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Úvod
Mimo výročí 600 let od upálení Jeronýma Pražského, které jsme si
připomínali v roce 2016, uplynulo i 590 let od bitvy u Ústí nad Labem,
jedné z největších vítězných bitev husitů, kde se poprvé v roli
vrchního velitele objevil Prokop Holý.
O prvním výročí se hovoří, o tom druhém se ví již méně, byť jsou
spolu nedílně dějinně spojená.
Z husitství si dnes už připomínáme pouze každoročně upálení Jana
Husa, myslím si však, že ani upálení Jana Husa nebo Jeronýma není
oddělitelné od doby následné, a pokud chceme být k dějinám
autentičtí, měli bychom uvažovat ve spojitostech.
Často máme sklony si připomínat jenom výročí spojená s útlakem,
okupací, umučením významných lidí, nicméně k dějinám patří vše,
a stejně tak i toto válečné vítezství našich předků. Ti se dokázali
sjednotit a zvítězit prostě proto, že věřili, že jejich pře je správná.
Spojili se proti celému tehdejšímu světu, který na ně ukazoval jako na
kacíře hodné k vyhubení. Současně byli schopni organizovaných
velkých činů válečných a státnických, když bylo potřeba.
Hlavní echo stále i aktuálně znějící Jana Husa je jeho zásadní apel
a důraz na individuální hlas svědomí v případě rozporu s vnější
autoritou. To je míním to skutečně univerzální v Husově sporu
s představiteli mocných tehdejší Evropské křesťanské civilizace.
Jan Hus ve své dějinné roli ztělesňuje zásadní střet mezi tím, co je
kultura, která nese univerzální ideje jako kladení důrazu na
individuální svědomí a svobodu slova a tím, co nazýváme civilizací,
jako souboru norem, zákonů a vnějších autorit.
Celý myšlenkový odkaz husitství až po Jana Ámose Komenského
ještě čeká na své skutečné rozpoznání a pochopení.
Pokud chceme být autentičtí ve svém svědomí, nezbývá nám
zdůraznit i to, co dokázali husité, tedy umět bránit své hodnoty,
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nechtěli-li být pro tento svobodný hlas svědomí vyhubeni, jak
usilovala strana protivná.
Bitva u Ústí nad Labem byla současně určitým milníkem v husitské
revoluci, kdy se v jejím čele objevil Prokop Holý, později zvaný pro
své činy Prokop Veliký. Následující esej zachycuje dějinný střípek
těchto událostí.
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