby nebyl řazen k dalším našim milencům královen - Závišovi z Falkenštejna a Jindřichovi z Lipé. I když, jak dnes víme, i ti byli přes dřívější démonizaci kladnými postavami našich dějin. Barbora byla navíc vzdělaná žena, která se zabývala i alchymií (alchymií se pak zabýval i Jiřího nejmladší syn, Hynek Minsterberský).
Naopak Zikmund, který byl ve skutečnosti mentálně postiženým jedincem, kterého Karel IV. svěřil Václavovi IV. do opatrovnictví - a který se pak vymkl jeho kontrole, je všude označován jako císař, i když císařem až na poslední čtyři roky svého života nebyl. V té době ovšem byla i Barbora císařovnou, ve stejném smyslu jako později Marie Terezie - manželkou císaře. Pokud jde o tituly, byly na tom tedy Barbora Celjská a Marie Terezie úplně stejně - až na to, že o legalitě korunovace Marie Terezie jako české královny lze s úspěchem pochybovat. Pokud jde o publicitu - vidíme propastný rozdíl.

Barbora Celjská (podle města Celje ve Slovinsku), bytostně nesnášela Albrechta Habsburského, manžela své dcery, kterého chtěl Zikmund prosadit na český trůn. Navázala proto styky s českými kališnickými vůdci, hlavně s Hynkem Ptáčkem z Pirkštejna, a snažila se prosadit kandidaturu nezletilého polského krále Vladislava Varnenčíka (* 1424, + 1444 v bitvě u Varny, podle toho byl po smrti pojmenován) z rodu Jagellonců. Za Barbořinou averzí vůči Albrechtovi však nemusíme nutně spatřovat její politické ambice. Důvod mohl být třebas i ten, že u ní Albrecht neuspěl jako muž, ať přímo, nebo tím, jak se choval k její dceři. - Jelikož byl znám jako sadista, asi moc mužem nebyl. V této záležitosti Barbora úspěch neměla, protože Zikmund ji nechal ještě před svou smrtí ve Znojmě zatknout, odvézt do Uher a uvěznit.
	Roku 1441 se královna Barbora vrátila ze zajetí do Čech, usídlila se v Mělníce, kde žila až do své smrti v roce 1451, a po celou dobu podporovala Jiřího z Poděbrad. Ten ji již tehdy, při jejím návratu, na cestě z Chrudimi do Mělníka, osobně doprovázel. Když roku 1444 Hynek Ptáček zemřel, byl Jiří z Poděbrad zvolen vrchním hejtmanem východočeského spolku. Barbora si pak, na počátku roku 1445, Jiřího vybrala jako svého ochránce a správce svého majetku.
O vztahu Barbory a Jiřího toho moc nevíme. Aeneas Piccolomini ji popisuje jako Messalinu a tvrdí, že si v roce 1437 chtěla vzít polského Vladislava. Asi si nespočítal, že tomu bylo tehdy třináct, a těžko by proto pro ni mohl být přitažlivý. Jiří, kterému bylo v době, kdy Barboru při návratu do Čech doprovázel, přes dvacet, pro ni přitažlivý být mohl... A Barbora každopádně byla, jak se uvádí i jinde, „povahy vášnivé“. Jak například víme, již dříve ji Zikmund poslal kvůli jejímu vztahu s Janem z Wallenrothu do vyhnanství do puszty u Velkého Varadína v tehdejších Uhrách (dnes Oradea v Rumunsku).
Vlastně toho nevíme moc ani o Jiříkovi. Jiří sám byl pravděpodobně nemanželským dítětem, jeho žena, královna Johana, ze které se dnes někteří historici snaží udělat naivní modlilku, bývá jinými považována za velmi svobodomyslnou, a jejich syn Hynek dokonce, kromě vlastní tvorby v podobném duchu, poprvé překládal Boccacciův Dekameron do češtiny. Bylo by to tedy „v rodině.“
Bylo to ještě za života královny Barbory - a tedy i za její podpory, co se Jiřímu z Poděbrad podařilo nečekaným nočním přepadem, útokem přes zpustlý, od začátku husitských dob rozbořený Vyšehrad, osvobodit Prahu (celá akce si vyžádala jen jednoho mrtvého), která byla od konce roku 1437 okupována a její obyvatelstvo terorizováno a vyvražďováno Menhartem z Hradce, a začal se titulovat jako správce Království českého. Krátce po Barbořině smrti (11. 7. 1451, na mor, který to léto v Čechách řádil) Jiřího jako zemského správce uznal i říšský král Fridrich III. Habsburský. 

...Dodejme, že i Slovinsko, ze kterého Barbora pocházela, bylo v historii známé svým odporem k římskému kultu. Již za papeže Mikuláše I. proto ravenský biskup dovolil sloužit mše ve slovinštině, za což byl papežem sesazen. Krátce na to spadali Slovinci v dolní Panonii pod Metodějovo arcibiskupství. Slovanská liturgie se pak udržela a byla výsadou Slovinců v porečském a terstském biskupství až do 20. století. V době reformace bylo Slovinsko jednou ze zemí, ve kterých převládlo protestantství - dokud neblaze proslulý Ferdinand Štýrský - budoucí císař Ferdinand II. Krvavý protestanty nevyvraždil. (Slovinsko tehdy spadalo pod Štýrsko.)

															      ▓


Král Antikrist

Velmi rozšířeným omylem je, že husité bojovali proti císaři Zikmundovi. Ve skutečnosti však byl Zikmund tou dobou pouze nepříliš významným a nepříliš chytrým politikem sousedního státu, něčím podobným jako později „korutanský hejtman“, navíc naprostou loutkou v rukou církve. Žádným císařem v té době nebyl. Tím se stal až roku 1433. Podobně také nebyl českým králem, kterým se stal až roku 1436. Zikmund byl do té doby králem pouze v Uhrách - kde ho moc vážně nebrali, říšským králem - což tehdy moc neznamenalo, a „králem Antikristem“, jak jej tituloval Jan Žižka.
Králem v Uhrách se Zikmund navíc stal jen díky úsilí svého bratra Václava IV. Bylo to dokonce to jediné, o co se Václav v politice skutečně usilovně snažil (i vojensky), a co se mu také nevyplatilo. Prosadit Zikmunda za krále v Uhrách (nebo v Polsku, podle okolností) Václavovi uložil jeho otec, Karel IV., a později na něj v tomto směru vyvíjela nátlak ještě Zikmundova matka, Eliška Pomořanská.
Karel IV. na expanzi na východ „pracoval“ dlouhou dobu. Nejprve dal uherskému králi Ludvíkovi za ženu svou dceru Markétu (+ 1350), pak si sám vzal za ženu Ludvíkovu schovanku Annu Svídnickou, a nakonec dohodl, když bylo Zikmundovi sedm let, Zikmundův sňatek s Ludvíkovou dcerou Marií (* okolo 1370, + 1392).
Marie byla v Uhrách roku 1382 prohlášena za „krále“. Její matce, uherské královně-vdově Alžbětě Bosenské, která za Marii vládla, se Zikmund ani v nejmenším nezamlouval a chtěla sňatku zabránit. Sňatek byl proto vynucen vojensky a Alžběta byla zavražděna. Vládnoucím „králem“ však byla i nadále jen Marie, Zikmund byl i po své korunovaci považován pouze za manžela královny, za jakéhosi trubce. Žádné děti ani nic jiného spolu za těchto okolností samozřejmě neměli.
Svou snahou Václav nepomohl ani sobě, neboť Zikmund si, jako každý deprivant, jeho pomoc vysvětlil jako slabost, ani Zikmundovi, který se tak dostal do nezáviděníhodné situace, kdy musel bojovat proti Turkům, kteří napadali jeho území, ale kteří byli zároveň hájeni římskou církví.

Je pravda, že po porážce na Vítkově, ještě než s hanbou opustil Prahu (30. 7. 1420), se Zikmund stihl nechat na okupovaném Pražském hradě ve Svatovítském chrámu „korunovat“. Přesněji řečeno, nasadil si, podobně jako později Heydrich, aniž by byl zvolen, korunu na hlavu, což samozřejmě nikdo nebral vážně.
V Českých zemích byl totiž král volen. Nebylo možné zdědit trůn. Zdědit bylo možné jen právo kandidovat.
A Zikmundova kandidatura na český trůn pak byla roku 1421 na zemském sněmu v Čáslavi z důvodu, že jde o vraha, vyloučena. Nešlo však jen o Zikmundovu účast na křižáckém vyhlazovacím tažení. Zikmund byl nepřijatelný už proto, že bylo ještě dosud v živé paměti i jeho řádění, jakožto usurpátora a okupanta, když bezprecedentním způsobem drancoval a raboval zemi poté, co v roce 1402 zajal a uvěznil krále Václava IV. ...Prostě a jednoduše neměl „čistý trestní rejstřík“.

Někteří „historici“ se nám dokonce snaží Zikmunda vylíčit jako německého císaře, Němce, kterého Češi ze zpupnosti nechtěli poslouchat, ale nakonec se museli podřídit. Co může být na Zikmundovi, synovi českého krále Karla IV. a Polky Alžběty německého, už poněkud přesahuje možnosti lidského chápání.
(...Představa, že Němci vznikají křížením Čechů a Polek, zní stejně absurdně, snad jen méně urážlivě, jako starý vtip z doby československé federace, že Slováci vznikají křížením Maďarů a ovcí.)
Je sice pravda, že Karel IV. byl z poloviny Lucemburk, ale Lucemburkové zase měli blíž ke Francii než k Německu, a přímo o Karlovi navíc řekl Francesco Petrarca, že je spíš Ital než Němec. ...Takže ze všech těchto pěti možných národností bylo „němectví“ až na posledním místě.
Na druhou stranu se nám Zikmund může jevit jako „typický Habsburk“, ačkoliv jím nebyl, třebaže s Habsburky spolupracoval. Jeho politika a chování vypadají jako přesná kopie politiky a chování dřívějších Habsburků Albrechta I. a před ním Rudolfa. Totéž ale můžeme říci i o pozdějším uherském králi Matyášovi Hunyadim - asi také sotva Němci. Toto jejich habsburství ale také má společného jmenovatele - všichni, jak Habsburkové, tak Zikmund a Matyáš byli naprostými loutkami Říma, bez sebemenší stopy individuality. Nešlo tedy o jejich politiku, ale o politiku Říma.

V jedné věci je však třeba se Zikmunda zastat. Není pravda, že by Zikmund měl na Husově vraždě až takový podíl, jaký mu byl přičítán. Jak víme, zejména je mu vyčítána věrolomnost, protože Husovi zaručil osobní bezpečnost osobním dopisem, „glejtem“, což pak nedodržel.
Zikmund svolal kostnický koncil v megalomanské naivní představě, že to bude on sám, kdo napraví církev. Sice byl týden po zahájení koncilu konečně korunován na říšského krále, ale pak už byl církevními hodnostáři zcela ignorován, v podstatě se s ním nikdo nebavil, a na průběh koncilu neměl sebemenší vliv. Nakonec ho navíc vmanipulovali do protičeské křižácké války.
...Zikmund nebyl zdaleka tak „mazaný“ politik, jak si o něm dosud mnoho lidí myslí. Právě naopak. Jeho naprostý debakl jak na kostnickém, tak později na basilejském koncilu, a konečně i smrt na útěku z Prahy o ničem takovém nesvědčí. „Liškou“ bychom měli logicky nazývat spíš Václava IV., pro jeho Korsakovu alkoholickou psychózu (korsak = liška stepní).

															      ▓


Husitské „barbarství“

Když v březnu roku 1420 vyhlásil papež Martin V. (1417-1431) první protičeské křižácké vyhlazovací tažení a Zikmund vtrhl se stotisícovým vojskem do země a vyvražďoval obyvatelstvo, nikdo tehdy nepochyboval o tom, že mají v plánu vyvraždit všechny Čechy. (Zikmundovi teroristé však na různých místech vyvražďovali obyvatelstvo již od počátku roku 1420.)
Nejen tato první, ale všechny protičeské křižácké výpravy byly vedeny čistě vyvražďovacím způsobem - snahou vyvraždit co nejvíc českého obyvatelstva, bez ohledu na to, jestli jde o husity nebo „katolíky“. Při poslední výpravě, která skončila u Domažlic neslavným útěkem, kdy papežský legát Cesarini uprchl v přestrojení a na bojišti nechal své šaty - nebo, jak říká Karel Havlíček Borovský, „své spodky“ - tak tedy křižáci paradoxně vyvražďovali převážně obyvatelstvo plzeňského „katolického“ landfrídu, který už byl léta v otevřeném boji proti husitům.
Samozřejmě, že po celou dobu probíhala naopak zuřivá protihusitská propaganda, sestávající z výmyslů o tom, jak husité pijí lidskou krev, „dělají masové hroby“, a tak dále. Rozdíl byl pouze ten, že jelikož tehdy ještě neexistovaly sdělovací prostředky, propaganda byla vedena z kazatelen kostelů „katolického“ kultu.
Propaganda byla zpočátku účinná, a římské církvi se podařilo západoevropské obyvatelstvo úspěšně zmanipulovat. K účinnosti propagandy jistě přispěla i skutečnost, že západní Evropa neměla kontakty s pravoslavnými oblastmi, a tak bylo možné tamnímu obyvatelstvu o z pravoslaví vycházejícím husitství namluvit v podstatě cokoliv. Výjimkou byly Benátky, kterým i husité roku 1420 nabídli spojenectví proti společnému nepříteli - Zikmundovi. Benátčané však tehdy podcenili sílu husitů a spojenectví s nimi z „praktických“ důvodů odmítli. Také Polsko tehdy nepodlehlo propagandě, nenechalo se přimět papežskými rozkazy k pronásledování husitů, a po celou dobu stálo víceméně na české straně.
...Jestli se římská církev obtěžovala zmanipulovat Janu z Arku (pannu Orleánskou) k napsání (respektive k nadiktování, neboť byla negramotná), výhrůžek husitům, nebo jestli neztráceli čas a dopis zfalšovali, není dosud jasné.

V důsledku této propagandy, která, jak se zdá, pokračuje ve stále větší intenzitě, panují dosud velmi zkreslené představy ohledně údajného husitského loupení a ničení památek. Přehlíží se, že Zikmund vyloupil, co mohl (například zlato ze svatovítského chrámu, zejména z hrobky sv. Václava, jehož ostatky, jak se někdy píše, vysypal ze zlaté rakve, kterou ukradl, samozřejmě ukradl také královský poklad), a i památek zničil daleko víc než husité. Tam, kam se Zikmund dostal dřív než husité, pak již nebylo co loupit, a husité ani neměli co ničit, i kdyby sebevíc chtěli. Husité tedy naopak křižákům úspěšně bránili v ničení na ostatním českém území. A husité se navíc i v „ničení“ řídili ryze praktickými, obrannými potřebami. Pokud zničili nějaké kláštery, je dobré vědět, že ty v té době sloužily jako arsenály, dílny na výrobu zbraní protivníka. A pokud bořili nějaké stavby ze strategických důvodů, zbořili vždy jen tolik, kolik bylo nezbytně zapotřebí - ani o cihlu navíc. ...Jak víme, oni Češi nikdy nebyli přehnaně pracovití.
Velmi hrubou chybou je, že se na husitství často hledají nepodstatné nedostatky, a není vůle vidět věc v kontextu - přehlíží se skutečnost, že v tehdejší době jedinou další alternativou k zorganizování obrany proti vyvražďovacím křižáckým tažením bylo úplné vyvraždění českého národa, po vzoru dřívějšího vyvraždění albigenských.
Od roku 1427 se husité nebránili jen pasivně, ale naopak podnikali smělé zahraniční výpravy, známé „spanilé jízdy“, které husité sami nazývali rejsy. Tyto akce bylo zřejmě možné podnikat hlavně díky tomu, že byla v Praze toho roku odstavena „strana mírného pokroku v mezích zákona“, což umožnilo spolupráci pražanů se sirotky a tábory.
Jedním z důvodů těchto zahraničních výprav bylo embargo, hospodářská blokáda, kterou podněcovala církev. Husité si tímto způsobem opatřovali zásoby, sůl a koření - jakožto konzervační látky, železo, olovo, střelný prach. V Rakousku si také brali víno. Zároveň cestou šířili své myšlenky a svou pravoslavnou víru. (Své myšlenky šířili husité i formou manifestů, které posílali například do Francie, Anglie a Španělska.)
Tyto jízdy jsou dosud předmětem pomluv proti husitům, řečí o husitském plenění a rabování. Vzhledem k tomu, že husité tyto jízdy podnikali do zemí, které proti nim byly ve válečném stavu, počínali si až neskutečně ohleduplně. Navíc je třeba dodat, že většina těchto cest nemířila do zahraničí, ale do vedlejších zemí Koruny české, a souvisely tedy s obranou území státu.
A právě touto svou ohleduplností nakonec husité, přes veškerou propagandu „katolické“ církve, získávali v okolních zemích sympatie. V Německu začala některá města navazovat s husity styky, a po jejich příkladu vyháněli arcibiskupy a biskupy. Začali povstávat i sedláci. Zorganizovat další křižáckou výpravu již nebylo za dané situace možné. Na basilejském koncilu, který probíhal od roku 1431, nakonec i představitelé římského kultu dospěli k názoru, že budou muset s husity jednat. I když samozřejmě v duchu zásady, kterou měli později ve velké oblibě nacisté (ti si pro ni i vymysleli název nordická lest), že strana, která není v právu, nemusí dodržovat dohody a sliby vůči straně, která v právu je. 

Je sice pravda, že v husitských dobách u nás nekvetly druhy umění související s kostelní výzdobou, přesto však byli husité podstatně vzdělanější a kulturnější než lidé v západní Evropě.
Ani tak nejde o známý výrok zuřivého nepřítele husitů Aenease Piccolominiho, ve kterém připouští, že prostá husitská žena je daleko vzdělanější než italský biskup. To zase až tak moc velká poklona nebyla. Připomeňme si, že snahy Klementa VI. o založení papežské knihovny v Avignonu se zřejmě u jeho nástupců nesetkaly s pochopením, a tak byla vatikánská knihovna založena až za papeže Mikuláše V. (1447-1455), tedy až v době zničení Byzantské říše, kdy z jejích trosek proudily do Evropy knihy ve větší míře.
Jednu věc totiž měli husité s barbary společnou. Kdysi to byli barbaři - Kelti, kdo vynalezl mýdlo, které civilizovaný Řím neznal. Římané se oproti tomu natírali vonnými oleji, aby nebylo vidět, jestli jsou mastní od potu, nebo jestli je to schválně. Na vyprání umaštěných oděvů pak Římané používali moč, na zakrytí pachu moči ještě více vonných olejů - a tak vznikl jakýsi „začuraný kruh“... A nyní to bylo v barbarské husitské Praze, kde byla vybudována přímo v době protičeských křižáckých válek, roku 1430, staroměstská vodárna a položena vodovodní síť - dříve než ve velkých městech v civilizované západní Evropě.
...Také činnost pražské university byla obnovena v roce 1429, mezi bitvou u Tachova a bitvou u Domažlic...

															      ▓


Husitské „bludy“

Za jeden zdroj českého reformního hnutí se považují různá náboženská hnutí či „lidová kacířství“, jak jsou nazývána. Byli to zejména valdenští, begardi a albigenští - kataři. Za druhý zdroj se považuje „učené kacířství“, které bylo v pozdější fázi inspirováno zejména spisy anglického kazatele, oxfordského profesora Johna Wycliffa (* asi 1320 ve Wycliffu, + 1384). Toto obvyklé rozdělení je do značné míry umělé, neboť vůdci „lidových“ náboženských hnutí také nebývali zcela nevzdělaní.
Každopádně však byly v Čechách předpoklady pro uchycení „učeného kacířství“ lepší než kdekoliv jinde. V Čechách totiž ve 14. století došlo, kromě založení university, ke všeobecnému rozmachu vzdělanosti vůbec. Starší farní školy navíc po celé 14. století přecházejí z církevní správy pod správu městské rady - vznikají „městské školy“. V pražských městech bylo ve druhé polovině 14. století 25 škol, zatímco Vídeň a Norimberk měly ještě na počátku 15. století po 4 školách a Krakov měl 5 škol.
Samozřejmě ale ani „učené kacířství“ nevzniklo jen tak ze vzduchu. Je zajímavé, jak se nám v době, kdy je každý filozof rozpitván větu po větě, a o každé se tvrdí, odkud ji přejal, jako kdyby snad nebyl schopen samostatně vytvořit ani jedinou holou větu, na druhou stranu v učebnicích snaží vnutit představu, že John Wycliff si všechno vymyslel sám, bez jakýchkoliv pramenů. Přitom je velmi dobře známo, že Wycliff pravoslaví znal, s úctou se o něm vyjadřoval, a vycházel z něj. Také Jan Hus a ostatní čeští stoupenci reformních snah pravoslaví znali - a nejen z Wycliffových spisů. Dokonce ani ne jen z knih „psaných ruským písmem“ (kyrilicí), které v Čechách v té době kolovaly - a to možná nejen díky Emauzskému klášteru, protože pravoslaví v Českých zemích přežívalo vskrytu až do husitských dob. Pravoslaví tehdy čeští lidé znali i díky přímým kontaktům s pravoslavnými oblastmi.
Problém v té době byl ale ten, že staroslověnština, která byla v době svého zavedení všeobecně srozumitelná pro všechny Slovany, která byla jakousi „latinou“ východu, ovšem latinou, kterou se nikdo nemusel učit, která byla pro každého v podstatě pouze spisovnou formou jeho rodného jazyka, již tuto funkci neplnila. Připomeňme si, že od doby Konstantina a Metoděje tehdy již uběhla zhruba stejná doba jako od husitských dob k dnešku, že za tu dobu proběhl podobně velký jazykový vývoj, a že tedy staroslověnština již nebyla jazykem srozumitelným pro široké vrstvy, ale pouze jazykem vzdělanců.
To, k čemu v této době v Čechách došlo, tedy nebylo ani tak vznikem nového učení. Spíše šlo o přeložení pravoslavných nauk ze staroslověnštiny do češtiny. ...Podobně, jako v případě Wycliffa šlo, zjednodušeně, o „přeložení pravoslaví do angličtiny“.

	Odpověď na to, proč k tomu došlo, je jednoduchá. Jak se české obyvatelstvo stěhuje do měst, za situace, jaká v Evropě byla, nemohlo zůstat u svého pohanství, římský kult odmítá, a volí si pravoslaví.
Kontakt husitství s pravoslavím byl nesrovnatelně hlubší, než se dnes obecně připouští. Dočteme se však o tom málo, neboť tato skutečnost nebyla po chuti církvi a později ani až příliš světskému režimu. Připomeňme si, že jednou z husitských „novot“ bylo i zavedení vousatých kněží - zcela v duchu pravoslaví, kde jsou vousy podmínkou vysvěcení na kněze. Prokop Holý se jmenoval „Holý“ proto, že jako jeden z mála si vousy narůst nenechal. Husité udržovali s pravoslavnými oblastmi živé styky, své kněží například posílali ke svěcení k pravoslavnému biskupovi do Moldávie, u husitů z řad českých Němců zase máme doloženy kontakty s řeckým pravoslavím. Husité také v Byzanci několikrát jednali - naposledy v letech 1451-1453 - o sjednocení české církve s pravoslavnou církví. Husitské vyznání bylo tehdy v Byzanci uznáno za pravoslavné - s určitými specifiky, a konečnému sjednocení s pravoslavnou církví zabránilo jenom dobytí Byzance Turky v roce 1453.
	
Musíme však přiznat, že za to, že husitství vzniklo, vděčíme do značné míry právě římské církvi. Nejen v tom smyslu, že byla pro obyčejné lidi nepřijatelná. Hlavně tu byl narůstající spor o moc mezi panovníkem a církví. Církev hlásala svou nadřazenost nad panovníkem, reformátoři naopak, v duchu tehdejšího pravoslaví, podřízenost církve králi, zbavení církve moci a sekularizaci církví přivlastněného majetku, čímž měli do jisté míry zajištěnu panovníkovu podporu.
A tak mohla být roku 1391 založena Betlémská kaple, největší kazatelský sál Evropy, která byla určena ke kázání v českém jazyce, a ve které později, v letech 1402-1412, nepřetržitě kázal mistr Jan Hus. Vliv Betlémské kaple si dnes lze těžko vůbec představit. Vešly se do ní až tři tisíce lidí a Jan Hus někdy kázal až sedmkrát denně. Jelikož Praha tehdy měla asi 40 000 obyvatel, mohl tak v jediném dni promluvit v podstatě ke všemu pražskému dospělému obyvatelstvu. - Proti tomu blednou i dnešní nafouknuté údaje o sledovanosti pořadů nejoblíbenějších televizních stanic.
	Zprvu reformátoři hlavně kritizovali církevní korupci, církevní kriminalitu, a v neposlední řadě odpustkovou privatizaci. V červenci roku 1420 pak byl vyhlášen konkrétnější program husitů, známý jako čtyři pražské artikuly, které však nejsou příliš pražské, neboť pražané nebyli zrovna moc radikální, a které byly možná sepsány již roku 1417. Byly to: 1. svoboda slova, 2. návrat k pravoslaví - požadavek přijímání pod obojí, který nacházíme i u Wycliffa, je míněn jako návrat k původnímu křesťanství - pravoslaví, 3. osvobození státu od církve - zbavení církve světské moci (které také nacházíme u Wycliffa), je rovněž zavedením poměrů platných v pravoslaví. Pod tento bod spadá také restituce církevního majetku - ovšem opačným směrem, než jak si to církev představuje dnes. 4. právní stát - trestání všech zjevných těžkých (smrtelných) hříchů, tedy požadavek právního státu v takovém rozsahu, v jakém již nikdy později nebyl vznesen.

Husité také, na rozdíl od tehdejší římské propagandy, hlásali rovnoprávnost ženy, za samozřejmost považovali právo na rozvod, či na odchod ženy od partnera, a, na rozdíl od svatého Augustina, byli proti prostituci. Podobně, jako jim bylo proti mysli, aby si kněží nárokovali monopol na přijímání z kalicha (tedy na víno symbolizující ducha), bylo husitům proti mysli i to, aby si bohatí (což byli ovšem mimo jiné také kněží) nárokovali monopol na sex. Třebaže v tehdejší době značné sexuální volnosti to zase až takový monopol nebyl. Již od roku 1419 proto často útočili jak na „katolické“ kláštery a kostely, tak na nevěstince, jako na symboly monopolizace - asi podobným způsobem, jako dnes „radikální“ mládež útočí na MacDonaldy, jakožto symboly globalizace.
Ženy byly v té době v Čechách, podobně jako dříve, považovány za rovnoprávné a značně emancipovány, a nepřekvapuje tedy, že i bojovaly se zbraní v ruce. V tom navázaly na tradici moravských žen, které pobíjely Franky při vpádu na Moravu roku 872, a chcete-li, i keltských žen-bojovnic, pochovávaných se zbraněmi.
V jedné věci tedy měli protivníci husitů pravdu, a to, když tvrdili, že vítězství husitů by vedlo k likvidaci instituce manželství. Jednak se v té době u nás u prostých lidí něco takového ještě nevžilo, a pak tu byly úzké kontakty a spolupráce husitů s katary (tedy albigenskými), kteří manželství také neuznávali.
...A třebaže původně nebyl zpovědníkem královny Žofie Jan Nepomucký, ale právě Jan Hus - mohli bychom tedy říci, že „chybička se vloudila“ - později husité neuznávali ani zpověď.

Jedním bludem však husité přece jen trpěli. Jak víme, husité jsou považováni za předvoj pozdější evropské reformace. Paradoxně se však zdá, že na rozdíl od reformace husité ještě považovali církev za reformovatelnou. Husité si mysleli, že církev jen zbloudila, a že je možná její náprava. Husité si zpočátku stále ještě mysleli, že „princip je dobrý, jen lidé špatní“. K takovému pohledu patrně přispělo jisté zmírnění papežské zvůle v dobách avignonského papežství a zmatky za pozdějšího vícepapežství. Neslučitelnost římského kultu s původním křesťanstvím byla v té době zřejmě poněkud zamlžena. Husité se cítili být křesťany a ještě se domnívali, že římská církev je svým původem křesťanská, a že je tedy možné dovést ji zpět ke křesťanství, čímž v podstatě mysleli návrat k pravoslaví.
Zřejmě teprve později, po pádu Byzance, za papeže Pije II. a jeho následovníků, kdy církev plně odhalila svou tvář, vyšlo jasně najevo, že změny v římské církvi jsou nevratné, že římská církev sama o sobě je nereformovatelná.

Luterská a kalvínská reformace, které již tak nespočívaly ve snaze reformovat římskou církev, jako v založení církví nových (i když v tom je zase předešla Jednota bratrská), pak sice navázaly na husity, ale chyběl jim bližší kontakt s pravoslavím. Proto, i když tyto „reformované“ církve nespadaly pod Řím, ve svém předhánění se s římským kultem, kdo z nich je zbožnější, pak často přebíraly právě římské novoty - dokonce pak i s Římem závodily, kdo je „mravnější“ = asexuálnější, nebo dokonce, kdo upálí víc žen - „čarodějnic“. (...Až nakonec skončily závoděním, kdo vyvraždí víc pravoslavných.)

															      ▓


Jan Žižka a jeho „teror“

Jan Žižka z Trocnova (u Borovan u Českých Budějovic), se narodil asi roku 1360, podle pověsti se narodil pod dubem, pocházel z chudého zemanského rodu, a dnes víme, že měl krevní skupinu A. Uvažuje se o tom, že možná chodil s Janem Husem do stejné školy v Prachaticích. První válečnické zkušenosti získal v bojích proti Rožmberkům, další zkušenosti získal v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu, proti řádu německých křižáků, který tam utrpěl zdrcující porážku. Na straně vítězů tehdy bojovaly též ruské oddíly a skupina Čechů a Moravanů. Po návratu se Žižka stal jedním z velitelů pražské posádky (snad vyšehradské) krále Václava IV. Později, poté co Žižka roku 1421 dobyl u Třebušína u Litoměřic dřevěnou tvrz, snad řádu německých křižáků, kde si nechal vybudovat hrad, který nazval Kalich, psal se „Jan Žižka z Kalicha“.
V současné době se i vyskytl názor, že Žižka byl původně ve skutečnosti agentem - agentem krále Václava. Což nemusíme chápat jako něco pejorativního. Jako agent zprvu působil mezi loupežnými rytíři v jižních Čechách - proto nebyl v souvislosti s tím stíhán, patrně i u Grunwaldu byl hlavně proto, že chtěl král vědět, co se tam děje, a po návratu byl těžko pouhým členem královy ochranky, jak se někdy tvrdí. - Pokud měl za úkol ochranu krále, tak tedy v trochu jiném smyslu. Víc než padesátiletý jednooký muž jako bodygard? Pro takovou službu bylo jistě možné najít někoho mladšího a po fyzické stránce vhodnějšího. Ale agent? Na to se pro svou výjimečnou inteligenci přece naopak hodil!
Žižkovo jméno je někdy vysvětlováno jako přezdívka odvozená od jeho, byť poněkud spekulativního, židovského původu. I pokud však pomineme rekonstrukci Žižkovy podoby podle lebky - s výrazným zahnutým „orlím“ nosem, je zajímavé, jak se Žižkovy zásady nápadně podobaly zásadám pozdějšího Mosadu: Všechno pokud možno „ukecat“, a sílu použít jen v případě, kdy není možné protivníka ani na čas zpacifikovat slovy. V takovém případě pak provést důkladně promyšlenou likvidační akci, při které se však velmi přísně dbá, aby bylo ohrožení vlastních lidí co nejmenší. ...Zvítězit s pokud možno nejmenšími ztrátami na lidech a s nejmenšími výdaji - a pokud možná úplně bez boje, byla však i byzantská zásada.
Úloha Židů v husitském hnutí není dosud řádně zpracována a zhodnocena. Skutečnost, že římská církev obvinila Židy ze vzniku jak hnutí albigenských (katarů), tak ze vzniku husitského hnutí, ještě není žádným důkazem. Jisté je, že Židé husitskou revoluci podporovali, a že jedna z hlavních výhod husitských vojsk - silné dělostřelectvo, které měla díky podpoře měst, mohla být po odchodu Němců z měst těžko výsledkem něčeho jiného, než podpory Židů. Také je zajímavé, že právě Praha, kde byli Židé roku 1389 vyvražděni, byla v podpoře husitského hnutí nejvlažnější. ...Přinejmenším mají pro tyto skutečnosti dnešní útoky na Žižku a na husitství vůbec nádech antisemitismu nejen z důvodu, že se jedná o pokračování nacistické propagandy z doby „protektorátu“.

Na údajné husitské krutosti vůči nepřátelům dnes samozřejmě nikdo vzdělanější nevěří. Ohledně jedné věci však dosud panují nejasnosti, a tou je „vyvraždění adamitů“, které je navíc přičítáno přímo Janu Žižkovi. I když se již začíná prosazovat názor, že v tomto případě ani tak nešlo o „ideologické rozpory“, ale že se husité spíše zbavili těch, kteří byli „vojensky nepoužitelní“.
Pravděpodobně tedy ani tak nevadilo, že adamité „nenosili trenýrky“, jako to, že hlásali neodporování zlu, což bylo v době, kdy hrozilo vyvraždění celého národa, netolerovatelné. Pokud jde o učebnicovou verzi tohoto „vyvraždění adamitů“, založenou převážně na Historia Bohemica Aenease Piccolominiho, existují totiž i zprávy, které nasvědčují, že skutečnost nebyla zdaleka taková, jak se obvykle uvádí. Podle nich vůbec nešlo o sektu, která by pěstovala „pohlavní komunismus“, ale naopak o sektu velmi prudérní, jejíž členové směli souložit pouze se svolením jejího vůdce. Dokonce je doložen případ, kdy sťali ženu za sex „bez povolení“. A pokud jde o tvrzení, že „adamité“ chodili za drsného zimního podnebí, v únoru a březnu, po táborsku nazí, tak to si samozřejmě mohl také vymyslet jenom Piccolomini, který Tábor navštívil v létě, a nevěděl, jaké je u nás v zimě počasí.
...Celá ta smyšlenka je tedy ve skutečnosti snahou očernit husity, protihusitskou propagandou, založenou na tom, že každý po sexu vskrytu touží, a nebude tedy sympatizovat s někým, kdo sexualitu potlačuje.

Největším problémem husitů byla jejich vnitřní nejednotnost. A nejtěžším úkolem Jana Žižky bylo tento problém řešit. V případě, že nebylo vyhnutí, muselo někdy dojít i na radikální řešení.
Roku 1423 nakonec i Žižka odešel pro neshody z Tábora, založil ve východních Čechách takzvaný Menší Tábor - se střediskem v Hradci Králové, a stanul v čele orebského městského svazu (podle vrchu, nazvaného tehdy starozákonním jménem Oreb, u Třebechovic u Hradce Králové). S Táborem však nadále spolupracoval.

Jan Žižka zemřel 11. 10. 1424 u Přibyslavi, při výpravě na osvobození Moravy, okupované Albrechtem Habsburským. Žižkova vojska se pak nazývala sirotčí - místo dřívějšího pojmenování orebité se vžil název sirotci. Žižkovým nástupcem se stal kněz Prokop Holý, zvaný také Veliký, který se brzy osvědčil i jako vojevůdce.
Na tento den - 11. října - měli Janové svátek. Po roce 1989 bylo v rámci „budování kapitalismu“, nebo konkrétněji, v rámci zahlazování všech stop po husitství, Žižkovo jméno vyškrtnuto z kalendáře a nahrazeno jménem Andrej.

															      ▓


Lipany - prohrou k vítězství

Největším problémem husitů byla jejich vnitřní nejednotnost. Od samého počátku zde byl konflikt mezi radikální stranou a „stranou mírného pokroku v mezích zákona“, které se dokázaly pouze občas na čas spojit proti společnému nepříteli. Tento konflikt nakonec vyvrcholil bitvou u Lipan. Jak víme, husité nakonec nebyli poraženi cizími vojsky. Ale není zase až tak nutné zdůrazňovat, že u Lipan šlo o bitvu Čechů proti Čechům (třebaže za peníze církevního koncilu). Tento konflikt by se za běžných okolností, jako již mnohokrát předtím, nakonec urovnal.
Vžitým tvrzením je, že k bitvě u Lipan došlo proto, že lidé byli již „unaveni válkou“. Ve skutečnosti byly v té době poměry již značně zkonsolidované - jak víme, byla obnovena i činnost pražské univerzity, v Praze byla položena vodovodní síť, což byla tehdy v Evropě novinka - a po pravdě řečeno, taková válka, kdy poslední dvě křižácká tažení skončila tím způsobem, že v jednom případě křižáci prchli, když uslyšeli zpěv husitů, a ve druhém jej ani slyšet nemohli, protože se dali na útěk, když byli husité ještě asi čtyřicet kilometrů daleko, příliš neunavovala.  
	Porážka husitů byla možná pouze v důsledku předcházejících dvou let neúrody (roku 1432 nepršelo od dubna do poloviny července, hned na to zase pršelo tolik, že došlo ke katastrofálním povodním), a jejich následkem vzniklého hladomoru. Za situace, kdy v důsledku hladomoru stouply ceny základních potravin na desetinásobek, nebylo nadále únosné vydržovat velké stálé vojsko. Nešlo jen o ceny - potraviny prostě nebylo kde brát, bez ohrožení životů hladovějícího obyvatelstva. Špatně živená vojska neuspěla ani při pokusu opatřit si potraviny za hranicemi.

Když se roku 1433 z jednání na koncilu v Basileji vracela česká delegace, vedená Prokopem Holým, Češi neprozřetelně připustili, aby s nimi do Prahy jeli také vybraní „diplomaté“ koncilu. Tito „poslové“, vedení Janem Palomarem, v Praze v letech 1433-1434 pobývali dvakrát. Podařilo se jim úspěšně získat kolaboranty a Palomare pak přivezl peníze na podplacení české šlechty. (...Nejmenuje se po něm palmáre, honorář právníků, který je u těch lepších tak vysoký také právě proto, že zahrnuje úplatek soudci?)
K vlastní bitvě pak došlo tak, že agenti basilejského koncilu roku 1434 podplacením umožnili zásobování Plzně obležené husity, čímž tam vázali husitská vojska. Toho využila podplacená kolaborantská šlechta, vedená Menhartem z Hradce, k dobytí Nového Města pražského. Husité ihned zanechali obléhání Plzně a přitáhli ku Praze, na její osvobození však neměli dost sil, a tak ustoupili směrem k Českému Brodu. Tam pak došlo u Lipan k bitvě, ve které byla husitská vojska poražena armádou složenou z českých vojáků, najatých za peníze církevního koncilu. V bitvě padl i Prokop Holý, po bitvě došlo k masovému vyvražďování husitů hromadným upalováním ve stodolách, ale pak se situace překvapivě obrátila.

Paradoxně právě pár dní před bitvou u Lipan totiž na basilejském koncilu preláti opět zle vyběhli se Zikmundem, který si ve svém velikášství, tentokrát jako novopečený císař (od roku 1433), opět myslel, že to bude zrovna on, kdo se postará o nápravu římské církve - že když s ním „vyběhli“ na kostnickém koncilu, tak tentokrát uspěje.
Pravděpodobně v důsledku tohoto „vyběhnutí“ pak roku 1436, při podpisu jihlavských kompaktát, Zikmund ochotně souhlasil s tím, že v Českých zemích nebudou žádné „restituce církevního majetku“. Majetek, který byl za husitských válek církvi zabaven - a to byl téměř všechen, zůstal těm, kdo jej právě měli. O tom, že by se církvi „vracel“ majetek, který jí předtím nepatřil, ani nemluvě. Zikmund dokonce potvrdil majetkové poměry vzniklé válkou a zakázal návrat či „odškodňování“ „odsunutých“ Němců. O nějaké omluvě opět ani nemluvě. Následně byl Zikmund přijat za českého krále.
Paradoxně tedy byla po prohrané bitvě u Lipan, na rozdíl od II. světové války, kdy jsme byli na vítězné straně, situace taková, že Němci nemohli pomýšlet na návrat nebo prosazovat nějaké majetkové nároky. ...A navíc v době, kdy se všichni hlásili ke křesťanství - na rozdíl ode dneška, kdy se hlásí ke všem náboženstvím, včetně všech sekt, a všech orientálních a duchovědných směrů nanejvýš 7 % obyvatel - nebyl církvi dáván žádný majetek.
Jinak ovšem byla Jihlavská kompaktáta, která Zikmund před svým přijetím za českého krále roku 1436 podepsal, jen velmi slabým odvarem čtyř pražských artikul. Požadavek právního státu ani tehdy neprošel. Proto byla v Čechách nazývána komprdáta.
Přesto se tehdy Čechům podařilo to, co se později stalo výsadou pouze Němců - vydělat na prohrané válce. Odchodem Němců se České země staly opět ryze slovanským územím. Čeština byla úředním písemným jazykem, i jazykem liturgickým. A nejen v Čechách. Čeština se stala hlavním literárním jazykem i na Slovensku, dokonce se tam uchytila i jako spisovný jazyk. V následující době se čeština stala nejrozšířenějším písemným jazykem západních Slovanů a poněkud tak nahradila dřívější staroslověnštinu. Nejen tím, že Češi obstáli v konfliktu s římskou ideologií, ale i díky novým majetkovým poměrům, se Čechy staly, hlavně za Jiřího z Poděbrad, skutečným středem Evropy, a ještě dlouho trvalo, než tento střed Evropy vstoupil na evropskou periferii.

															      ▓


Jiří z Poděbrad a jeho zázrak

V Čechách se po patnácti letech husitských válek podařilo poměrně rychle obnovit hospodářství. Tajemství úspěchu spočívalo v tom, že za husitských dob došlo k zabavení církví přivlastněného majetku, který se již církvi nevracel - došlo tedy k návratu asi třetiny země do ekonomiky. K něčemu podobnému v okolních zemích nedošlo, a tak se v nich podobný hospodářský zázrak nekonal a nemohly se s Čechami po ekonomické stránce srovnávat. (Díky navrácení církví drženého majetku do ekonomiky došlo na začátku husitských dob, v letech 1419-1420 dokonce k poklesu cen potravin.)
Obnovit ekonomiku se podařilo dokonce i přes nedostatek stříbra, které bývalo základem moci dřívějších „příliš silných“ českých panovníků. V letech 1420-1421 totiž Zikmund vyraboval doly v Kutné Hoře takovým způsobem, že se již těžbu nikdy nepodařilo v plném rozsahu obnovit. Těžbu stříbra se podařilo obnovit, a to jen částečně, až na samém sklonku vlády Jiřího z Poděbrad, na konci 60. let.
Tehdejší poměry vystihuje rčení: „Za krále Holce bývala za groš ovce.“ (Tím je myšlen mladičký král Ladislav Pohrobek). - Stříbra bylo málo, ale zemědělské plochy pro chov ovcí o polovinu víc.
Paradoxně díky této situaci Jiřího z Poděbrad po většinu doby podporovali i „katoličtí“ šlechtici - protože jim skýtal záruku, že za jeho vlády nebudou žádné „restituce církevního majetku“, který si i oni za husitských dob ochotně rozebrali.
Sám Jiří skupoval majetky, až se stal největším feudálním pánem v zemi, což také upevnilo jeho pozici. Se silným panovníkem se zpravidla snaží dobře vycházet i okolní vládci, a připočteme-li jeho obratnost v diplomacii, není divu, že Jiří jeden čas dokonce mohl pomýšlet i na říšskou korunu. 
Další Jiřího síla vyplývala ze skutečnosti, že Češi získali během protičeských křižáckých válek pověst velmi dobrých válečníků.

Jiří z Poděbrad se narodil roku 1420. Politicky vystupovat začal až po smrti krále Zikmunda. V roce 1440 byl Jiří z Poděbrad jedním z hejtmanů mladoboleslavského kraje. Když roku 1444 zemřel Hynek Ptáček z Pirkštejna, byl Jiří z Poděbrad zvolen vrchním hejtmanem východočeského spolku kališnických landfrídů.
Na počátku roku 1445 si pak královna Barbora Jiřího vybrala jako svého ochránce a správce svého majetku. A ten nebyl malý. V Čechách jí patřila města Hradec Králové, Albrechtice, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Mělník, Teplice, Chotěboř a hrady Lichnice, Svojanov a Potštejn. K tomu dostávala 60 hřiven týdně z Kutné Hory. S Barborou Jiří pravděpodobně udržoval poměr za obou svých žen, Kunky (Kunhuty) ze Šternberka, která byla jeho ženou od roku 1441, a Johany z Rožmitálu, se kterou byl ženat od roku 1450.
Roku 1448 se Jiřímu podařilo osvobodit Prahu a prohlásil se správcem země. Jako správce jej uznal říšský král Fridrich III. Habsburský, český sněm, a správcem byl i po celou dobu vlády nezletilého krále Ladislava Pohrobka. Roku 1458 pak byl na sněmu v Praze na Staroměstské radnici Jiří z Poděbrad zvolen českým králem. Často je nazýván „husitským králem“. Původem byl utrakvistickým šlechticem, nebyl z žádné královské dynastie.
Roku 1461 se Jiří dokonce stal spoluvladařem císaře Fridricha III. Ten také za to, že jej Jiří vojenským zásahem vysvobodil z obležení ve Vídní, povýšil Jiřího syny do knížecího stavu. Logicky se Jiří brzy stal panovníkem pro vkus Říma nebezpečně silným.

Roku 1462 prohlásil papež Pij II., známý více pod svým původním jménem Aeneas Piccolomini, kompaktáta za zrušená. Žádal po Jiřím, aby kompaktáta veřejně odvolal, a dále žádal, aby Jiří převedl majetek na „katolickou“ církev, a aby nastolil „katolickou“ diktaturu. Na papežský příkaz pak v roce 1463 zahájili vratislavští kolaboranti i teroristické akce.
Jiří na tento útok Říma zareagoval vypracováním pozoruhodného projektu mírové unie, který je i dnes označován jako „produkt renesančního myšlení“. Plán byl zprvu podporován Polskem, Uhrami, Francií a Benátkami. Konečná jednání však spadla do doby několik týdnů po smrti dcery Jiřího z Poděbrad - ženy uherského krále Matyáše Hunyadiho, Kateřiny. Matyáš v té době byl již zcela ovládán římskou církví. V roce 1464 vyrazilo, v záležitosti Jiřího mírového plánu, z Prahy poselstvo k francouzskému králi Ludvíkovi XI., vedené Albrechtem Kostkou z Postupic. (Deník této výpravy se v 19. století ztratil. Byl sice předtím ještě publikován, kvůli rakouské cenzuře však ne v plném znění.) Řím však proti francouzskému králi poštval jeho biskupy. Za vzniklé situace pak pro něj bylo těžké svolat sněm, který by uvedl plán v platnost. Francouzský král se tedy alespoň zmohl na to, že řekl biskupům: „ať se vám to líbí nebo ne“, a uzavřel s Jiřím smlouvu o přátelství.
Papež na to prohlásil Jiřího za válečného zločince a povolal jej k papežskému soudu. Jiří papeže - mezitím navíc mrtvého, přirozeně ignoroval.
Nový papež, Pavel II., Jiřího o dva roky později odsoudil v nepřítomnosti, prohlásil jej za „syna zatracení“ a „zbavil královského titulu“. Na Jiřího papežovo vykřikování na dálku, že ho zbavuje všeho majetku, příliš nezapůsobilo. Vatikán proto najal vraha, který měl Jiřího za dva tisíce dukátů otrávit. Byl však dopaden a rozčtvrcen.
Jiří rozpoutal další rozsáhlou diplomatickou kampaň (patřila k ní i okružní cesta Lva z Rožmitálu, bratra Jiřího ženy Johany, po západoevropských panovnických dvorech - včetně portugalského, v letech 1465-1467), ve které se mu podařilo evropské veřejné mínění víceméně přesvědčit, že v konfliktu Jiřího s papežem jde o zasahování církve do svrchované moci státu. Papež Jiřího dále proklínal „i s rodinou“, zelenohorští teroristé roku 1467 s podporou papeže rozpoutali proti Jiřímu vnitřní válku, ale Jiří útočníky porazil.
V roce 1468 pak uherský král Matyáš Hunyadi, na základě tajného slibu papeži z roku 1465, zahájil křižácké tažení proti Českým zemím. Následujícího roku byl Matyáš Jiřího vojskem obklíčen, zajat, a propuštěn za slib zanechat nepřátelství, který však nedodržel. V roce 1470 přešel Jiří do protiútoku, pronikl na Slovensko a pomýšlel dokonce na tažení do Uher. Matyáš sice mezitím opět vpadl do Čech až ke Kutné Hoře, byl však vyhnán vojskem, kterému velela Jiřího žena Johana. 
Za dané, pro Vatikán nepříznivé situace, byl nakonec i papež nakloněn jednání o smíru. ...A když se všechno tak dobře vyvíjelo, Jiří najednou zemřel.

Často se přehnaně zdůrazňuje, že aby si vynutil korunovaci, musel se Jiří tajně zavázat Římu k poslušnosti. Těžko tento slib, jehož formulace byla navíc nejasná (závazek, že na svém území nebude trpět žádné sektáře, si mohl zrovna tak vysvětlovat, že na svém území nebude trpět římskou církev, která je ve skutečnosti sektou, neboť vznikla odštěpením od pravoslavné církve), bral vážně, neboť dobře věděl, s kým má co do činění. - Již roku 1448 se papežský vyslanec Jan Carvajal pokusil ukrást originál kompaktát, který si „půjčil k nahlédnutí“. Přišlo se na to a Carvajal musel prchnout z Prahy.
	Pokud Jiří vystupoval proti Jednotě bratrské, nemyslím si, že by to bylo proto, že by se držel předkorunovačního slibu papeži. Důvod byl spíš ten, že Jednota bratrská trpěla úchylkou hlásání neodporování násilí. Za dané situace, v bezprostředním ohrožení další křižáckou válkou, prostě nemohl směry hlásající neodporování násilí trpět.
Na druhou stranu byl sám Jiří tímto falešným humanismem, který Jednota hlásala, ovlivněn, patrně prostřednictvím svého šaška Palečka, který byl jejím členem. Skutečnost, že Jiří nezlikvidoval zelenohorské teroristy, ani zajatého Matyáše - vraha své dcery - a jeho obklíčené vojsko, navíc není možné vysvětlovat jako nějakou mírnost a odpouštění. Šlo nepochybně o těžké politické chyby. Nedošlo mu, že v případě Matyášova slibu, že zanechá nepřátelství, šlo opět o nordickou lest. Podobné vážné chyby se však dopustil již dříve tím, že po osvobození Prahy masového vraha Menharta z Hradce nezlikvidoval, pouze uvěznil, a když ten pak onemocněl, dokonce jej pustil. Po jeho brzké smrti pak strakoničtí teroristé drze tvrdili, že Jiří Menharta otrávil. Když pak v roce 1457 Ladislav Pohrobek náhle zemřel na leukémii, teroristé navázali na své předchozí vykřikování ohledně Menhartovy smrti, použili toho jako „precedentu“, a vykřikovali, že „Jiří už zase někoho otrávil“. Tohoto nařčení byl zbaven až v nedávné době, na základě odborného prozkoumání Ladislavových pozůstatků.

Přesto možná příliš nepřeženeme, když řekneme, že Jiří z Poděbrad byl nejen posledním opravdu českým králem, ale, přes své výstřelky s falešným humanismem, také posledním skutečně renesančním vládcem.
Ale i královna Johana byla  rázná žena. Možná se zhlédla v Barboře Celjské, po jejímž vzoru pak již roku 1459, za Jiřího nepřítomnosti, v Čechách samostatně vládla. ...A při „úchvatné a bouřlivé scéně“, když roku 1462 papežský legát Jiřímu nadával, se prostě začala s Jiřím mazlit. Takže Johana také „předběhla“ dobu tím, že jí nebylo cizí ani make love, not war. Ale, jak víme, jenom odsud až posud...

															      ▓


Matyáš Hurvínek?

	Jiné jméno Matyáše Hunyadiho - Korvín, mi nějak nejde přes pysky, a tak navrhuji jej trochu upravit. Alespoň pak bude vyjadřovat, čím ve skutečnosti byl - naprostou loutkou, na rozdíl od pravého Hurvínka, v rukou Říma.
	Jak víme, Matyáš se prohlašoval za českého krále, a tak můžeme občas slyšet, že u nás v té době byli králové dva. Ve skutečnosti Matyáš nikdy českým králem nebyl, a na rozdíl od Heydricha si nikdy ani nenasadil na hlavu českou korunu.
	Dokonce i uherským králem se stal jen díky Jiřímu z Poděbrad. Matyáš byl předtím zajat a vězněn králem Ladislavem Pohrobkem. Preventivně. - Poté, co Matyášův bratr zavraždil Ladislavova poručníka Oldřicha Celjského, synovce královny Barbory, který jej i po smrti jeho otce, Jana Hunyadiho, chtěl přijmout za syna, nevěřil ani Matyášovi. V Praze ve vězení, kam byl přiveden v okovech, se Matyáš prý i naučil česky. Po smrti krále Ladislava Jiří Matyáše z vězení propustil a prosadil jeho volbu uherským králem patrně z ryze osobního důvodu. Matyáš byl, podobně jako Jiří, také „pouhým“ šlechticem, nebyl z žádného panovnického rodu - a tak Jiří pravděpodobně chtěl, aby tu existoval takovýto precedens před jeho vlastní volbou českým králem. Nemůžeme říci, že by na tom byl Matyáš škodný. Nicméně, vytáhnout „pubescentního delikventa“ z kriminálu a dosadit jej na trůn se neukázalo jako nejlepší Jiřího nápad.
	A Jiří udělal ještě další chybu, a dal mu za ženu svou dceru Kateřinu. Smrt Kateřiny, zrovna v době, kdy šlo o česko-uherské spojenectví, je velice podezřelá. Kateřina zemřela při porodu a bylo jí teprve čtrnáct let. Přivádět třináctileté dívky do jiného stavu nebylo zvykem ani u značně barbarských Přemyslovců. Když Václav II. přijal roku 1300 spolu s rukou čtrnáctileté Rejčky polské království, Rejčka bydlila ještě tři roky u své tety. Buď tedy Matyáš, jako „správný katolík“, přivedl Kateřinu do jiného stavu a trval na tom, aby plod donosila, což ve svém věku nepřežila, nebo je také možné, že byla Kateřina natolik silná, že porod přežila, byla zavražděna, a její smrt pak byla, vzhledem k jejímu nízkému věku, snadno vydávána za „přirozenou“.
Po její smrti se také Matyáš okamžitě obrátil proti Jiřímu a stal se nástrojem Říma. Nešlo jen o Jiřího - v protičeské křižácké válce pokračoval i po Jiřího smrti a v nepřátelství proti „kacířským“ Čechům až do své.
	
	V těžké situaci, za válek s Matyášem Hunyadim, uzavřel Jiří z Poděbrad smlouvu o nástupnictví s polským králem Kazimírem IV. Po smrti Jiřího byl proto českým králem zvolen Kazimírův patnáctiletý syn Vladislav Jagellonský (* 1456), který převzal zemi i s tímto válečným břemenem. Pro Vladislavovu přijatelnost na mezinárodním poli hrála i skutečnost, že byl vnukem v Čechách nikdy neuznaného Albrechta Habsburského.
Vladislav převzal zemi za situace, kdy byla značná část českých území okupována Matyášem, který v protičeské křižácké válce nadále pokračoval. Válka tedy trvala, a až teprve v letech 1478-1479 se Vladislav s Matyášem dohodli na tom, že přestanou válčit, Matyáš vyklidí okupované části Čech, ale bude nadále okupovat Moravu, Horní a Dolní Lužici a Slezsko. Zároveň se dohodli na vzájemném nástupnictví. Dohoda však byla pro Vladislava extrémně - a zjevně nevýhodná, neboť i v případě svého nástupnictví měl zaplatit uherské šlechtě výpalné ve výši 400 000 uherských zlatých. Matyášovo nástupnictví proti tomu mělo být bezplatné. Můžeme tedy říci, že podle obvyklých právních zvyklostí byla neplatná i tato smlouva. Papež Sixt IV., po kterém se jmenuje Sixtova kaple (nesprávně nazývána Sixtinská), byl ve válečném stavu s Čechami i po uzavření této dohody. Vatikánem byl Vladislav uznán až roku 1487.
V jedné věci se však Matyáš zřejmě přepočítal, a tak nenastupoval on po Vladislavovi, ale naopak. Když jej roku 1490 zastihla smrt, byl Matyáš bez mužských potomků a Vladislav se ujal vlády na celém území Koruny české a navíc získal i uherský trůn. Matyáš sice chtěl ještě před svou smrtí znovu na Čechy zaútočit, ale již to nestihl.
Aby podpořil své postavení v Uhrách, Vladislav, třebaže byl formálně ženatý, uzavřel tajný sňatek s Beatricí Aragonskou, vdovou po Matyáši Hunyadim, dcerou neapolského krále. Vzhledem k tomu, že mu půjčila 200 000 uherských zlatých na válku proti Maxmiliánovi Habsburskému (budoucímu říšskému králi), který měl o uherskou korunu také zájem, a zřekla se pohledávky 300 000 zlatých, které jí dlužil Matyáš, se k ní Vladislav moc dobře nezachoval.
Beatrice měla poněkud jiný osud než královna-vdova Barbora. Vladislav, jako „katolík“, měl také jiný přístup k ženám než Jiří z Poděbrad. Roku 1500 se nechal s oběma ženami papežem rozvést a papež Beatrici naúčtoval soudní „výlohy“ ve výši 25 000 zlatých. Od Vladislava dostal papež úplatek 30 000 zlatých, vysoké úplatky dostali i další preláti. Jednalo se o papeže Alexandra VI., známého Rodriga de Borgiu, který krátce předtím vyslal do Českých zemí jako teroristu inkvizitora Jindřicha Institorise, autora známého „Kladiva na čarodějnice“, papeže, který opět v Praze vyhlásil odpustkovou privatizaci, a který mimo jiné roku 1498 upálil italského kazatele a reformátora Savonarolu.
Byla to právě uměnímilovná Beatrice, kdo přinesl z Itálie do Uher renesanční stavitelství, které se pak odtamtud šířilo k nám. Zemřela v (asi relativní) bídě na ostrůvku Ischia, roku 1508. Ale to už zacházíme od tématu husitství příliš daleko.

															      ▓

