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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

NÁZEV: Poutní legendy v barokních Čechách
37 stran textu, seznam pramenů a použité literatury

AUTORKA: Tereza ANDRŠOVÁ
VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Radek CHLUP, Ph.D.
Odevzdáno na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v květnu 2015.

Oponenturu práce T. Andršové jsem přijal rád již proto, že představuje cenný pokus o aplikaci
religionistických přístupů na historický materiál a zpracovává téma, jež mi je navíc samotnému blízké. Práce
otevírá v tomto smyslu řadu zajímavých otázek, jež zčásti úspěšně zodpovídá; zdá se mi ale, že autorka ne
úplně jasně využívá celý potenciál pohledů, které by bylo možno na problematiku aplikovat. Položené
otázky se mi jeví být definovány spíš historicky než religionisticky (nakolik je práce religionistická, si ale
sám netroufám soudit a navrhuji to jako jednu z otázek do rozpravy při obhajobě). Teze, zda dokázaly pouti
překlenovat sociální rozdíly a uvolňovat společenské napětí, zní snad historikovi až příliš odvážně – autorka
ji ale sleduje vcelku důsledně a snaží se na ni opravdu odpovědět. Úvodem bych chtěl ještě poznamenat, že
název práce se mi zdá příliš široký – navrhl bych jej prostorově, časově či metodicky upřesnit.

Formální úroveň práce je velmi vysoká. Kvalitní je poznámkový aparát, zde bych jen doporučil
systematičtěji užívat systému zkrácených citací u opakovaného uvádění některých děl (Bohemia Jesuitica,
Na cestě do nebeského Jeruzaléma), který přitom autorka někdy uplatňuje (Velké dějiny zemí Koruny české).
Autorka všude řádně cituje (ale pozor, na s. 16, když cituje kánon tridentského koncilu, měla by uvést, podle
jaké edice tak činí).1 Práce je napsána čtivě, nenajdeme tu pravopisné chyby ani jazykové neobratnosti, až na
některé drobnosti – např. bych psal „Habsburská monarchie“ s malým –h-, protože to ve své době nebyl
oficiální název. Jen výjimečně najdeme chyby v interpunkci,2 občas někde mezeru navíc. Na s. 20 je jistě
chyby v latinském přepisu (cujus denominationist, equitem quedam) a není uvedeno, kdo citát přeložil,
drobný omyl najdeme i na s. 17 (Vestigium Boemiea Piae). Latinská slova by měla být lépe zapojena do
českého textu (na s. 22: „v Atlas Marianus“, lépe: „v díle Atlas Marianus“).

Autorka formuluje jasně a srozumitelně, píše vcelku úsporně. Také členění práce je přehledné a
logické, pouze pasáž o pramenech bych umístil spíše do úvodní části práce. Jen místy se autorka opakuje,
zejména při zdůrazňování své teze o sociálním překlenutí v rámci poutí. Bylo by vhodné důkladněji
vysvětlit, proč autorka nevychází ze samotné poutní praxe a opírá se pouze o legendy. Jistě, je omezena
dochovaným materiálem, ovšem poutní provoz některých míst byl již badatelsky zpracován (zejména
Markétou Holubovou, jejíž práce T. Andršová také cituje).

Po věcné stránce bych zejména doporučil lépe zdůvodnit výběr právě zde projednávaných dvou
poutních míst („snad nejvýznamnější“ místa v Čechách mi nestačí, lidé ze všech společenských vrstev
putovali i na jiná místa, pramenné dochování je i na některých dalších poutních místech velmi dobré). Přímo
se nabízí včlenit do výkladu alespoň ještě Bohosudov, jako poutní místo důležité především pro české
Němce. Přitom sledování Staré Boleslavi a Svaté Hory u Příbrami pokulhává i proto, že z prvně jmenované
nemáme přesné doklady o poutním provozu, tj. o počtu poutníků.

Dostačující je přehled literatury, i když historikovi může poněkud zvláštně připadat rozdělení na
práce „historické“ a „metodologické“; ocenil bych zdůvodnění výběru právě práce Turnerovy jako
interpretačního rámce (přece jen je však tato studie staršího data; navázal na Turnerovo pojetí communitas a
liminality někdo z religionistů a upravuje je nějak aktuálně? Proč autorka vybrala právě práce Mary
Douglas? Navazuje tato badatelka nějak na Turnera?).

V pobělohorském kontextu bych nepoužíval pojmu „monarchie“, který se hodí spíše až pro období
18. století, přece jen situace ve státoprávním ohledu byla v té době ještě poměrně volnější. Ocenil bych
odkaz na zdroje informací o Panně Marii obecně, především z teologických publikací, přičemž by se autorka
mohla opřít (jistě i při dalším výzkumu) rovněž o historickoantropologické práce Ulriky Strasser (State of
Virginity. Gender, Religion and Politics in Early Modern Catholic State), Bridget Heal (The Cult of the

                                                
1 Na s. 36 působí nešikovně uvedení jména autorky v hlavním textu nepřechýleně, v odkazu u poznámky přechýleně.
2 Chybí čárka za „Chanovského“ v pozn. 70.
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Virgin Mary in Early Modern Germany. Protestant and Catholic Piety 1500−1648) či řadu textů Merry
Wiesner-Hanks. Opomenuta by neměly být ani práce Josefa Petráně o lidové kultuře (odkazy lze nalézt
v Dějinách hmotné kultury) či nedávno obhájená diplomová práce Kateřiny Smyčkové, která se zaměřuje
právě i na šíření mariánského kultu „mezi lid“ prostřednictvím zejména písňové tvorby.

Srozumitelný je výklad o venkovském obyvatelstvu (jen bych ocitoval i některé práce Jaroslava
Čechury či Eduarda Maura) i o šlechtě, velmi však postrádám výklad o měšťanech, které lze jistě také
vnímat jako recipienty poutní kultury, a také o duchovenstvu (naznačený ve starší verzi práce). Nehovořil
bych o „regionálním“, ale „zemském“ vymezení šlechtického stavu; šlechta často nebyla jen bilingvní, ale
prostě kosmopolitní (nelze zapomínat přinejmenším na románskou komponentu u řady šlechtických rodů).
Jezuity bych neoznačoval za „kanovnický řád“ (to jsou spíše premonstráti), ale spíše řád kleriků (s. 12).
Problematická je formulace na s. 13 („Poutě nepatřily jen do sféry lidové zbožnosti“), proti níž autorka staví
zbožnost Habsburků: je otázka, nakolik můžeme v této oblasti odlišovat „lidovou“ a „šlechtickou“ zbožnost.
Ta šlechtická měla jistě rafinovanější podoby a prostředky, autorka by však měla v této souvislosti lépe
formulovat. V souvislosti se Šteyerovým překladem Balbínovy svatohorské historie by bylo vhodné zmínit
četné studie Aleny Bočkové. Lépe by měla být vysvětlena „barokizace postavy Arnošta z Pardubic“ (s. 20).
Gumppenbergův Atlas Marianus má i německočeskou verzi Abrahama Sartoria z roku 1717. Nelíbí se mi
formulace „na přímluvu té které Panny Marie“, ačkoli chápu její důvod (navrhuji např. formulaci „Panny
Marie uctívané v příslušném místě“, vůbec otázka různých místních podob a forem mariánského je myslím
velmi zajímavá i religionisticky a není v této práci úplně doceněna). Sv. Vojtěch nežil kolem roku 1050 (s.
23). Návrat ke středověku v době barokní má mnohem širší historický kontext, než uvádí autorka, viz třeba i
fenomén barokní gotiky.

Zajímavé je srovnání s guadaloupskou Pannou Marií, ale podobných srovnání by bylo jistě možné
uvést více – napadají autorku některá? Bílé paní se objevovaly spíše u rodů, které vědomě navazovaly na
tradici starších rodin, jako u Slavatů.

Přes všechny tyto nepřesnosti ovšem mohu konstatovat, že historická část práce je podána věcně a
s porozuměním.

Oč se opírá členění na vnější a vnitřní zázraky? Jistě můžeme přijmout myšlenku pozitivní vědomé
moci Panny Marie a jistě ta byla přitažlivější než moc jednotlivých svatých – přesto by bylo i
v religionistickém kontextu zajímavé vysvětlit důkladněji, proč právě Panna Marie vytlačila např. i
svatováclavský kult na Staré Boleslavi.

Ohledně práce s prameny mohu jen konstatovat, že si je autorka vědoma míry literární stylizace
v legendách (pracuje navíc hlavně s jejich českými překlady) a toho, že práce především s těmito texty
limituje výsledky její analýzy. Záběr práce by jistě obohatil např. rozbor písňové tvorby pod tímto úhlem
pohledu. Úvahu o korpusu textů by bylo možné ještě zjemnit a upřesnit, existovaly i výtahy a zkrácené verze
legend (viz např. Knihopis českých a slovenských tisků, který autorka nepoužívá), které pronikaly i do
nižších vrstev, svůj význam právě pro „prosté recipienty“ legend měly pak jistě i obrazy a ikonografický
materiál. Naopak bych si nedělal velké iluze o tom, nakolik legendy četli „prostí lidé“.

V práci bohužel schází seznam zkratek a také přílohy. Navrhuji editovat v plném rozsahu některé
důležité úseky, např. týkající se počátků poutních míst, nebo i konkrétní zázraky, a důkladněji je srovnat.

Přes všechny své výhrady mohu konstatovat, že autorka má jasně vymezenou tezi a důvěryhodně
dochází i ke svému závěru, kde propojuje religionistické a historické přístupy. Po formální stránce hodnotím
práci 8 body, co se týče struktury argumentace a srozumitelnosti 7 body, práci s prameny 5 body (autorka
pracuje dobře se sekundární literaturou a využívá i primární prameny, nicméně tato stránka by mohla být
prohloubena), vlastní přínos 6 body (autorka přináší k historicky zpracovanému tématu dost nových
podnětů), obecný přesah 5 body (práce je jistě sdělná i pro ty, kteří se daným tématem nezabývají, i pro
studenty či badatele jiného oboru, možná by bylo dobré propracovat religionistickou metodiku). Celkové
bodové hodnocení je tedy zhruba 31 bodů.

Studie Terezy Andršové splňuje kritéria kladená na bakalářské práce a navrhuji ji bez rozpaků
k obhajobě se známkou jedna či dvě podle průběhu obhajoby.

V Toruni, 20. května 2015 PHDR. JAN ZDICHYNEC, PHD.


