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Oponentský posudek bakalářské práce Roberta Ivana „Zjevování duší z očistce v Jindřichově 

Hradci na přelomu let 1648/49. Případová studie“, FHS UK, LS 2006 

 

 

Robert Ivan nalezl v Archivu pražského arcibiskupství svědectví a zprávu o zjevování duší z očistce, 

k němuž došlo před polovinou 17. století v Jindřichově Hradci. Tento sevřeně a „hustě“ 

dokumentovaný případ vybízí k pokusu o ,historicko-antropologickou‘ interpretaci hned z několika 

důvodů: jednání a zdánlivě i prožívání zúčastněných osob je jednak zachyceno poměrně detailně jak 

„zvnějšku“, tak ve výpovědích jich samých; celá „událost“ zasáhla poměrně malý okruh osob 

v přehledné městské, resp. zámecké společnosti, zároveň se vše odehrávalo za přítomnosti nebo 

v blízkosti osob, nadaných věřejnou či duchovní autoritou a mocí zjevení zaznamenat, interpretovat či 

je ovlivňovat (především jindřichohradečtí jezuité). Z celozemského hlediska navíc v polovině 17. 

století vyvrcholila první fáze rekatolizace, současně s tím docházelo po třicetileté válce i ke 

konsolidaci vrchnostenských struktur; obojí se mj. projevilo ve zvýšeném „písemném“ zájmu 

vrchností o jednotlivce coby poddaného a věřícího a tedy v nárůstu písemností, zachycujících i nižší 

společenské vrstvy (vedle patrimoniálních spisů především soupis poddaných podle víry z roku 1651 a 

berní rula z let kolem roku 1654). Coby překračování hranice dvou světů zjevování zemřelých 

konečně přitahuje nejenom pozornost antropologie, ale studie mu věnovali i někteří, nutno podotknout 

nikoliv čeští, moderní historici (Schmitt, Le Goff). Jindřichohradecký případ tedy umožňuje ověřit 

teze těchto autorů o kontaktech se záhrobím/očistcem, a zároveň dává nahlédnout do duševního světa 

přískušníků nižších sociálních vrstev doby rekatolizace/baroka.  

Úvodem je třeba poznamenat, že Robert Ivan není jediný, kdo se případem jindřichohradeckého 

pekaře Exelia zabýval. Zvláště u bakalářské práce jistě není na překážku pojednat o tématu již jinde 

zčásti zpracovaném a pokusit se na něj nahlédnout z jiného úhlu. U tématu komplexního a mnohokrát 

pojednaného není jistě možné předpokládat, že se podaří zachytit a zohlednit veškerou sekundární 

literaturu, Ivanovi se však bohužel stala ta nemilá věc, že opomenul či přehlédl nedávno publikovanou 

studii Jiřího Wolfa, která má velmi podobý záměr jako jeho bakalářský projekt.∗ I když i autor této 

stati vycházel pramenně rovněž pouze z akt v arcibiskupském archivu, vykládá Exeliovy představy o 

očistci s pomocí barokních literárních textů z Exeliovi blízkého kulturního kontextu (Michna 

                                                      
∗  Jiří Wolf, Očistec a revenantni v lidové kultuře českého baroka. Případ pekaře Exelia z let 1648-1649, in: 

Zdeněk R. Nešpor (usp.), Mezi náboženství a politikou. Lidová kultura raného novověku. Sborník 
z konference Lidová kultura v 16.-19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 
2003, Praha 2005, s. 71-78. 



 2 

z Otradovic, Hendl) a celý případ tak zdařile historizuje. To mohlo být Ivanovi k užitku stejně jako 

další Wolfovy postřehy k barokní lidové zbožnosti. Jakkoliv se Ivanova práce ubírá poněkud jiným 

směrem, využití Wolfovy studie by ji bývalo v lecčems doplnilo a možná i korigovalo. 

Na začátek své práce zařazuje Ivan přehled a zhodnocení literatury o revenantství, v němž se zabývá 

především díly Jeana-Clauda Schmitta, Clauda Lecouteauxe, ale také Wolfganga Behringera a Carla 

Ginzburga. Českého prostředí se týkají pouze starší i novější studie o vampyrismu (Maiello) a práce 

archeologické. V následujícím oddíle autor metodologicky vymezuje historicko-antropologický 

přístup s důrazem na aktéry a jejich vnímání/chápání/konstruování tzv. historických skutečností. 

S reflexí vztahu mezi badatelem a zkoumaným subjektem a s odstupem od vlastní badatelské 

perspektivy zjevně souvisí i Ivanovo vlastní stanovisko právě v případě „nadpřirozeného“ zjevování 

duší „přijímat jako reálné to, co bylo jako reálné prožíváno“ (s. 7). Správně však autor připouští a 

v závěru „praktické“ části rozvádí také možnost podvodu; k hlubším úvahám o míře a sociální a 

vzdělanostní podmíněnosti uvěřitelnosti, resp. o tom, zda je sám pojem reálnosti prožitku přiměřený 

zkoumanému kulturnímu kontextu ho to však nedovádí. 

Dříve než nás autor seznamuje s pramenem, načrtává stručně historickou situaci v českých zemích i 

přímo v Jindřichově Hradci, přičemž podtrhuje (re)katolizační působení vrchnosti i jezuitského řádu 

od konce 16. století, stejně jako důsledky třicetileté války. Opomenuta však zůstala bližší sociální 

charakteristika prostředí, v němž ke zjevování došlo, zejména vrchnostenská (zámecká) správa, ale 

rovněž duchovní působení příslušníků jezuitské koleje – v obou případech by bylo možné lépe využít 

jak starší (Teplý), tak novější (mj. Hrdlička) literaturu. Tento nedostatek se pak projevuje ve všech 

následujících částech práce, jak při představení a kritice pramene, tak při vylíčení události a její 

interpretaci – Ivan sice jednotlivé postavy „příběhu“ identifikuje, pro pochopení jejich jednání a 

motivací by však bylo dobré znát sociální pole, v němž se ony samy coby nositelé určitých rolí 

pohybovaly. Názorným příkladem buďtež autorovy domněnky, proč popud k zaznamenání celého 

případu dal představitel světské vrchnosti, hejtman Jiří Miller (s. 9, 19). I kdyby nebylo možno pokusit 

se jednoznačnou odpověď najít v patrimoniálních (velkostatkových) spisech, potažmo v 

korespondenci, jsou Ivanovy úvahy o hejtmanových motivech (silný dojem ze zjevení, propagace 

katolictví, stvrzení vlastní horlivosti ve víře) sice představitelnými, ale od lokální praxe zbytečně 

vzdálenými možnostmi výkladu – na českých panstvích byl hejtman především nejvyšším úředníkem 

a zosobňoval tam nejvyšší správní i soudní autoritu, je proto zcela logické, že zprávu podal z úřední 

povinnosti on sám. Obecnou informaci o hejtmanských kompetencích by bylo možné nalézt jak ve 

studiích o vrchnostenské správě (ze starších zejména Černý), tak ve vydaných instrukcích (mnoho 

pramenů ke správě jindřichohradeckého panství v 17. století, mezi nimi poddanský řád, přísahy 

úředníků a hejtmanskou instrukci otiskl Kalousek ve svých Řádech selských a instrukcích 

hospodářských ve 23. svazku Archivu českého).  

Pisatel je silně ovlivněn duálním – a do jisté míry makrohistorickým – konceptem kultury elitní a 

kultury lidové, a snaží se proto postavit své aktéry na tu či onu stranu tohoto symbolického kulturního 
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rozhraní, jež mu někdy splývá s protikladem mezi laickým a duchovním prostředím (s. 17). Hejtmana 

či jezuitské duchovní by však bylo možné označit za typické prostředníky či kulturní 

zprostředkovatele, nadané na jedné straně jistou interpretační autoritou, na druhé straně více či méně 

aktivně účastné na interpretovaném dění. Tato dvojrole a vůbec dvojznačnost celé záležitosti se 

projevila například při zádušní mši, sloužené za Sibylu Millerovou 18. ledna 1649 – veškeré skutky za 

tuto a ostatní duše v očistci (tedy i úkony duchovních) byly vyvolány či jejich potřeba byla 

„aktualizována“ pekařovými zjeveními, zároveň však duchovní po mši i po celou dobu před ní 

přistupovali k pekařovi s nutnou a chtělo by se říci předepsanou dávkou nedůvěry a obezřetnosti. 

(Vztah jezuitského řádu k jevům jako zjevování, posedlost či čarodějnictví by v práci bylo bývalo 

dobré pojednat alespoň na základě dostupné české literatury, např. Čornejové, když už autorovi zůstala 

uzavřena literatura německá, zde zejm. studie Gernota Heiße.) Na prostředkující postavení nižších 

duchovních přitom poukazuje i Ivanem poměrně přesně vystižená úloha zpovědníka coby duchovního 

rádce a důvěrníka. 

Poté, co autor kriticky charakterizuje prameny, přikračuje na s. 11 k „vylíčení průběhu událostí“. K 

jeho postupu však směřuje podobná výtka, kterou si jistým druhem narativismu vysloužily i jiné 

(historicko-antropologické) práce: autor z pramenů de facto vytváří jeden jednolitý „příběh“ svůj, aniž 

by zohledňoval (byť jen nepatrně) různé perspektivy jednotlivých svědectví a postoje jejich původců, 

resp. pisatelů (které se nemusejí vždy shodovat). Autor na jedné straně sugeruje bezprostřednost a tedy 

autentičnost líčeného dění (jak ještě zmíním, pomáhá si k tomu hovorovými prostředky), přičemž ani 

náznakem neodlišuje pramenné citace či výpůjčky a vlastní parafrázi – tou je tak zřejmě celá tato 

kapitola. Vyprávění je však na druhé straně proloženo epickými obraty samotného autora („pekaře 

našli polomrtvého strachy“, s. 14) a místy zároveň evidentními interpretacemi („ale šlo spíše o 

posvátnou hrůzu ze setkání s numinóznem“, s. 12). Historik či historička do pramenného dochování 

jistě vždy zasahují již tím, že vybírají, kladou důrazy a hledají významy a souvislosti, vždy by 

nicméně mělo zůstat rozlišitelné, kdo v historickém textu hovoří.  

Po mém soudu Ivan nezvládl to, co bývá obecně problematické při pokusu realizovat zadání 

„rozumivého“ dějepisectví, tedy – slovy práce samotné – „nechat na sebe působit vyjadřování 

pramene a pokusit se ,vžít‘ do popisovaného“ (s. 19). Spíše by bylo nutné se ptát, proč a jakým 

způsobem je něco popisováno, neboť žádný popis není „nevinný“. I když však takové zadání výměr 

bakalářské práce možná přesahuje, očekával bych alespoň důkladnější práci s prameny a snahu byť jen 

náznakem rozkrýt pozice jednotlivých aktérů. Aniž by analyzoval obraty, formulace, užívané pojmy a 

výpovědní strategie, konstatuje autor místo toho na s. 18 objektivitu pramenů, danou právnickým 

pohledem na celou záležitost, ale i odstupem svědků („ve výpovědích je patrný odstup od událostí, 

které se svědci nesnaží nijak vykládat a komentovat“), a vytváří si tak jakousi neproblematickou 

základnu pro následnou interpretaci. (Ivan navíc někde hovoří paušálně o „prameni“ jako takovém, 

resp. o neosobní zprávě, zatímco o odstavec později zmiňuje výpovědi. Jak však vysvítá nejen 

z přílohy A, pracoval autor s několika prameny rozdílné povahy a patrně i informační hodnoty.) 
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Jistěže Ivanovo podání celé události může být nejpřiměřenější dochovaným zdrojům, není to však 

uspokojivě doloženo. 

V interpretační kapitole je pak takto zkonstruovaný příběh poměřován s výklady J.-C. Schmitta o 

(nutno podotknout středověkých) revenantech a J. Le Goffa o očistci. Rysům, které v návratech 

zemřelých shledal prvně jmenovaný badatel, jindřichohradecké zjevování ne vždy odpovídá 

(nepříbuznost duše osoby a osoby, jíž se zjevuje, poměrně dlouhá doba od úmrtí dané osoby, místo 

zjevení), zato podle Ivana dobře zapadá do rámce potridentského katolicismu (očistec jako místo pro 

odpykání méně těžkých hříchů). Za trefné pokládám postřehy týkající se barokní zbožnosti, resp. 

každodenních zbožných praktik (modliteb, vzývání Boha a svatých), důkladnější (možná i jazykový) 

rozbor by si zasluhovala samotná věrohodnost zjevení, potažmo jednotlivých důkazů/úkazů. Za 

nepřípadné nicméně pokládám užívat v této souvislosti výraz (katolická či protestantská) 

„kosmologie“ (s. 21) místo přesnějších termínů věrouka či teologie.  

Tím se dostávám k formální stránce posuzované práce. Autor se pokouší zhostit badatelsky nelehkého 

úkolu a jeho vývody a soudy jsou promyšlené – pokud se k nim ovšem čtenář dokáže dobrat. Tak 

tomu je ale jen na několik málo místech (např. s. 18 dole). Většinou však je výklad zpřetrhaný, 

neuspořádaný, plný neúplných vět, takže je velmi obtížné ho sledovat. Příkladem naprosto nečeského 

vyjadřování může být první odstavec na s. 21 – vedle sebe jsou hovorově řazeny nespojité vazby („že 

jej lze vyložit i jako … důvěru, … svěření se … a nechat běh událostí na něm“; „tak se to nezdálo 

příliš vzrušit nikoho“), jako jinde i zde přeskakuje autor z přítomného do minulého času a naopak. 

Text je de facto záznamem (zajímavých) Ivanových myšlenek a nápadů, ale nikoliv prací, určenou ke 

čtení jinými osobami; chybí mu totiž jakákoliv redakce (nechce se věřit, že práci četl kromě autora 

ještě někdo jiný). Když jsou tak na s. 7 vytyčovány otázky, jež má práce zodpovědět, děje se tak 

formou polovětných útvarů („Jak snadno pekaři uvěřili …“), potíže se objevují i s udržením téhož 

subjektu při spojování vět v souvětí (s. 13 – „Ten večer pak u pekaře opět došlo k rámusení a slyšel, 

jak jej dvakrát kdosi zavolal“). Obecně autorovi dělá problémy psát v ucelených větách s podmětem a 

zejména přísudkem, čtenáři tak někdy uniká, o kom je řeč (s. 12 – „A nabádal pekaře, aby ji nespálil, 

že by ji měla schovati na památku této události…“ – kdo?). 

Na každé stránce obsahuje práce bezpočet jazykových lapsů: autor neumí používat interpunkci 

(čárku), nedodržuje shodu podmětu s přísudkem (s. 14 – „všichni se lekly“, s. 18 – „jednotlivé 

výpovědi by to potvrzovali“, s. 20 – „do pekárny přišli ty dvě duše“, s. 21 – „obavy se odvíjeli“, s. 22 

– „obě přišli s ním“ atd.), špatně a navíc nejednotně užívá přítomný přechodník (s. 12 – „pomodlíc 

se“, s. 14 – „dovolávajíce se“, vždy je řeč o pekaři) a pravopisná chyba a překlep bijí do očí hned 

v úvodním poděkování (poděkovat „Pavlu Himlovy za četné rady ..., Petru Maťova za informace ...“). 

Hovorovému charakteru textu odpovídá i (nad)užívání ukazovacích zájmen (příklad na s. 12 – „popsal 

jim ta zjevení a důvody pro odsloužení těch mší“, s. 14 – „má namalovat ten obraz a … vykonat tu 

pouť), v odborném stylu nepatřičné užití dativu sdílnosti („zde nám ale od úmrtí uplnulo osm … let“, 

s. 16), příznačné jsou také výrazy „Což“, „V čemž“, „A“, „A tak“ nebo „A že“ na začátcích vět (s. 7, 
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8, 14, 17). Podivně působí i náhlé užití infinitivů s –ti či infinitivu jest (s. 8, 13) – ovlivnění dobovým 

jazykem dává tušit, že si autor ne vždy dokázal uchovat odstup od pramene.  

Z vyjadřovacích nepřesností a chybných vazeb poukažme pouze na následující: „publikace, které …  

nejsou v tisku, ale pouze v knihovnách“ (s. 2, správně „v prodeji“), „stojí … za povšimnutí nejasného 

předělu“ (s. 3), „pověsti, … původně vyšlé v …“ (s. 4, správně „vydané“), „témata, do té míry stojící 

… na okraji … zájmu“ (s. 5/6, správně „do té doby“), „neopakovalo po i následující noci“ (s. 11, 

správně „i po“), „a připomínala, na další trojici mší a almužny“ (s. 12), „aby člověku na věčnost 

uzavřely cestu ke spasení“ (s. 17), „na míru otevřenosti by se dalo dohadovat“ (s. 18). Autor se 

nevyvaroval ani překlepů či písařských opomenutí, mezi než se řadí i chybná datace nástupu 

arcibiskupa Harracha do úřadu (s. 8 – nikoliv 1662, nýbř 1622) nebo vtipné nahrazení metody 

„mekotou“ (s. 5). Všechny zmíněné jednotliviny, v nichž by se bohužel dalo pokračovat, dokládají, že 

autorovi buď činí potíže napsat nejen odborný, ale vůbec delší srozumitelný text, nebo že práci (po 

formální stránce) odbyl. 

∗∗∗∗ 

Ač se to možná vzhledem k přehlednosti, ale i jisté lákavosti tématu nezdálo, vzal si Robert Ivan ve 

své bakalářské práci těžký úkol. Oceňuji jeho připravnost pustit se do studia písemných, paleograficky 

jistě nelehkých pramenů. Výklad zjevování duší z očistce by se po mém soudu měl pohybovat jakoby 

v soustředných kruzích, začít od vzniku a účelu pramenů přes charakteristiku rolí, resp. sociálního a 

vzdělanostního statutu jednotlivých zúčastněných a pokračovat srovnáním s obdobnými případy z 

téhož kulturního prostředí. Interpretace za použití konceptu lidové versus elitní kultury by měla přijít 

na řadu až nakonec. Pokud by byly dodrženy zásady práce s prameny, vyvaroval by se autor utváření 

sugestivního, leč jednohlasého příběhu, a mohl by jako „aktérství“ analyzovat i samotné vypovídání, 

svědčení a zapisování.  

Je-li Ivanova ambice chvályhodná a interpretační přínos diskutabilní, jeho autorský/spisovatelský 

výkon považuji za naprosto nevyhovující. Myšlenkovou sdělnost a srozumitelnost výrazně ztěžuje 

nerespektování pravidel psaného (odborného) textu. Tento nedostatek by přitom mohl být odstraněn 

(několikerým) lektorováním textu. Nesmí být ovšem svěřeno někomu, kdo je přesvědčen o tom, že 

text má reprodukovat autorovy myšlenkové pochody v jejich útržkovitosti, nespojitosti a hovorovosti. 

Bakalářská práce má být naopak mimojiné dokladem toho, že její pisatel je schopen kultivovaného, 

tedy do jisté míry ,nepřirozeného‘ vyjádření. 

Pokud mám předloženou práci Roberta Ivana hodnotit komplexně (a nikoliv jenom její ambici, 

potenciál či dílčí přínos), soudím, že je nezbytné ji přepracovat; ve stávající podobě ji nedoporučuji 

k obhajobě. 

 

Praha, 5. září 2006 

 


