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   František Šmahel : Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. LN, Praha 2001.

   František Šmahel se řadí ke špičkám dnešní české a lze snad říci i evropské medievalistiky, a to hlavně pro jeho zevrubně zpracované čtyřsvazkové dějiny husitské revoluce, které byly převzány v německé podobě i do významné německé edice pramenů Monumenta Germaniae Historica. Kniha o husitských Čechách by tedy mohla být chápána jako přiblížení a jakési završení  jeho dlouholeté práce na dějinách husitství. 
Co se týče formální stránky této studie, je v ní zahrnuto 6 autonomních statí, od prvotního zamyšlení nad husitstvím, přes zmapování husitských bouří, podchycení fenoménu Tábora až po konečný závěr husitství, který autor situuje do  osmdesátých let 15. století, do období bouří zakončených Kutnohorským náboženským smírem. Je potřeba podotknout, že jednotlivé částí spolu nejsou nějak hlouběji spojeny, takže nejde o kontinuální popis událostí husitské epochy v 15. století. 
   Obsah :
   V předmluvě Kalich kontra kříž autor spatřuje nejvýraznější symboliku pro epochu husitství ve vyobrazení z Jenského kodexu. Zde na obrázku proti sobě vlají jedna korouhev s křížem a naproti ní korouhev s kalichem. Zamyslíme-li se nad tím, co tyto atributy pro obě strany znamenaly, dojdeme možná k zajímavým úsudkům. Úvaze vévodí též postřeh, že Praha a Tábor se přes 20 let spravovaly jako městské republiky italského typu; a za husitství vzrostl význam nižší šlechty, což je pak významné pro pochopení klimatu v 14. i 15. století.
Kapitoly Husitská revoluce – anomálie evropských dějin ? a Pražské revolty a bouře 1420 – 1483 bych rád pojednal dohromady, protože spolu významněji souvisí i proto, že se v nich některé věci opakují. Autor počíná nastíněním situace v Čechách před husitskou revolucí : České království je vyspělý rozlehlý stát v geopoliticky výhodných hranicích a s intenzívní zemědělskou produkcí. Morové epidemie z let 1403-7 a 1414 – 1415 se mu vyhnuly (výjimkou bylo Plzeňsko, které tím pádem postihly i záchvěvy chiliasmu). Čechy samotné mají jednu polovinu veškerého obyvatelstva království, tedy asi 1 milion obyvatel. Z hlediska stavu duchovenstva : Pražské arcibiskupství, nově vzniklé biskupství v Litomyšli, Univerzita a 126 klášterů + 29 založených Karlem IV. a 2 Václavem IV. činí Prahu městem kleriků, kterých tu bylo dle Šmahela 1200. Ostatní Čechy měly asi 6000 kleriků a jen svatovítská kapitula měla 250 duchovních. Stát se knězem v těch dobách nepodmiňovalo nijak velké požadavky a zajišťovalo přitom dobré bydlo, jak o tom píše sám Hus, že „ každý sedlák chtěl syna farářem míti.“ Církev vlastnila 1/3 užitkového půdního fondu, ale zatěžovaly ji obrovské požadavky Říma (papežské desátky, annáty,..). Situaci v době předhusitské neprospěly ani spory Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštějna kvůli kauze Jana Nepomuckého, nadále zde působili kazatelé pozváni Karlem IV., jako Konrád Waldhauser, dále bláznivý asketa Jan Milíč (stavěl se proti lichvě i 7 svobodným uměním), byla zřízena kaple betlémská ( kázání v češtině) a universitní koleje. 
   Za první revoluční krok lze označit vystoupení Husa proti odpustkům roku 1412, papežské truhly byly naplněny výkaly a pečeti spáleny, tři oběti bouří. Po upálení Mistra Jana Husa a Jeronýmy Pražského je věc Husova věcí celé české země. Pod protestní listinu se podepsalo 452 šlechticů; počaly první zábory církevního majetku, vyhánění prořímských kněží. Celou situaci vyhrotila i první pražská defenestrace a smrt krále Václava IV. Následovaly boje o kazatelny, konfiskace 1/3 domů ( asi 400), měšťanů dle vzorce Němec = katolík loajální Římu = nepřítel. Vzniknul revoluční orgán ( analogický orgánům ve Francouzské revoluci), vyslýchací komise, následovalo i obrazoborectví, vizitace kněží dům od domu a sledování  postoje ke kalichu, přičemž uprchlí byli zbaveni jak politických tak majetkových práv. Výkon královských regálů na sebe strhla Staroměstská rada, která začala i razit minci. Ovzduší těchto událostí bylo plné ztráty z¨tradičních hodnot, nejistota vedla k chiliasmu, rozpadl se celý systém zemské hotovosti. A zde se autor klade otázku ?  Proč se dali živitelé české společnosti strhnout roku 1419 revolucí a opouštěli své grunty ? Nenutila je k tomu rozhodně bída, patrně však tužby venkovanů, jakými bylo zrušení desátku a poddanských břemen. Filosofické problémy teologie se stávají problémy veřejnými, proto se vyrojila spousta vykladačů, fanatiků a exkomunikátorů. Základem revolučnosti byla náprava mravů, radikální výklad způsobil rozšíření různých sekt jako např. pikarti. Vznikl dokonce seznam zakázaných profesí, jako kupec, lichvář, hostinský etc. 
   Šmahel k tomu dodává, že revoluční praxe předběhla revoluční ideologii. Samotný reformní program v sobě nesl stopy děl ze 13. století, jejichž vydání se dostávala do Čech : Aristoteles, Allan z Lille; pro své myšlenky nalézali argumenty i v Bibli,tj. co je nové, pramení ze starého (podobně vliv filosofů 12. století na vznik renesance v Itálii). Z hlediska politického tu stál na jedné straně právoplatný nástupce Václava IV., jeho bratr Zikmund Lucemburský, který vyhlásil proti Čechám křížovou výpravu a s nímž sympatizovalo katolické křídlo, které bylo ovšem poraženou Janem Žižkou u Sudoměře.
   První 3 – 4 roky se na vedení revoluce podílela Praha. Roku 1421 na čáslavském sněmu bylo zvoleno 20-ti členné vedení, přičemž dokladem revolučních poměrů je i známých 8, tedy nejvíce, zástupců měšťanstva. Také čtvrtý artikul husitské ústavy zněl dříve před rokem 1420  takto : očistit Čechy od zlé pověsti, ale změnil se na známý požadavek veřejně trestat smrtelné hříchy. Šmahel líčí diktaturu Jana Želivského i bouře spojené s jeho smrtí, při nichž byly vybity universitní koleje, kněžské domy, tradičně židovské město, konšelé sťati , kněží uvězněni, vládla anarchie, duch revolty a po nichž noví konšelé zvolil knížete Zikmunda Korybuta za nového krále.
   Třetí kapitola je věnována Šmahelovu dvornímu tématu, totiž táborské republice a jejím obcím. Tuto kapitolu lze chápat jako uvedení do sociologie revoluční vesnice. Nejprve je líčen samotný vznik obce a problém jejího názvu. Toto dění souviselo s ideou montanismu, totiž poutí na hory, které byly ovšem postrachem pro vrchnost, která účast na těchto sněmech nepovolovala a hrozila smrtí i ztrátou gruntů. Jak však praví dobový pramen : „ ale sedláci toho nedbali a na shromáždění chodili “. Původní jméno Tábora znělo „obec hory Hradiště  řečené Tábor “. Vznik Tábora byl ojedinělý, protože byl vytvořen bez souhlasu autorit. Rozbor jeho správní struktury nasvědčuje tomu, že Tábor byl spotřební komunou a ani jejich očekávání se nepodařilo, protože očekávané zrušení poddanství se nekonalo, a tak na podzim roku  1420 začali sami táborští vymáhat feudální dávky od okolních obcí, aby nezemřeli hlady. Fenomenální je Šmahelův rozbor významu slova obec v různých dokumentech. Sám autor našel do konce 15. století asi 11 významů ( např. společný užitek, společenství lidí stejné víry, obecný lid, bratři táborští etc.). Ojedinělá historie Tábora se končí 1. 9. 1452, kdy se vzdali Jiřímu z Poděbrad. Mimochodem, čistka od pikartů (zpochybnili svatost sv. příjímání) znamenala pro Tábor, že se zbavil asi ¾ všech ideologů ve městě.
   Čtvrtá kapitola má název Reformní záměry, ideály a vize. Zde se autor zabývá převážně universitou. Ta zprvu nebyla nijak moc zabezpečena, ale kvůli konkurenci z Vídně a Krakova vznikly konečně roku 1366 koleje, poté při kapli betlémské koleje ještě jedny pro chudé studenty. Spory o univerzálie a o kacířství v Praze nahrávaly říšskému protikráli  Ruprechtu Falckému. Detailně je zde popsán vznik dekretu kutnohorského i důsledky odchodu studentů (většinou po promoci), kterými byly mimo eskalaci národnostního  napětí i nižší tržby hospodských. Dále je líčen vývoj university, která se po roce 1419 stala duchovní instancí pražských husitských svazů. Od roku 1462 se při promoci musela slíbit věrnost kalichu a kompaktátům a na příštích 160 let se Universita Karlova  uzavřela domácím i zahraničním jinověrcům. Podobně ztratil i Oxford (Viklef) na úkor Cambridge.
   Předposlední kapitola má název Na druhé straně : katolíci a židé. Situace katolíků byla bezútěšná, neboť probíhaly zábory majetku církve, některé klášterní archivy se podařilo zachránit v zahraničí. Neblahý byl i obraz Čech jinde, neboť odevší studenti z university šířili po celé Evropě zášť proti viklefitům z Prahy a všude v okolí platila za svá slova „co Čech to kacíř“. Roku 1427 byl vypsán dokonce tzv. Hussengeld (finance na křížovou výpravu), který ztroskotával jen na probíhající stoleté válce. Zmíněn je i dopis Jany z Arku, která husitům vytýká kacířství. 
   Co se týče židů, ti tvořili v Praze jednu ze tří hlavních enkláv ve východní Evropě spolu s Magdeburgem a Merseburgem. Za revoluce je stihnul neblahý osud v podobě příležitostného rabování při bouřích, nadto, viníci, kteří rabovali v jejich majetku byli potrestáni tak, že ukradené zboží navraceli králi, nikoli jim samotným. Revoluce tak zakázal lichvu, kterou povolila až po čase. Pro zajímavost, za Vladislava Jagellonského se lichva pohybovala okolo  86 procent. Při různých příležitostech také byli nuceni vybrat si mezi konverzí ke katolicismu a smrtí. Navíc v říši byli židé z Čech pokládáni za husity. V Čechách údajně roku 1420 kopali židé v Praze zákopy proti blížící se křížové výpravě. 
   Závěrečná kapitola má název Z dlouhé vlny husitského věku. Tato kapitola je shrnující a uvádí už jen doplňující údaje, např. že heretik byl pokládán za horšího člověka než pohan. Zmíněn je i pokus Mikuláše Kusánského, velkého německého myslitele a arcibiskupa , vést jednání o zrušení kompaktát. Zvláštní význam má i kutnohorský náboženský smír z roku 1485, který se na rozdíl od pozdějšího augšpurského míru vztahoval i na poddané. Důsledkem husitské revoluce byl drastický pokles počtu duchovníci, který pro Prahu znamenal pokles stavu na 1/6 v roce 1500. Fary zůstaly osiřelé, a to i za rekatolizace. Kompaktáty byla sice zrušena papežem v roce 1464, ale v Čechách až ústavou z roku 1562. Došlo i ke ztrátě hospodářské základny krále : Václav IV. měl 67 královských hradů, roku 1490 měl král už jen 4. Chudou se stala tedy jak církev tak král. Některé rysy má husitská revoluce shodné s Francouzskou revolucí – proskripce, radikalita mravů, analogický revoluční orgán etc.

Jak snad vyplynulo z líčení obsahu, jakkoliv jsem opomenul mnohé zajímavosti ( za všechnu si dovolím říci jen to, že po bouřích 1419 bylo tělo Václava IV. exhumováno za účelem urážek) jde o dílo hlubinně analytické a snadno lze zjistit fenomenální znalosti autora v husitských pramenech. 
Autorův styl : Po ideové stránce spadá dílo do sociologicky stavěné linie historiografie (patrné je to např. při zkoumání významu slova obec) a do tzv. linie dějin mentalit ovlivněných či vycházejících ze strukturalistických pozic, i když Šmahel se snaží o určitý syntetický vhled na události husitství. Neblahým zvykem dnešních historiografických děl je i přehršel citací, které tvoří asi ¼ celého vydání, které ovšem slouží k průzkumu těm, kteří se o stanovený problém zajímají do větší hloubky. Často, hlavně v úvodu je explicitně vyjádřeno autorovo stanovisko k různé problematice. Lze se tu seznámit také s některými až úzkostlivě vedenými rozbory, občas až na pokraj zahlcení směřující, dále polemiky s jinými výklady stanoveného problému. Co se obrazových příloh týče, je použit převážně tzv. jenský kodex a leningradský rukopis kroniky kostnického koncilu Oldřicha z Richentalu.
Od četby tohoto díla jsem očekával vhled do problematiky dějin husitské revoluce a mohu říci, že tento vhled , nebo alespoň styl uvažování autora, který se tímto obdobím zajímá, jsem věru získal. Čeho jsem se obával, bylo zahlcení údaji, které mne sice očekávalo, ale pouze na některých místech. V žádném případě tu  nebyly běžné tabulky na každé stránce, nýbrž těžiště knihy, ač psané se zaměřením pro vědeckou historicko popř. sociologickou obec, spočívalo v přiblížení dané epochy, a to i za pomoci ukázek, často vtipných, z běžného života v Čechách v 15. století. Z tohoto hlediska je kniha připravená  k doporučení těm, kteří se o husitství jako o fenomén ideový chtějí zaobírat zevrubněji.        

