
Posudek rigorózní práce Jiřího Wolfa 

PROSTOR A ČAS V KNĚŽSKÝCH DENícíCH ČESKÉHO BAROKA 

Rigorózní práce Jiřího Wolfa, snad vzhledem k menšímu rozsahu až příliš skromně 
nazývaná "opusculum", otevírá nové pohledy, respektive nové přístupy k výzkumu 
barokního kléru. Autor VYChází z kategorií prostoru a času (a metodicky si bere na 
pomoc velmi vhodně zejména Cassirera a některé ruské autory, z nichž bych 
považoval za klíčového Lichačova) aplikovaných na výzkum každodennosti barokního 
člověka, k níž se přibližuje prostřednictvím analýzy deníkových záznamu několika 
kněží 17.-18. století. Takový pokus o nekonvenční pohled na problematiku je 
bezpochyby třeba ocenit. 

Po vysvětlení svých východisek přistoupil Jiří Wolf k představení pramenu. Zde je 
třeba zduraznit, že jejich podstatnou část bud' sám poprvé publikoval, nebo alespoň 
objevil nové aspekty či nevytěžené partie tam, kde by se na první pohled zdálo, že 
pramen byl několikerým publikováním vyčerpán poměrně dukladně (Zelenkovy 
deníky). Pracuje přitom dusledně s originály, jež nám krátkými popisy příslušných 
rukopisu a paleografickými, někde i obsahovými charakteristikami přibližuje. Je 
přirozeně úctyhodné, když autor trvá na práCi s originálním textem - ostatně 
u převážné většiny svých pramenu nemá ani jinou možnost. Nejkomplexnější 
informace lze vytěžit bezpochyby z originálu, který například umožňuje udělat si 
představu o "zacházení s deníkem" v nejširším smyslu toho slova (zběžnost či 
pečlivost zápisu, proměny duktu svědčící o "náladě" pisatele atd.). Zároveň bych však 
přece jen polemizoval s autorovým odmítnutím edic. Vždyť informace, které Wolf 
nakonec využívá, by kvalitní edice zprostředkovala dostatečně. A jakkoli je pravda, že 
i edice je interpretací, je takovou interpretací i excerpce a následná interpretace 
informací na základě originálu. Jinak ale znovu zdurazňuji, že autorovo "ad fontes" je 
znakem velké poctivosti v přístupu k látce. 

Oddíl o "prostoru" v kněŽSkýCh denících pusobí uspořádaněji než kapitola následující. 
Postupuje se tu poměrně soustředěně od blízkého k vzdálenějšímu. Podotýkám jen k 
problematice "světového prostoru", tj. vlastně geografického horizontu kněží, že 
zprávy o vzdálenějších událostech k nim určitě nepřicházely jen od procházejících 
raněných VOjáku, poslu apod., svou roli hrála četba a zejména dobová publicistika. 
Druhá poznámka se týká "vesmíru": vzhledem k tomu, že astronomické úkazy byly 
Chápány především jako znamení, zdálo by se mi vhodnější zařadit tuto kapitolu do 
oddílu o čase. 

Oddíl o čase v kněžských denících obsahuje kapitoly, v nichž se autor snaží 
postihnout pestrost a proměnlivost každodenních situací a zaměstnání v životě kléru 
17. a 18. století. Už méně z těchto poznámek vyplývá, jaký byl rytmus, snad i určitá 
monotónnost či stereotyp v jejich životech; jaký byl podíl, jaká byla četnost 
jednotlivých situací na celkovém trávení času. V otázce postu a hodování se odvolává 
na Matgorzatu Borkowskou, možno by bylo doplnit Karolinu Targosz, Píórem 
zakonnícy(2002). Srovnání s prameny z řádového prostředí muže být ovšem někdy 
zavádějící. V kapitole o poslechu hudby postrádám nějaký citát dokládající vlastní 
aktivní provozování hudby, v kapitole o četbě podObně záznamy o zaměstnávání se 



čtením - jakkoli je v tomto případě nesporné. K posouzení lektury bylo možné využít 
též práce Z. Končelové, M. Ryantové, M. Svobodové a P. Lutovské, založené na 
kněžských testamentech a pozůstalostních inventářích. Spíše než o čase zásvětí by 
bylo možné hovořit o prostoru zásvětí, stejně jako v případě problematiky 
zámořských misií v historicko-antropologickém exkurzu (v duchu Kalistovy 
interpretace misií jako touhy po nekonečném prostoru). 

Zařazení rozsáhlého exkurzu, v němž jsou podány některé historicko-antropologické 
charakteristiky zkoumané skupiny, považuji jinak za velmi užitečné. Je tu naznačena 
řada cest a možností k dalšímu výzkumu. Vůbec, inspiracemi je Wolfova práce přímo 
nabitá. Jen někde přichází čtenáři líto, že autor svá témata více nerozvedl či nedoložil 
větším množstvím příkladů. Ale takový je charakter této práce: Wolf klestí 
nevyšlapané stezky a naznačuje možné směry a někdy i řešení, aby naznačené rychle 
opustil a přešel k dalšímu tématu. Můžeme to koneckonců přijmout jako autorův styl. 

Pokud jde o druhý exkurz, jenž se týká porovnání s měšťanskými deníky, myslím že 
jde o komparaci plausibilní. Světští kněží na venkově či v menších městech se 
pohybovali ve stejném prostoru a snad i v oblasti nakládání s časem je možno najít 
shodné momenty. Ovšemže lze komparovat i s deníky např. z prostředí řádového 
(Pospíchal) nebo kapitulního (Pešina). Naopak srovnávání s deníky např. rektorů 
jezuitských kolejí by bylo podle mě zavádějící s ohledem na smysl a důvody vedení 
těchto deníků. 

Pokud jde o úpravu textu, zůstaly určité rezervy: chybí diakritika polská i 
francouzská, česká interpunkce a občas najdeme i drobnější jazykové poklesky. 
Nehovořil bych například o kosmopolitnosti (s. 56), ale kosmopolitismu. V celkovém 
hodnocení práce ale toto hraje vedlejší úlohu. 

Za podstatné považuji, že Jiří Wolf předkládá nová řešení na základě nových nebo 
zatím málo využitých pramenů a navrhuji jeho práci k obhájení. 

V Praze 12. listopadu 2007 F;jJ lij .. ~ 
PhDr. Zdeněk'Hojda, CSc. (vedoucí práce) 


