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Úvod 
 Pokud bych se měl pokusit určit důvody, které mě přivedly k tomu, abych se v této práci 
věnoval právě tématu, které při pohledu skrze prizma dnešní většinové společnost je sice atraktivní, 
ale nemůže vzbudit seriózní zájem, byla by jedním z nich asi právě ta „cizost,“ se kterou na nás 
působí. Jednou z věcí, kterou jsem si při studiu historie záhy uvědomil, je historická podmíněnost 
kulturních vzorců vedle podmíněnosti geografické, kdy stejný fenomén mohou dvě souběžné 
kultury pojímat naprosto odlišně. Pak skutečnost, že z pohledu racionalistického materialismu by 
níže rozebíraný případ zjevení působil nejspíše jako podvod či v lepším případě halucinace, 
neznamená, že takto tento způsob výkladu světa a jeho „pravda“ je lepší než „pravda“ člověka z 
poloviny sedmnáctého století. Otázka pravdivosti je dána výchozí pozicí, jak to vyjadřuje například 
stará indická anekdota o třech slepcích popisujících slona.1 
 Intelektuálně stimulující je i reflexe současných postojů ke smrti. Vše s ní související je 
kategorizováno jako morbidní a je vnímáno jako cosi mimo hranice běžného života a jakožto 
„nenormální“ je vytěsňováno ze sociálního prostoru i myšlení. Umírání je vnímáno jako svého 
druhu nemoc a je vystaveno hospitalizaci mimo okruh nejbližších. Pohřební rity jsou 
formalizovány2 a neposkytují mnoho prostoru pro osobní přístup. Projev emocí je vnímán jako 
nepatřičný. Je tedy nesporně zajímavé konfrontovat tento pohled s tím, jak byl tento mezní bod 
prožíván v jiných dobách. Jakou úlohu měla smrt v myšlenkovém světě a jaká byla pozice mrtvých 
v sociálním prostoru. 
 Předmětem rozvoru této práce je případ, ke kterému došlo v zimě na přelomu let 1648/1649 
na jindřichohradeckém panství. Tehdy místního zámeckého pekaře opakovaně navštěvovaly duše z 
očistce. Zjevení trvala do doby, než byly splněny jejich požadavky, které obnášely sloužení 
zádušních mší a obdarovávání chudých. O případu se dozvídáme prostřednictvím zprávy místního 
hejtmana3 zaslané na na pražské arcibiskupství v únoru 1648. Jde o soubor různorodých 
dokumentů, ve kterých se k proběhlým událostem vyjadřují lidé, kteří se jich nějakým způsobem 
zúčastnili. Již na první pohled proto zarazí absence výpovědi samotného pekaře, který měl v celém 
případu ústřední roli. 
 První otázka v souvislosti s tímto pramenem vychází ze srovnání se sekundární literaturou 
týkající se revenantství.4 Do jaké míry platí pro tento konkrétní případ hypotézy a teorie v ní 
prezentované? Lze předpokládat nalezení minimálně styčných body a analogií. 
 Druhá otázka směřuje k ortodoxii popisovaných událostí v rámci katolické věrouky. Protože 
jde o dobu konfesních sporů, nelze vyloučit jisté synkretické prvky. 
 S předchozí otázkou souvisí i v pořadí třetí. Jaký postoj zaujali místní církevní představitelé 
a jak významná byla role, kterou v událostech hráli? Vezmeme-li opět v potaz probíhající 
rekatolizační úsilí, můžeme předpokládat, že takovýto incident vzbudil pozornost církve. 
 Čtvrtá otázka by zněla, zda v tomto případě nacházíme rozdíly nebo třecí plochy mezi 
lidovou a elitní kulturou. Nutno poznamenat, že se lze setkat s přístupem, který tuto dichotomii 
pojímá jako vztah dvou reálně existujících entit.5 Je zde patrné dědictví mocenského pohledu na 
svět marxistické dialektiky.6 Já tuto kategorii budu užívat čistě jako ideální typ. 
 Jako další je otázka motivu sepsání této zprávy a od koho vzešel impuls. Máme co do činění 
s úředním dokumentem sepsaným z povinnosti nebo zde byly i jiné pohnutky? 

                                                 
1Paden, William .E.: Bádání o posvátnu. Brno 2002, str. 7 
2Maiello, Giuseppe: „Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií v Praze-Strašnicích, Zlíně a 

Plzni.“ In: Český lid 1/2005, str. 35-49 
3Archiv Pražského Arcibiskupství – Národní archiv, Zjevování duchů v Jindřichově Hradci r.1648, IČ 4006, sig. 

D136/1, kt 2629 
4Výraz „revenant“ je původně z francouzštiny a označuje navracejícího se mrtvého. 
5Srovnej např. Ginzburg, Carlo: Benandanti. Argo, Praha 2002 
6Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20.století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, str. 101 
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 Samostatný bod si zaslouží již zmiňovaný fakt, že v mezi listy nenalezneme výpověď 
pekaře. Přitom lze říci, že svědectví ostatních by přece byla jen jejím doplněním nikoli hlavním 
těžištěm. 
 Sedmá otázka zní, co se lze dozvědět o jednotlivých účastnících počínaje sociálním 
postavením a gramotností a konče u míry otevřenosti ve výpovědi u jednotlivých lidí. Lze se dobrat 
jejich pocitů a myšlenek? Znamenalo například zjevení duší událost sice vybočující z normální 
každodennost ale přesto v principu možnou? 
 Posledním bodem je aspekt hodnověrnosti celé situace jednak z pohledu samotných 
účastníků ale i z pohledu současného. Tato perspektiva se zaměřuje na to, jestli je možné zjistit, kdo 
vše zinscenoval. 
 
 

Přehled a zhodnocení sekundární literatury o revenantsví 
 Na začátek bych se pokusil postihnout stav bádání a možné badatelské přístupy k fenoménu 
navracejících se mrtvých v evropské kultuře tak, jak je zachycen v dostupné sekundární literatuře. 
Dostupnost zmiňuji proto, že ačkoli již samotná šíře tématu revenací by mě přinutila k snaze výběr 
zúžit, přistoupily k tomu i vnější okolnosti. Je to především jazyková bariéra, kvůli které jsem byl u 
odborných publikací nucen opominout některé práce ve francouzském a německém jazyce, na které 
jiná literatura odkazuje. A to i v případě, že jde o významné práce, ale bohužel se nevyskytují v 
českém či anglickém překladu. V tomto směru bych zmínil například již několik let plánované 
české vydání práce sepsané francouzským mnichem Domem Augustinem Calmetem7 v polovině 
osmnáctého století, která je v edičním plánu nakladatelství Argo pod názvem Pojednání o 
přízracích. Jde v tomto směru o naprosto zásadní pramen, podrobně a s kritickým odstupem 
popisující vlnu navracení mrtvých ve střední Evropě. 
 Vedle jazykové vystupuje i další bariéra a tou je prostá fyzická či jen elektronická 
dostupnost daného textu v našich podmínkách, která dále zúžila spektrum anglicky psané literatury. 
Některé tituly lze najít v elektronické formě na internetu či případně přes internet obstarat, většinou 
jde ale o publikace, které již nejsou v prodeji ale pouze v knihovnách. Byly by tak dostupné snad 
jen prostřednictvím nákladných meziknihovních výpůjček. 
 Přestože se tato práce profiluje především jako historická, obrátil jsem svou pozornost při 
studiu sekundární literatury i na jiné vědní disciplíny podle míry příbuznosti a možnosti přínosnosti 
pro studované téma. Vedle historiografie tak jde o etnografii, antropologii a archeologii, čemuž 
odpovídá i členění této kapitoly. Jde ovšem o kategorizaci orientační, protože mezi jednotlivými 
obory dochází k překryvům. Pokud pomineme Ariesovu práci zabývající se vývojem vztahu ke 
smrti až do moderní doby, tak se historiografie věnující se revenancím zaměřuje povětšinou na 
období středověku, ať již jde o otázky vyrovnávání se křesťanství s pohanstvím či konstituování 
očistce. Pro období raného novověku, v jehož rámci se pohybuje tato práce, vzbuzují pozornost 
nejspíše jiná témata. Umožňují však reflektovat rámec vývoje mentalit, přestože je tomu tak pro jiné 
kulturní okruhy než území českých zemí. Archeologické práce pokrývají rovněž období středověku 
případně i pravěku a to na území Čech. V důsledku ale poskytují pouze dokumentaci o jistých 
abnormalitách v pohřebním ritu. Etnologie a antropologie se přímo zaměřují na prožívané kulturní 
vzorce, ale již tímto důrazem na prožívání vyplývá časové omezení, které je dáno vznikem samotné 
disciplíny. Neposkytují tedy informace pro dobu předcházející devatenácté století. Děje se tak 
maximálně skrze nedoložené předpoklady o stáří a kontinuitě zkoumaných zvyků či představ. 
 Jisté rozdíly lze spatřovat i v typizaci revenantů, zatímco historiografie se většinou věnuje 
mrtvých jako takových a případně duchům, objektem zájmu etnografie a archeologie jsou 
především upíři. 

                                                 
7Jde o spis Dissertation sur les apparitions des anges, des demons et des esprits, el sur les revenans et vampires de 

Hongrie, de Boheme, de Moravie et de Silesie 
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Historiografická literatura 
 Pokud bych měl podrobněji podívat na některé zástupce historiografického přístupu a 
stručně shrnout základní informace o fenoménu neklidných mrtvých, zmínil bych nejprve 
Revenanty Jean-Claude Schmitta.8 Autor se zde zabývá proměnou vztahu k mrtvým a možnosti 
jejich návratu v rámci křesťanské Evropy od raného středověku do 15.století. Proto také namísto 
běžně užívané termínu „víra“ používá „věření“ v revenanty, aby tak zdůraznil dynamiku vztahu 
živí/mrtví a jeho tematické proměny v čase v protikladu ke konotacím, které může vyvolávat „víra“ 
jakožto homogenní neměnná myšlenková struktura. Křesťanství se kvůli povaze svého poselství 
snažilo distancovat od pohanských kultů mrtvých popíráním reálnosti vizí či setkání se zemřelými. 
Myšlenkové základy, na které další myslitelé navazovali, položil svatý Augustin. Ten například 
snové vidění revenanta konfrontuje se snem o dosud živém člověku. Ten nemůže mít ani tušení 
tušení o tom, že se o něm někomu zdá a je ve snu tedy pouhým obrazem. Stejně je tomu  se 
zemřelými, kteří jsou pouhé obrazy a nejde proto o autentické návraty ze záhrobí. Ale i před tento 
odstup mohlo docházet k revenacím, bylo to však možné v případě výjimečných lidí jako byli mniši 
či jeptišky v klášterech. Takto se objevující navrátilci byli ale vykládáni jako Boží zjevení, která na 
sebe pouze berou podobu zemřelých, tedy opět ne jako skutečné osoby. 
 Přelomem bylo ve 12.století konstituování očistce. Je možné jej interpretovat jako projev, že 
se církev podvolila tlakům ze strany lidové kultury. Očistec otevřel spásu většímu množství lidí 
možností odčinit si hříchy skrze očistcové utrpení. Zásadním momentem je fakt, že pozůstalí mohli 
ovlivňovat dobu po kterou jejich zemřelí stráví v očistci prostřednictvím rituálů – jako zádušní mše, 
čímž bylo znovuobnoveno pouto mezi živými a mrtvými. Zároveň bylo z oficiálního hlediska 
vysvětleno, jak v rámci křesťanského učení může docházet ke zjevováním mrtvých – jde právě 
výhradně o duše z očistce. Církev tak mohla revenanty využívat k působení na lidové vrstvy ať již 
formou miraculí, mirabilií či exempel. Při práci s prameny ukazuje Schmitt proměnu zobrazování 
revenantů od autobiografických záznamů snových vidění až po vidění v bdělém stavu. Vedle 
písemných pramenů (pojednání mnichů, zápisy kněžích o případech revenací, záznamy kázání či 
deníky a paměti laiků) věnuje Schmitt velkou pozornost i ikonografii. 
 Ve své práci Schmitt několikrát odkazuje k Lecouteauxově9 trilogii o Dvojníkovi, se kterou 
se vzájemně doplňují. Zatímco Schmitt se věnuje především oficiálnímu proudu křesťanské tradice, 
Lecouteaux se zaměřuje na relikty pohanství přežívající v dominantní víře. Konkrétně jde o 
starogermánské mýty a představy o smrti a jejich interakci s křesťanskou církví. Zavádí rozlišení 
mezi revenanty, jak označuje tělesné navrátilce, a přízraky (strašidly), tedy nehmotnými zjeveními 
mrtvých. Hmotní revenanti jsou podle Lecouteauxe původní pohanskou formou způsobu navracení 
mrtvých, které se křesťanství snažilo když už ne úplně potlačit tak alespoň překrýt. Kulty předků, 
které hrály významnou úlohu v předkřesťanských náboženstvích, byly proto démonizovány nebo 
substituovány kultem světců a posléze i nehmotnými přízraky. Podle Lecouteauxe však tato snaha 
byla úspěšná jen částečně. V této souvislosti stojí za to ještě zmínit, že lze vysledovat rozdílnost 
chování nemrtvých podle toho zda jsou hmotní či ne. Tělesní navrátilci totiž bývají obecně více 
zlověstní a nebezpeční než netělesní. 
 Vedle této dichotomie mezi nemrtvými je druhým tématem prostupujícím celou 
Lecouteauxovu trilogii koncepce pohanského pojetí „duše“ (fylgja, hugr a hamr) a existence 
Dvojníka, který přežívá i smrt jedince. Toto pojetí podle něj tvořilo základ starogermánského 
myšlenkového systému a umožňovalo „život“ těla i po smrti. Umožňovalo také tělesnou proměnu 
(ve zvíře) a cestování mimo tělo. V této souvislosti se Lecouteaux zabývá možností existence 
šamanistických prvků v předkřesťanské Evropě. Mezi světem živých a mrtvých měla být velice 
neostrá hranice a vztah k zemřelým, které spojuje s třetí dumézilovskou funkcí, měl tvořit jeden z 
ústředních momentů germánského světa. 
 Nutno ovšem zdůraznit, že Lecouteauxova argumentace je velmi problematická a koncepce 
                                                 
8Schmitt, Jean-Claude: Revenanti. Argo, Praha 2002 
9Lecouteux, Claude: Přízraky a strašidla středověku. Volvox Globator, Praha 1997 
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Dvojníka a trojité duše je výrazným interpretačním konstruktem, který není z pramenů přímo 
doložitelný. Při své interpretaci vychází Lecouteaux z písemných pramenů především ság, které ale 
vznikaly jako zápisy ústní tradice až ve 13. a 14.století, kdy již několik staletí probíhala 
christianizace Skandinávie, která na jejich sepsání mohla mít značný vliv. Kromě toho do 
současnosti dochované verze jsou nejspíše až opisy opisů. Ságy tedy lze brát jakožto výpověď o 
době, kdy byly sepsány, ale přístup ke starší tradici je problematický. Kromě ság užívá Lecouteaux 
i prameny antické, jako paralelu jednotlivých pohanských okruhů, texty z jiných germánských 
oblastí než Skandinávie a dokonce i prameny křesťanské, ve kterých je podle něj možné najít 
pozůstatky pohanských představ. 
 Další z historických děl souvisejících s tématem revenací je Hřích a strach od Jeana 
Delumeau.10 Smrt ale není hlavním tématem a navíc se jí zabývá z jiné perspektivy než dosud 
jmenované texty. Důraz neklade na návrat mrtvých a jejich vztah k živým, ale na samotný fenomén 
smrti jako okamžiku přechodu v životě jednotlivce. Delumeaova práce se vyznačuje značně 
psychologizujícím přístupem a snahou pochopit jak člověk své doby mohl vnímat a prožívat svět 
kolem něj a tím pádem i smrt. Věnuje tedy pozornost fenoménům pohrdání světem či nutností 
přípravy jedince na svou smrt (ars moriendi). Delumeau vychází ze sekundární literatury, pracuje 
však i s prameny a to zejména umělecké povahy, ať již literární či obrazové, a snaží se o jejich 
rozbor, jak mohou vyjadřovat pocity a názory svých tvůrců a jak reflektují soudobé myšlenkové 
směry. 
 V mikrohistorické studii The Shaman of Obertsdorf Wolfganga Behringera11 rovněž hrají 
roli zjevující se mrtví, ale pozornost není věnována primárně jim, protože vystupují v širším 
kontextu čarodějnictví. Jsou spíše jakýmsi nástrojem magických schopností čarodějníka, jehož 
případu se tato práce věnuje. Stojí zde za povšimnutí nejasný předěl mezi procesími mrtvých a 
skřítky. Na tento „noční lid“ se čaroděj odvolává, když své schopnosti zdůvodňuje a racionalizuje 
když v očích ostatních obyvatel. 
Antropologická a etnografická literatura 
 Smrtí jako přelomovým okamžikem v životě jedince a potažmo celého společenství se 
zabývá také dílo Přechodové rituály,12 které je velice užitečnou příručkou pro analýzu rozličných 
druhů obřadů. Jeho autor, francouzský folkorista a antropolog Arnold van Gennep, vychází z 
postřehu o podobnostech v rituálech napříč odlišnými kulturami. Jde o rituály přechodu (iniciace) 
mezi různými společenskými skupinami, u kterých lze podle Gennepa vždy učit tři stádia. Rituály 
předprahové (během kterých dochází k odloučení od předchozího světa), prahové (moment 
existence mezi světy bez příslušnosti k nim) a poprahové (při nichž jde o přijetí do nového světa). 
Možnosti aplikace tohoto schématu Gennep ukazuje na příkladech rozličných druhů rituálů v 
různých kulturách. Velkou pozornost věnuje právě pomezí, hranici mezi dvěma světy a to jak v 
materiálním tak magicko-náboženském smyslu. 
 Pomocí tohoto schématu rozebírá i pohřební obřady a právě pomocí přechodových rituálů 
lze vysvětlit příčiny návratu mrtvých. Nejpropracovanější pohřební rituály bývají přijímací, kdy je 
mrtvý začleňován do společenství zemřelých a do té doby setrvává v pomezí. Protože posmrtný svět 
bývá uspořádán podobě jako pozemský, vysvětlovalo by se tím, proč nepokřtěné děti bývají tak 
často vnímány jako riziková skupina s ohledem na nebezpeční návratu jako revenanti. Je tomu 
právě proto, že jestliže nebyly přijaty do některé společnosti živých, nemohou zákonitě vstoupit do 
světa mrtvých a jsou uvězněny v pomezí. Je to právě pomezí, kde setrvávají nebezpeční mrtví. Mezi 
ně se může zařadit kdokoli v závislosti na neprovedení pohřebních rituálů, porušení tabu či v 
případě neobvyklého a nepřirozeného úmrtí (v křesťanské tradici by sem patřili sebevrazi, na které 
se ale vztahuje i kritérium porušení tabu). Nutnost bloudit mimo světy je příčinou nepřátelského 

                                                 
10Delumeau, Jean: Hřích a strach (Volvox Globator, Praha 1998) 
11Behringer, Wolfgang: The Shaman of Obertsdorf: Chonrad Stoecklhin and the Phantoms of the Night. Virginia 

University Press, Charlottesville 1998 
12Gennep, Arnold van: Přechodové rituály. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997 
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naladění těchto mrtvých vůči světu živých. Buď si na jejich úkor opatřují prostředky pro svou 
existenci nebo jde třeba o touhu se pomstít. 
 Etnografický přístup vykazuje i práce Montague Summerse,13 ač se již pohybuje na hranici 
okultní literatury. Autor totiž reálně věřil v magii a existenci upírů, což je nejvíce patrné v úvodních 
pasážích, ale naštěstí se to na hlavních částech knihy zásadněji neprojevuje. Summers totiž prošel 
různé písemné prameny, především kroniky, a vyhledal v nich pasáže popisující případy 
vampyrismu, které pak přepsal a utřídil také ve vztahu ke geografickému výskytu. 
 Velmi významnou etnografickou studií navíc z českého prostředí jsou Wollmanovy 
Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské,14 původně vydané v Národopisném věstníku 
českoslovanském, ale podle mých informací je v plánu knižní vydáni v Nakladatelství lidové 
noviny. Podnětem pro sepsání byla snaha prokázat, že fenomén upíra není vyloženě pouze 
slovanskou záležitostí. Wollman proto sesbíral dohromady folkloristický (či dobově národopisný) 
materiál nejen z oblastí slovanských ale i oblastí německy mluvících. Zabývá se čtyřmi druhy 
nadpřirozených bytostí: morou, revenantem, upírem a vlkodlakem. U každé líčí lidová vyprávění o 
rozličných způsobech, jak se danou bytostí člověk může stát, jak ji lze poznat a jaké jsou obranné 
prostředky. Kromě tohoto jsou zde rozbory typových vyprávění vztahujících se k těmto bytostem. 
Revenantem Wollman označuje mrtvého, který se navrací za účelem napravení křivdy či vyřízení 
jiných naléhavých záležitostí a jeho cílem není tedy primárně škodit lidem. Tímto se odlišuje od 
upíra a vlkodlaka, kteří často ve folklóru splývají, protože kdo byl během života vlkodlak má šance, 
že po smrti bude upírem. 
 Zvláštním typem je mora (či můra), kterou bývá duše člověka opouštějící ve spánku jeho 
tělo a vydávající se mořit někoho jiného (odtud rčení „tlačí ho můra“ či „noční můra“). Toto moření 
je přitom tělesné (mořený má problémy dýchat a někdy i mora saje krev). Stojí za to poukázat na 
podobnost můr s furlanskými benandanty, o kterých píše Carlo Ginzburg.15 Duše-mora opouštějící 
tělo ve formě kočky či myši a vydávající se mořit vykazuje podobnost s benandatem vydávajícím se 
na noční bitvy. Navíc benandantem se stává ten, kdo „se narodil v košilce“ (tj. s pozůstatky 
placenty), což je i jeden ze znaků podle kterých lze poznat, že se dítě stane morou. V případě 
nemrtvých je zde ale větší variabilita, protože placenta s krví může předurčovat k osudu upíra. To je 
důležitý moment, neboť neklidným mrtvým se člověk nemusí stát výhradně následkem nepřirozené 
smrti. Určující znaky se nejčastěji vztahují k narození, nejde o důsledky nemorálního žití, alespoň 
ne primárně, protože v tom případě se tento způsob života naváže jako důsledek na jiné příznaky a 
dotyčný je považován například za čarodějníka či vlkodlaka („pije jako vlkodlak“). 
 Závěrem této podkapitoly nesmím opomenout monografii Paula Barbera Vampires, Burial 
and Death,16 Přehledovou práci věnovanou fenoménu vampyrismu v celé jeho šíři, kterou považuji 
v tomto směru za naprosto zásadní a pro zájemce o studium upírů asi nejkvalitnější publikaci. 
Barber vychází především ze sekundární literatury (slavistická studia byla za studené války značně 
podporována) a podává ucelený výklad toho, jak se člověk upírem stane, jak jej rozpoznat a jaké 
jsou možné prostředky prevence či jak upíra zničit. Nejde o pouhý souhrn ale o analýzu 
jednotlivých aspektů vampyrismu a snahu objasnit myšlenkový rámec, ze kterého vampyrismus 
vyrůstá. Barber se snaží vysvětlit například proč mohl být česnek považován za účinný prostředek a 
že víra v revenanty mohla být v podstatě racionálně podložená jako účinná obrana proti nemocem. 
Například vzhledem k tomu, že nebezpečí navrácení se týká především nedávno zemřelých. A při 

                                                 
13Summers, Montague: The Vampire in Lore and Legend. Dover Publications, Mineola 2001 
14Wollman Frank: „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské.“ In: Národopisný Věstník Českoslovanský XIV/1, 
1920a, str.. 1-16. Wollman Frank: „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské.“ In: Národopisný Věstník 
Českoslovanský XIV/2, 1920b, str. 1-57. Wollman Frank: :Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské.“ In: 
Národopisný Věstník Českoslovanský XV/1, 1921, str. 1-58 
15Ginzburg, Carlo: Benandanti. Argo, Praha 2002 
16Barber, Paul: Vampires Burial and Death: Folklore and reality. Yale University Press, New Haven a London 1990, 2. 
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přesvědčení, že nemoci přenáší zápach, by česnek a jiné silně aromatické prostředky měly své 
opodstatnění. Zajímavý je i poukaz na rozdílnou roli kněží při zahánění upíra v ortodoxních 
oblastech Evropy oproti katolickým. Na východě, možná i díky ne tak radikálnímu postoji církve k 
pohanství, byl kněz často přivoláván k vymýtání, zatímco na západě se lidé většinou o zahubení 
upíra postarali sami. 
 Komplexním přístupem k tématu i kvalitou je srovnatelná Maielllova publikace 
Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy,17 s nezanedbatelnou předností, kterou je skutečnost, že 
jde o původní českou práci původem sice italského slavisty, která je ale podložena hlubokou 
znalostí středoevropského folklóru a bezprostřednějším přístupem ke zkoumané kultuře. 
Archeologická literatura 
 Tématu revenantů je věnován prostor i v archeologické literatuře, jako jsou práce 
Krumphanzlové18 a Nechvátala.19 Jde o detailní popis hřbitovů s anomáliemi v pohřebním ritu, tedy 
výskyt hrobů ve kterých byli mrtví uloženi v netypických polohách, se zásahy na kostře (oddělení 
hlavy) či kdy byli svázáni. Argumentace výkladu postupuje směrem od rozboru těchto hrobů k 
možným příčinám pohřebních anomálií, z nichž se jako možné vysvětlení nabízí vampyrismus, tedy 
strach který tito zemřelí mohli vyvolávat i po smrti. Pohřebištěm popsaným Nechvátalem se zabývá 
i Chochol,20 přistupuje však k problematice z hlediska fyzické antropologie. Při analýze kosterních 
pozůstatků se snaží nalézt nějaké známky tělesných anomálií, které mohly takto pohřbené jedince 
již za života vyčleňovat ze společnosti s tím, že již tehdy mohli být vnímáni jako potenciální 
vampýři. Užíváním odborné terminologie z oblasti lékařství a fyzické antropologie je tato práce 
náročnější pro laického čtenáře. 
 
 

Metodologické pozice a východiska 
 V návaznosti na předchozí kapitolu, ve které jsem se pokusil rozebrat šíři přístupů k danému 
tématu, bych v této kapitole pokusil definovat, z jaké perspektivy budu ve své práci pohlížet na 
fakta vyplývající z pramene. Přesněji řečeno by šlo z mé strany o poskytnutí klíče k pochopení 
toho, jakým způsobem pracuji s fakty. Vycházím zde přitom z toho, že prožívaný svět je výsledkem 
výběru konkrétních aspektů z bohatosti světa,21 kdy člověk může zachycovat jen určité roviny z 
nepřebernosti světa. Různí lidé pak připisují určitý smysl či význam různým jevům (a nutno 
zdůraznit, že ale nejde o relativismus či subjektivní idealismus22). Stejně tak se při práci s 
pramenem mohou v závislosti na výchozí perspektivě jevit jako relevantní různé aspekty, což se 
pak projeví na výsledné interpretaci. Považuji za nezbytné zdůraznit rozdíl mezi explanací a 
interpretací.23 První přístup se snaží podchytit příčiny jevu a například šamanský stav vytržení by 
viděl jako případ schizofrenie. Druhý přístup je stejně validní a snaží se vidět spíše významy, které 
má jev pro člověka. I medicínský pohled na extázi lze posuzovat jakožto význam, který jí připisuje 
člověk ovlivněný moderní sekularizovanou kulturou. 
 Sekundární literatura zachycující různými způsoby problematiku navracejících se mrtvých 
představuje pro tuto práci pouze rámcové východisko. Jak jsem již zmínil, záběr dostupné literatury 
nepokrývá období raného novověku, konkrétně tedy polovinu sedmnáctého století, na které se v této 
práci zaměřuji. Podobná situace platí i pro geografické, respektive kulturní hledisko. Tyto studie tak 
mohou sloužit jako analogie, ale pro náš konkrétní případ mají do značné míry omezenou 

                                                 
17Maiello, Giuseppe: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005 
18Krumphanzlová Zdeňka „K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích.“ In: Památky archeologické 52/2, 1961, 

str. 544-549 
19Nechvátal Bořivoj: „Vampyrismus na pohřebišti v Radomyšli.“ In: Archeologické rozhledy 19 (1967), str. 478-489 
20Chochol, Jaromír: „Kostrové pozůstatky „vampyrů“ z Radomyšle.“ In: Archeologické rozhledy 19, 1967, str. 489-499 
21Paden, William E.: Bádání o posvátnu, str. 22 
22Paden, William E.: Bádání o posvátnu, str. 150 
23Paden, William E.: Bádání o posvátnu, str. 24-26 
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výpovědní hodnotu. Přesto nelze opomenout, že poskytuje jistý pojmový aparát, kterým je možno 
uchopit i případ navracení zemřelých v jiné kulturní oblasti, a interpretační rámec, ze kterého je 
možno vycházet při rozboru událostí, jež jsou předmětem této studie. 
 Zmíněná tituly poskytly přehled o problematice a možnostech přístupu k ní a do určité míry 
tak podmiňují metodu, kterou bych chtěl dále uplatnit při pokusu interpretačně postihnout průběh a 
okolnosti zjevování duší z očistce pekaři Exeliovi. Ovšem i zde jde pouze o ideální typizaci ve 
snaze zařadit určitý soubor hledisek pod zastřešující kategorii. V mém případě by takovouto 
kategorií byl předně přístup historicko-antropologický24, který bych chtěl na následujících řádcích 
ve stručnosti představit a ukázat, jakým způsobem ovlivňuje zpětně můj přístup k výkladu pramene 
a nastínit témata, kterými bych se ve vztahu k němu chtěl zabývat. 
 Již z názvu je patrné, že jde o výsledek interdisciplinárních tendencí a vypůjčování metod a 
prolínání historiografie s jinými vědními obory. Historická antropologie nepředstavuje jednotnou 
školu vědeckého bádání, jde spíše o volně propojený soubor způsobu přístupů a kladení otázek. I 
jako taková může být vnímána jako jakýsi protiklad, či spíše komplement, k „velkým dějinám“, 
které jsou tvořeny sledem politických a hospodářských události, dějiny v jejich čele stojí mocní 
mužové. Záměrně mluvím o mužích, protože jedním z témat historické antropologie jsou genderové 
vztahy či rodina. Dalo by se říci, že se zde pozornost zaměřuje na témata, stojící do té doby na 
okraji badatelského zájmu a která souvisejí s každodenním prožíváním. Vedle odchylek od norem, 
ať již sociálních, náboženských či jiných, jde o způsoby pojímání individuality, téma osobních 
dokumentů či role knih a četby. 
 Šíři témat zájmu, kterou jsem len letmo nastínil, lze převést na několik základních výchozích 
přístupů. Předně se historicko-antropologické tázání zaměřuje na konkrétního jedince nezávisle na 
sociální m postavení či „historickém významu“. Každého člověka vnímá jako aktéra/aktérku a ne 
jako pouhou pasivní oběť okolností, sociálních tlaků a historických procesů. Protože i „objektivní“ 
normy se prosazují právě díky spoluúčasti konkrétních lidí. Ti sice nemusí mít příliš široké pole 
prostoru pro vlastní volbu a činy, přesto mají možnost situaci ovlivňovat alespoň tím, do jaké míry 
se těmto tlakům podvolují a to jak si je vykládá. Další charakteristikou tohoto přístupu je právě 
snaha poznat kontexty jednání a myšlení lidí, to jak interpretují svět kolem sebe, který zde není 
pojímán jako „objektivní“ realita, ale jako výsledek konstrukce jednotlivce za pomoci pojmových 
nástrojů poskytovaných mu kulturou. Jde o snahu uchopit lidské jednání a motivy v jejich 
komplexnosti, ovlivněné mnoha různými příčinami a podněty a oproštěné od prizmatu 
automatismu. Namísto popisování nadosobních procesů a norem, u nichž by byli lidé vnímáni jako 
pouzí jejich nositelé, je zde snaha o to proniknout k tomu, jak byly tyto struktury prožívány a co pro 
daného jednotlivce představovaly. A netřeba jistě dodávat, že obsah, který člověk může připisovat 
různým sociálním skutečnostem, se může lišit od pohledu čistě normativního. 
 A u snahy uchopit myšlenkový svět historického člověka je důležité upozornit na okolnosti 
motivace badatele/badatelky, která je v rámci historické antropologie zaměřena k cíli porozumění a 
pochopení nikoli hodnocení. Postoj „hodnotové neutrality“ neznamená pouze zdržení se morálních 
soudů, ale jde především o snahu nepohlížet na minulou událost a nevykládat ji skrze prizma své 
současné kultury. Je zřejmé, že toho nelze dosáhnout, tento imperativ zde představuje spíše jakýsi 
ideální typ, výzvu k reflexi své vlastní kultury a její historické podmíněnosti. Pojetí a přístup k 
historickému faktu jako k odlišné kultuře by bylo dalším z momentů určujícím historicko-
antropologický pohled, který se v souvislosti s tím vyznačuje i punktualistickým pojetím času. 
Dějiny nejsou pojímány jako kontinuální proud kauzálně propojených událostí, který tvoří 
makrohistorii, ale místo toho se objevuje mikrohistorické zaujetí kratšími časovými úseky, což 
souvisí s pozorností věnovanou jednotlivci a jeho každodennosti.. Jak už jsem ale zmínil, nejde o 
dva neslučitelné protichůdné pohledy, jsou tu možnosti vzájemného ovlivňování a doplňování a lze 
říci i vzájemné nepostradatelnosti. 

                                                 
24Pro podrobný rozbor tohoto přístupu viz. Dulmen, Richard van: Historická antropologie. Praha 2002 
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 Jednou ze sfér pozornosti historicko-antropologického bádání je i oblast náboženství, která 
je předmětem i této práce, přičemž je jistě zřejmé, že pozornost je zaměřena spíše než na instituce a 
náboženské procesy na běžnou životní praxi a formy religiozního prožívání. I zde se ovšem 
přesunul důraz ze zkoumání heterodoxie, kacířství či čarodějnictví na významy oficiálních učení a 
praktik.25 I když je bádání v tomto směru obtížnější, protože výslechových protokolů s odpadlíky a 
jinověrci se dochovalo značné množství, a platí to obzvláště pro zde zachycené období rekatolizace, 
tak mnohem méně dokumentace se dochovalo o „normální“ praxi, jako kupříkladu jakou roli v 
životě prostého člověka hrála zpověď či jaký význam měla kázání.26 
 Zachycení „autentického prožívání“ je obtížné i v oblasti antropologie i přes možnost 
přímého kontaktu badatele s respondentem, v historii se stává de facto nemožným. K časové a 
kulturní bariéře zde přistupuje fakt, že historik se nemůže přímo ptát, ale je odkázán na prameny, 
které dějinný aktér zanechal nebo které o něm vypovídají. Už tím se dostává neúplný obraz, ke 
kterému přistupuje otázka, o čem vlastně prameny vypovídají, zda existuje nějaký první pramen 
(„ideální pramen“), který přímo vypovídá o události, nebo zda již pramen sám je interpretací 
skutečnosti a historický výklad je pak interpretací interpretace. V tomto pojetí historie se nepracuje 
s exaktními „fakty“, ale jde o ryze interpretativní vědeckou disciplínu, s cílem nikoli událost 
vyložit, nýbrž jí porozumět. Při interpretaci pramene bych se pokusil vycházet i z pojetí rozumivého 
dějepisectví Zdeňka Kalisty. 
 
 

Dobový kontext 
 Při rozboru popisu událostí nelze opomenout kulturní kontext, který vytyčuje rámec 
interpretací a který bych zde proto stručně nastínil. V polovině sedmnáctého století stále ještě 
probíhaly v českých zemích rekatolizační snahy. Jde o fenomén, jehož hodnocení se v sekundární 
literatuře dosti různí i v souvislosti s konfesijní přináležitostí autora. Lze to vidět již na terminologii 
užívané k popisu a  proto se vedle označení rekatolizace objevují označení protireformace, katolická 
reforma či konfesionalizace. Stejně tak se ale různily i dobové názory na způsoby a prostředky, 
kterými dosáhnout cíle konverze nekatolického obyvatelstva. Je třeba mít také na paměti, že 
rekatolizace byla součástí širší reakce katolické církve na rozmach reformačního hnutí. Podoba této 
rekce byla určena na tridentském koncilu probíhajícím s přestávkami v letech 1545-1563. Šíření 
tridentských reforem bylo úspěšné v zemích, kde zůstalo katolictví, ale v konfesně smíšených 
oblastech byla situace problematičtější. V Čechách ji navíc zkomplikovala třicetiletá válka (1618-
1648). 
 Z aspektů katolické věrouky ustavené na tridentském koncilu mají pro tuto práci význam 
vedle ustavení povinné zpovědi především dogmatické ukotvení očistce, které se omezilo na kritiku 
zlořádů, ale jinak zůstalo striktně věrné dosavadní tradici.27 Od principů tridentského koncilu se 
odvíjela barokní zbožnost se specifickou komplexností a příznačnou protikladností. Barokní člověk 
se obracel k Bohu a nalézal jej i v nejobyčejnějších věcech. Vedle snahy působit na masy byla 
patrná individualizace víry ve smyslu osobního vztahu k Bohu. Člověk stále zůstával členem určité 
skupiny, takže se opětovně rozvíjela i náboženská bratrstva. Další z charakteristik je snaha o 
velkolepost a vznešenost ve snaze vyjádřit odlesk Boží osvícenosti. Proto byla také jazykem 
bohoslužeb ustavena latina. Do obřadů pronikají dramatické prvky, které mají uchopit věřícího v 
celé jeho bytosti a emocionálně zesílit jeho participaci na posvátnu. Ve snaze vyjít vstříc potřebám 
lidové víry byl posílen byl význam světců, zejména mariánský kult. V souvislosti s uctíváním 
světců a posvátných lokalit došlo ke zvýšení významu a intenzity náboženských poutí, které se staly 
jednou z konstitutivních složek lidové zbožnosti. Stejně intenzivně se rozvíjela i víra v rozličné 

                                                 
25 Dulmen, Richard van: Historická antropologie. Praha 2002, str. 61 
26Dulmen, Richard van: Historická antropologie. Praha 2002, str. 62 
27Harnack, Adolf: Dějiny dogmatu. Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1974, str. 339 
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nadpřirozené jevy a bytosti (od víl a skřítků po revenanty) až se lze v této souvislosti v sekundární 
literatuře občas setkat s označením „křesťanské pohanství.“ Silným momentem barokní mentality, 
úzce spojeným s naším případem zjevujících se duchů, byl motiv strachu jak na tomto světě tak i 
strachu o spásu duše. 
 Roku 1592 byla v Jindřichově Hradci založena jezuitská kolej, což lze vzhledem k misijní 
efektivitě Tovaryšstva pokládat výrazný faktor jak pro šíření katolické víry tak pro její 
prohlubování. I v tomto ohledu bývali jezuité úspěšní ve svém snažení, ať již díky pořádání 
okázalých obřadů a slavností či vysokou kvalitou výuky na svých školách, kam přijímali i 
nekatolíky. Svou roli přitom hrálo i očekávání, že tito studenti posléze přestoupí na víru a skutečně 
k tomu docházelo. Nutno ale dodat, že v Jindřichově Hradci se zpočátku potýkali se značnými 
obtížemi. Ve věci prosazování katolictví se angažoval i Vilém Slavata, který z panství vykazoval 
nekatolické kněze, odebral protetantům kostel Nejsvětější Trojice a správu nad farní sítí dal 
jezuitům. I tak zde ještě v roce 1619 bylo ze 420 měšťanských rodin pouze 44 katolických.28 To 
vedlo k mnoha roztržkám a nepokojům, když se lutersko-bratrská obec opakovaně na Slavatovi 
domáhala svých práv. Míru averze může doložit i skutečnost, že když 21.5. 1615 vypukl v jezuitské 
koleji vypukl požár, odmítli lidé pomoci s hašením, i když to v důsledku znamenalo i zničení 70 
městských domů.29 
 Náboženská situace se sice postupem času zklidňovala, o to větší strasti ale způsobila válka 
a perzekuce za účast na stavovském povstání spojené s tvrdým rekatolizačním tlakem. 12. března 
1645 obsadila švédská vojska zámek i město, které vyplenila a požadovala další dávky pod 
hrozbou, že město vypálí. Švédové zanechali ve městě posádku, která odešla až počátkem roku 
1647. Nutno poznamenat, že pro prostého člověka nebýval příliš rozdíl v tom, která armáda je 
zrovna přítomna, protože i po spřátelených zůstávala spoušť jako po armádách nepřítele. I zde se 
císařští dožadovali „peněz za ochranu“ stejně jako Švédové. V září 1647 zachvátil město mor, který 
zde řádil již roku 1609. Byl tedy uvalen zákaz vycházení až do 10. května. Namísto úlevy se ale 
opět přitáhli Švédové a opět požadovali nekřesťanské výpalné. A ještě po uzavření míru se 
vyplácely kontribuce císařským plukům. 
 
 

Charakteristika a rozbor pramene 
 Pramen, který je předmětem interpretace v rámci této bakalářské práce, je tvořen souborem 
svědeckých výpovědí a osvědčení zaslaných do Prahy nejvyšším místům katolické správy v 
českých zemích. Adresně jsou jmenováni kardinál Arnošt Albrecht hrabě z Harrachu (v letech 
1622-1667 pražský arcibiskup) a děkan chrámu svatého Víta Ondřej Klement Kokr z Kokerberku. 
Původcem této zprávy je Jiří Miller z Rottenburku, toho času hejtman na jindřichohradeckém 
panství.30 
 Dokumentace zachycuje průběh událostí, kdy se pekaři Exeliovi opakovaně zjevovaly duše 
z očistce, což jest od počátku prosince 1648 do druhé poloviny ledna následujícího roku. Celý 
soubor se skládá z osmnácti listů, které lze rozdělit do čtyř skupin. Předně je tu jedenáct výpovědí 
jednotlivých lidí,31 kteří byli přítomni u některého zjevení. Po obsahové stránce se vyznačují 
výraznou věcností popisu. Po formální stránce vykazují shodnou základní strukturu, kterou jsou 
formule na počátku textu odvolávající se na dobré svědomí vypovídajícího. Text pak bývá uzavírán 
prohlášením o stvrzení vlastním podpisem a ochotě stvrdit svědectví i přísahou, pokud by to bylo 

                                                 
28Ledvinka ,Václav: „Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století.“ In: Měšťané, šlechta a 

duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), str.129 
29Ledvinka ,Václav: „Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století.“ In: Měšťané, šlechta a 

duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), str. 129 
30Teplý, František: Dějiny města Jindřichova Hradce: Díl I., sv. 3. Jindřichův Hradec 1935, str. 394: Jako hejtman 

působil Miller v Jindřichově Hradci v letech 1644-50. 
31Viz.: Příloha A 
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požadováno. Ve druhé skupině jsou čtyři listy podávající zprávu o způsobu a katolických kvalitách 
života dvou osob, které se mezi jinými zjevovaly jako duše z očistce. Ty jsou dokládány vnějšími 
projevy života obou zesnulých a jsou značně neosobní povahy. To i v případě, kdy původce listu 
dotyčnou osobu, o které píše, osobně znal. Dalšími jsou pak dva průvodní dopisy a mimo stojící 
latinský list shrnující průběh událostí. Čímž se dostávám k jazykové stránce. Většina výpovědí je 
psána česky, až na dvě psané latinsky a jednu německy. Potvrzení o řádnosti života jsou až na jedno 
latinské rovněž česky. A z průvodních dopisů je jeden psaný česky a druhý latinsky. 
 Česky psaný průvodní dopis pochází od hejtmana a byl stejně jako jeho výpověď (pod 
písmenem A) psán vlastní rukou. Oslovuje v něm výše zmíněného arcibiskupa a děkana a informuje 
stručně o tom, že došlo k zjevení duší z očistce, a důvodech sepsání této zprávy. Dopis je datovaný 
z 28. února 1649 a byl tedy sepsán jako poslední po všech ostatních písemnostech z tohoto souboru. 
Německy psaný dopis pochází z pera místního notáře Magistra Joana z Rosenfeldtu, není nikomu 
adresován a popisuje se v něm sepsání výpovědí a svědectví a jejich uspořádání na rozdíl od 
hejtmanova, který zastřešoval všechny dokumenty. 
 Notářské vyjádření k výpovědím bylo sepsáno 26. února 1649 a z tohoto dne také pochází 
většina svědectví. Výjimkou je hejtmanovo z dvacátého února, Michala Myslivce v šestého února a 
Františka Holičského, které je už z ledna. Ve vztahu ke svědeckým výpovědím se nabízí otázka 
jejich povahy, totiž zda šlo vlastnoruční svědkovu písemnou výpověď, jestli byla diktována a 
sepsána druhou osobou nebo zda jde až o dodatečný přepis vyprávění. Odpověď lze ale pouze 
usuzovat nepřímo podle faktorů jako rukopis, typ písma či formální podoba textu. V případě 
hejtmana Millera se zdá více než pravděpodobné, že pisatelem je skutečně on sám. A to vzhledem k 
snadno identifikovatelnému rukopisu, který se shoduje v obou dokumentech, tj. průvodním dopise a 
svědecké výpovědi, ale i proto že písmo podpisů odpovídá písmu v těle textu. Osobně své výpovědi 
(C a D) sepsal nejspíše i František Holičský. Opět se shoduje písmo dvou různých textů, které jsou 
oba psány latinsky humanistickou kurzívou i a písmo se zdá být stejné jako podpisy pod texty. A 
lze předpokládat, že výběrčí daní František Holičský mohl umět latinsky. 
 U dalších svědectví je způsob jejich sepsání méně jasný, přesto se lze dobrat 
pravděpodobných závěrů. Tři z těchto zbývajících výpovědí jsou bez podpisu a u zbývajících se 
nelze porovnáním podpisu s písmem v těle výpovědi dobrat k jednoznačnému závěru. V případě 
zápisu společného svědectví paní hejtmanové Lidmily a její dcery Mařenky je stvrzeno podpisem 
notáře a je psáno v třetí osobě, ostatní výpovědi jsou sepsány v osobě první. Zde patrně nešlo o 
bezprostřední zápis na základě přímé výpovědi 
 U ostatních textů bych se přiklonil k tomu, že šlo o sepsání druhou osobou podle výpovědi 
svědka, které mu pak bylo dáno k podpisu. A to jednak pro podobnost rukopisu kurzivního písma, 
jímž jsou zapsána jednotlivá svědectví různých lidí, ale především kvůli jejich shodným formálním 
znakům. V případě německy psaného listu zůstává otázka nezodpovězena. Zda to, že je německy 
nesvědčí jen o tom, že byl pouze zapsán ve stejném jazyce, jak výpověď dotyčný malíř Pergner 
přednesl. A zda odlišnost písma nesouvisí s odlišným jazykovým kontextem spíše než s odlišným 
pisatelem. Nejvýznamnějším argumentem v tomto směru je ale skutečnost, že až do poloviny 20. 
století si i plně gramotní lidé nechávají sepisovat dokumenty úřední povahy od profesionálního 
písaře.32 
 Další kategorií listů tohoto souboru jsou osvědčení o tom, jaký život vedly dvě ze 
zjevujících se osob. Je tomu proto, že pouze tyto dvě duše se podařilo spojit s konkrétním jménem. 
Jsou to paní Sibyla, zesnulá manželka hejtmana Jiříka Millera, a panna Dorotka. O tom, že paní 
Sibyla vedla příkladný křesťanský katolický život, a že stejně i skonala, vypovídají tři listy. První, 
psaný latinsky, vydal Vít Bernadet Lautkowský, který byl farářem v Počátkách a Žirovnici. Je 
bezpochyby sám autorem tohoto textu. Druhou vydali primátor a radní Počátků a třetí pochází od 
obce sousedů měst Žirovnice a je tedy zřejmé, že pocházejí z pera pověřeného písaře. Všechna tato 

                                                 
32Pešek, Jiří: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620, str. 41 
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tři osvědčení pocházejí ze stejného dne, tj. dvacátého pátého ledna 1649. Řádný život a smrt panny 
Dorotky potvrzuje notář Joan z Rosenfeldtu, a to šestého února 1649. 
 Posledním dokumentem zůstává latinsky psané podání událostí kolem zjevování, nadepsané 
Relatio de Spiritu, u kterého ale chybí jak podpis tak datace. Autorství lze ale přisoudit Františku 
Holičskému. Jednak vzhledem ke stránce obsahové, protože byl u většiny případů, kdy měl pekař 
zjevení přítomen, a také i po stránce formální, protože jde o latinský text psaný humanistickou 
kurzívou, kterou v latinských textech neužíval ani farář Lautkowský ani notář Rosefeldt, ale jsou jí 
psány obě svědectví Holičského. 
 Vedle písemných dokumentů jsou součástí zprávy i vyobrazení předmětů, na kterých měly 
duše zanechávat stopy své přítomnosti včetně papíru se seznamem otázek, na které duše odpovídala 
a poté co jej vzala do ruky na něm zanechala začernalé otisky prstů.33 
 
 

Vylíčení průběhu událostí 
 V této kapitole bych shrnul vývoj situace kolem zjevování duší na základě jednotlivých 
svědeckých výpovědí a především výpovědi hejtmanovy, která jim poskytuje kontext uceleného 
vyprávění. 
Začátek „strašení“ 
 Atmosféra v Jindřichově Hradci se po prožitých válečných útrapách nejspíše pomalu vracela 
do klidnějších kolejí, když se o další vzrušení postarala série zjevení, která měl pekař Gregor 
Exelius. K prvnímu došlo jedné blíže neurčené noci začátkem prosince34 roku 1648 v zámecké 
pekárně, když pekaře probudily z poklidného spánku strašlivé rány a tlučení. Rozespalý pekař vstal 
v domnění, že se zřítily police, na kterých byl naskládaný chléb. Sešel proto do sklepa, kde chleba 
přechovával, ale vše zde našel v naprostém pořádku. Možná by u toho zůstalo, kdyby se rámusení 
ze sklepa neopakovalo i během následujících nocí a navíc bez jakýchkoli stop či známek vysvětlení, 
co jej způsobuje. Jak později pekař líčil, byl z toho všeho celý nesvůj, ale ještě víc jej trápilo, že 
nemá pokoje, aby se mohl pořádně vyspat.35 V neděli 6. prosince se proto sebral a odešel do města 
do domu, kde bydlely jeho matka a babička, aby u nich mohl přespávat a alespoň trochu si 
odpočinul. Nebylo mu toho dopřáno, protože už první noc, poté co se uložil do postele ke spánku, 
přistoupila k jeho loži nějaká postava v bílém rouše. Vytkla mu, že nocuje tady, místo aby byl doma 
a nařídila mu, aby se tam vrátil. A hned nato se rozplynula. Pekaře to nejspíše ještě více rozrušilo, 
takže ji bez okolků poslechl a ještě téže noci se vrátil do zámecké pekárny. 
 V obavách, že by se nepokoje další noc nemusely omezit už jen na rámus, ale že by jej 
mohlo navštívit další zjevení, požádal Jakuba Geryštara, bývalého hradeckého písaře, zda by u něj 
nechtěl přespat.36 A vskutku noc na úterý proběhla v poklidu, pekaři ale události posledních nocí 
stále asi ležely v hlavě. Proto když šel v úterý ke zpovědi a svatému přijímání, využil této 
příležitosti a svěřil se poté svému zpovědníkovi, co je trápí. Nejvíce starostí mu asi dělala možnost, 
že jej tu noc v domě jeho matky navštívil duch. Oním zpovědníkem byl přímo rektor jezuitské 
koleje v Jindřichově Hradci Pater Daniel Krnowskij.37 Ten mu poradil, co dělat, kdyby slyšel další 
lomození. Má jej zažehnat pomocí formule „chval každý duch Hospodina“38. Pokud by měl strašení 
na svědomí dobrý duch, tak by měl odpovědět, že on Hospodina chválí také. A v tom případě, že se 
má Gregor toho ducha zeptat, proč se zjevuje a co od něj žádá. Neuvádí se již ale co v případě, že 

                                                 
33Obrazová dokumentace zprávy viz. Přílohy B, C, D 
34Šlo s největší pravděpodobností buď o sobotu 5.12. nebo neděli 6.12. 
35Výpověď A, str. 3 
36Výpověď A, str. 3 
37Fechtnerová Anna: Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773. Praha 

1993, str. 117: Theol. Dr. Daniel Krnowskij (1608-1665) byl rektorem koleje v Jindřichově Hradci od 21.7.1646 do 
21.7. 1649 

38Výpověď A, str. 4 
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by šlo o ducha zlého. Pravděpodobně by byl touto formulí zahnán. 
Druhý incident 
 U dalšího případu zjevení byl již kromě pekaře přítomen i Jakub Geryštar, který u něj ještě 
přespával. Došlo k němu hned následující noci, z úterý na středu. Někdy po půlnoci probudila 
Gregora opět rána, jako by spadly chleby z polic. Tentokrát ale hned u postele zahlédl dvě ženské 
postavy, zahalené do světla, které jasně prosvěcovalo celý sklep. Snažil se probudit Jakuba, ovšem 
bez úspěchu. Ten později vypověděl, že tu noc zaznamenal, že pekař dvakrát vstal z postele a že 
když tak učinil podruhé, tak že pak Jakub slyšel nějaké kroky, vrzání dveří a praskot, jako když hoří 
oheň.39 Světlo však žádné neviděl.40 
 Pekař dále v hejtmanově líčení pokračuje tím, že když se mu nepodařilo Jakuba probudit,41 
tak se ve strachu pokusil utéci dveřmi do světnice, které mu ale vyšší z těch osob zastoupila. Menší 
postava pak na něj promluvila, aby jej uklidnila: „Neutíkej a neboj se, nic se tobě nestane.“42 Pekař 
se už trochu vzpamatoval a vzpomněl si na radu Patera Krnowského. Menší postava na zmíněnou 
formuli zareagovala, že i ony chválí Hospodina a svěřila mu proč za ním přicházejí. Druhá osoba do 
rozhovoru nezasahovala. 
 Z rozhovoru vyplynulo, že ta duše, která s pekařem rozmlouvala, je paní Sibyla, zesnulá 
manželka hradeckého hejtmana Jiříka Millera z Rottenburku. Pověřila pekaře, aby hejtmanovi 
vyřídil, co vše má zařídit: „u svatého Václava43 v kostele 6 mší svatých sloužiti. Též po 6 stryších 
žita z jeho [hejtmanova] vlastního, z domácí obrody chleba dali napécti a chudým lidem rozdati. 
Přitom 6 velkých svíc, k těm svatým mším způsobylý, aby na tři oltáře u svatého Václava postavili. 
Však podvakrát aby se to vykonalo. Tři mše před svátky následujícíhi Božího narození a po třech 
stryších žita chudým lidem rozdali. Po následujícíh svátcích pak zase.44 To vše proto, aby těmto 
duším ulehčilo v posmrtném osudu. 
 Kromě tohoto také promluvila i do svědomí pekaře, aby si urovnal některé záležitosti ve 
svém životě a vykonal pouť, ke které se ona za života zavázala, ale nestihla ji uskutečnit.. A ještě 
zmínila, že hejtmanovi bylo usilováno o život, ale skrze přímluvu svatých45 byla srdce jeho nepřátel 
obměkčena. Pekař však odmítal za hejtmanem jít a zdůvodňoval to tím, že by mu to přece nemohl 
uvěřit. Duše Sibyly se mu proto rozhodla poskytnout důkaz, načež si sedla na stoličku, která stála u 
postele. A přestože na ní seděla jen chvilku, zanechala na ní stopy popálenin. Nařídila mu však, že 
poté co stolici ukáže hejtmanovi, má ji spálit, že jim později místo ní poskytne jiné znamení a 
důkaz. Pak postavy zmizely a s nimi i světlo. V ten moment se podle pekařova podání probudil 
Jakub. Gregor se mu nejprve zdráhal vysvětlit, co se děje a jen se modlil.46 Posléze ale rozsvítil 
svíčku a ukázal Jakubovi ohořelou stoličku, a když si opět lehli, pověděl také o svém vidění. 
 Ráno následujícího dne, byla to středa devátého, se Exelius vypravil za hejtmanem. Zdá se, 
že o noční příhodě vyprávěl i Geryštar. Minimálně se svěřil skláři Janu Hartmanovi.47 
 Pekař zastihl hejtmana v kanceláři po desáté hodině, zrovna když se hejtman vrátil ze mše. 
Ten nakonec dal na naléhání a slíbil, že přijde do pekárny, jen co se zahřeje u kamen. Když Miller 
přišel do sklepa pekárny, tak se „u spatření té stolice zhrozil a ulekl,“48 ale šlo asi spíše o 
posvátnou hrůzu ze setkání s numinóznem. Poté co si ji prohlédl, udělal na ní prstem kříž a 
pomodliv se ji třikrát políbil. A nabádal pekaře, aby ji nespálil, že by ji měli schovat na památku 

                                                 
39Výpověď B, str. 1 
40Výpověď B, str. 2 
41Z Geryštarovy výpovědi se ale zdá, že příliš tvrdě nespal a vůbec se nezmiňuje o pekařových snahách jej probudit. 
42Výpověď A, str. 4 
43 Teplý, František: Dějiny města Jindřichova Hradce: Díl I., sv. 3. Jindřichův Hradec 1935, str. 26: Kromě sv. Václava 
byl v Hradci ještě kostel sv. Trojice. 
44Výpověď A, str. 5 
45Mělo jít o přímluvu sv. Václava, sv. Alžběty a sv. Lidmily 
46Výpověď B, str. 1 
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této události.49 A aby v tomto směru prosil ty duše, pokud by se mu ještě zjevily. Hejtman se rovněž 
domníval, že by měl Gregor o tom všem povědět Pateru Krnowskému a stoličku mu ukázat. 
Třetí incident 
 Té noci se pekař vyspal bez rušení a ve čtvrtek se vydal navštívit svého zpovědníka. Dorazil 
zrovna v poledne, když otcové byli u oběda a večer nebyl rektor na koleji, ale měl nějaké 
vyřizování ve městě ve městě. Takto to pekař vylíčil hejtmanovi, který pro něj poslal, aby zjistil, co 
Pater rektor o té záležitosti s duchy soudí.50 Pekař se chtěl pokusit zastihnout rektora další den brzy 
ráno, ale té noci se situace zkomplikovala. Opět jej vzbudilo rámusení a přišla k němu duše, 
tentokrát ale jen ta jedna, co s ním mluvila již předtím. Vyptávala se ho, proč chodil na kolej a 
halvně proč nespálil tu stoličku, když mu slíbila jiné znamení, a napomínala ho, aby pamatoval na 
mše a chléb chudým. Potom zmizela a jak pekař vypověděl, ráno zjistil, že zmizela i stolička. 
Referoval o tom hejtmanovi a ten s ním šel pekárnu obhlédnout, protože jej podezříval, že „skrze 
strach a bázeň předce tu stoličku sám spálil.“51 Ale ten se dušoval, že ji nespálil a že zmizela bez 
jeho přičinění. 
 Jiřík Miller následně nechal napéci chléb a spolu s almužnou jej rozdat chudým. Rovněž 
vysvětlil celou situaci panu Pateru rektorovi, panu Pateru prefektovi a představenému 
františkánského kláštera svaté Kateřiny, popsal jim pekařova zjevení a důvody pro odsloužení mší. 
Ty se také nakonec konaly ve středu šestnáctého prosince. Od desátého prosince tak trval klid bez 
zmínek o tlučení a zjevování a to až do svatého Štěpána. 
Čtvrtý incident 
 V tomto případě, ke kterému došlo v sobotu 26. prosince, se objevuje několik změn. Jednak 
bylo přítomno více lidí, ke zjevení došlo zároveň mimo pekárnu a a v jiném kontextu než ukládání 
ke spánku. 
 Toho večera seděl večer hejtman se svou manželkou Lidmilou, dětmi a písařem Gregorem u 
stolu po večeři, když kolem desáté hodiny přišli na koledu nám již známý pekař Gregor Exelius s 
panským sklářem Janem Hartmanem. Zazpívali spolu několik vánočních písní a popřáli veselé 
svátky, za což dostali nějaké peníze na koledu. Pekař se zdál hejtmanovi čím dál nervóznější52 a 
začal se upřeně a vystrašeně dívat do kouta, přestože v něm nikdo jiný nic neviděl.53 Přítomným 
bylo zřejmé, že má nějaké vidění54 a hejtman pekaře vyzval, ať s ním jde vedle do malé kanceláře, 
aby se ho vyptal, co viděl. Když ale vstoupili, zdál se mít pekař další vidění a stál hrůzou jako 
zkoprnělý. Hejtman mu dodával odvahy, aby se nebál, že mu ďábel nemůže uškodit, upomínal ho 
na Krista, připomínal mu formulku „chval každý duch Hospodina“ i jiné a přiváděl jeho pozornost 
na pobožné obrazy visící po stěnách kanceláře. 
 Jak později Exelius vypověděl, viděl v kanceláři stát několik postav, a když se posléze 
vzpamatoval ze strachu, naplnila ho prý radost a s dušemi se vítal a poklekl při tom na koleno. 
Jedna z duší zalitá jasným světlem ho pak objala a on ihned vykřikl, že jej něco pálí. Podle 
hejtmana byla v ten moment ve vzduchu jasně cítit spálenina.55 Spolu s pekařem pak prohlíželi 
stopy spáleniny, které na kožichu zanechalo objetí té duše.56 Když mu pomohl z kožichu, začal se 
pekař modlit a pokynul hejtmanovi, ať jej nechá o samotě. Ten vyšel do sousedního pokoje upokojit 
manželku a děti. Pekař mezitím rozmlouval s duší, kterou byla opět asi Sibyla. Oznámila mu, že 
druhá duše, kterou prve viděl, je již vysvobozená. Pekař si později nepamatoval, zda o ní mluvila 
jako o Dorotce nebo Bětušce.57 Dále ho duše napomínala, ať jsou všichni pamětlivi desatera 

                                                 
49Výpověď A, str. 7 
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přikázání, upozorňovala na některé nešvary, které by se měl hejtman pokusit napravit, a 
připomínala další trojici mší a almužen. Také se zmínila, že se v tomto pokoji jednou ukazovala 
nějakému děvčátku, to ji ale nemohlo spatřit.58 
 Mezitím se hejtman vracel se svěcenou svíčkou, protože tu kterou nesl předtím, zanechal 
pekaři na stole, ač ten později říkal, že jas té duše byl takový, že svíci vůbec nepotřeboval. Když 
pekař hejtmana slyšel přicházet, vyšel mu naproti do velké kanceláře a radostně mu oznamoval, co 
se dozvěděl. Společně pak odříkávali modlitby a litanie, až se duše po nějaké chvíli Exeliovi opět 
zjevila. Pokoušel se ji hejtmanovi ukázat, ten ale nic neviděl. Odříkali spolu ještě několik modliteb 
a hejtman ho opět nechal s duší o samotě. Zjevení znovu nabádalo k dodržování desatera, 
odsloužení mší a rozdání almužen a nově žádalo, aby pekař „obraz ku památce na svůj vlastní 
náklad vymalovati a svatému Václavu do kostela proti velkýmu oltáři postaviti dáti měl.“ 59 Po 
dalších modlitbách za zemřelé odešel pekař s ohořelým kabátem pod paží ven, kde na něj stále ještě 
čekal sklenář a společně pak šli domů. Tu noc všichni strávili na modlitbách. Exelius v pekárně a 
hejtman s rodinou v kanceláři. 
 Druhý den si hejtman vzpomněl, jak to dopadlo se stoličkou a nechal si pro pekaře poslat. 
Ulevilo se mu, když zjistil, že se s kožichem nic nestalo a nařídil pekaři, aby jej přinesl. Když se tak 
stalo, uložil jej hejtman do almary, když jej ještě předtím ukázal několika lidem na zámku. Pak se 
vydal na návštěvu jezuitské koleje, kde rektorovi podrobně vylíčil vše, co se minulé noci seběhlo. 
Ten byl velice překvapen a žádal hejtmana, zda by se směl na kožich podívat. Ihned se vydali na 
zámek a když rektor na vlastní oči spatřil toto znamení, dovolil se Millera, aby si kožich mohl do 
zítřejšího dne půjčit, že by jej chtěl ukázat několika dalším otcům. 
Pátý incident 
 V noci z úterý 29. na středu 30. mezi půlnocí a druhou hodinou se pekaři znovu zjevila duše. 
Ten už z toho všeho byl ale zoufalý, vzpíral se jejím přáním a nechtěl se s ní bavit.60 Naléhal, aby 
mu dopřála klidu, že neví, proč navštěvuje zrovna jeho, a ať jde radši k povolanějším lidem jako k  
hejtmanovi nebo rektorovi. Když duch poznal, že s pekařem není řeč, tak se ztratil. Leč po nějaké 
chvíli se vrátil s takovým tlučením na okna a dveře, až z toho pekař nakonec hrůzou omdlel.61 Té 
noci slyšel rány ze sklepa i pekařův pomocník Michal Myslivec.62 Pekař dle jeho slov uprostřed 
noci neklidně pobíhal po světnici, že ho musel uklidnit a uložit ke spánku. Když později tlučení 
ozvalo znova, našel pekaře u sklepa zrovna když ten omdléval.63 Odtáhl jej do světnice a v obavách 
o pekařovo zdraví běžel pro pomoc k Janu Hartmanovi a malíři Ditrichu Pergerovi.64 Sklář se jal 
pekaře křísit pomocí jakéhosi „dryáku“ 65 a a také tím, že mu „k řičíc do ucha Jesus Maria, aby 
pamatoval na Pána Boha.“66 Exelius se po chvíli nakonec zmátořil, ale nechtěl mluvit o tom, co se 
mu přihodilo. Sklenář Hartman se však dovtípil,67 že měl pekař asi opět vidění, proto poklekli a 
pomodlili se za mrtvé. 
 Ve středu třicátého prosince byly podle přání duše odslouženy další tři mše mše, napečen 
chleba a rozdány almužny a v situaci okolo pekaře a duší nastal klid, který trval až do neděle 10. 
ledna 1649. 
Šestý incident 
 K dalšímu případu došlo kolem deváté hodiny během večeře u nožíře Honzy Škroba, který s 
manželkou přebýval na zámku spolu s dalším služebnictvem. Dále byli přítomni pekař Exelius, 
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sklář Jan Hartman, malíř Ditrich Perger a krejčí Jiřík Vorel, který tou dobou přespával v pekárně. 
 Při jídle se dvakrát ozvalo zatlučení na pekařovu židli a on se dvakrát otočil, co je to za 
rány.68 Krejčí a sklenář se domnívali, že „pes to pod stolem tluče (ale však ani žádného psa 
znamenati nebylo).“69 Pekař byl celý nesvůj a chtěl jít domů, když je zavolali k druhé tabuli. Po 
třetím zatlučení se ale sebral a odešel do pekárny. Harmtan, Perger a Vorel se za ním postupně také 
vydali. Jako první dorazil Vorel a šel s pekařem dovnitř. Když pak Exelius odemykal komoru s 
chlebem, slyšeli oba uvnitř zvuky, jako když se hýbe nábytkem,70 ale když se světlem porozhlíželi, 
nic neobjevili. A tak si ve světnici sedli a čekali na ostatní. Poté co dorazili malíř a sklenář, zvedl se 
pekař s tím, že musí jít do mlýna. Ještě se sice dvakrát vrátil, než nakonec odešel. Ostatní na něj 
zatím čekali a krátili si čas četbou.71 
 Po nějakém čase se pekař vrátil a v momentě, kdy vstoupil do světnice, se dveře od komory 
samy otevřely.72 Tak je zavřel, posadil se k ostatním a přidal se k odříkávání litanií, hodinek a 
jiných modliteb. Během toho se dveře od komory několikrát otevřely a pekař je chodil zavírat. 
Přitom jednou do komory upadl, jako by ho tam někdo strhl, a když chtěl o něco později vejít do 
komory, tak sotva tam vkročil, tak krejčí i sklenář slyšeli, jak dostal pekař políček73. Obrátil se s 
pláčem ke svým společníkům ve světnici a žádal je, aby se spolu pomodlili třikrát Otčenáš a 
Zdrávas Maria. Také se ptal ducha, co si přeje, nikdo ale neslyšel žádnou odpověď.74 Nakonec sklář 
a malíř sebrali a šli domů, krejčí zůstal v pekárně přes noc. Druhý den si je nechal hejtman všechny 
zavolat, aby mu podrobně vylíčili, co se seběhlo. Ten večer v pekárně opět rámusilo a Exelius 
slyšel, jak jej dvakrát kdosi zavolal. 
 Protože zpráv o nočním tlučení přibývalo, rozhodl se hejtman poradit se s duchovními z 
jezuitské koleje. Rozmlouval s rektorem a paterem Johannem Widmonem a vylíčil jim, jak vše 
probíhá. Probírali povahu těch zjevení, jak by se měl pekař při těch zjeveních chovat a na co se duší 
ptát. Patres se vyjádřili v tom smyslu, že při mších a modlitbách stále mají na paměti vysvobození 
oněch duší.75 Horlivě se modlili a pobožnosti sloužili i františkáni od svaté Kateřiny. A protože 
hejtmanovi dělalo starosti „vidouce pekaře Gregora tak velmi bázlivého a ustrašeného,“76 požádal 
svého švagra Františka Holičského, aby s Gregorem přespával v pekárně, aby mu mohl případně 
pomoci, ať radou či skutkem. Což František „s velkou horlivostí a vděčností na sebe přijal.“  
Sedmý incident 
 V úterý 12. ledna pracoval po večeři hejtman Miller s písařem Gregorem v zámecké 
kanceláři, zatímco dole v pokoji si předčítali z knihy Sirach Lidmila Millerová, dcera Mařenka, 
krejčí Vorel a pekař Exelius. Jeden vždy četl a další poslouchali a tak se střídali, když se ozvalo 
zatlučení na stůl a někdo tloukl i na dveře kanceláře.77 Všichni se lekli, zvláště vystrašené byly 
Lidmila s Mařenkou78 a pekař se raději hned sebral a chtěl jít pryč.79 Předtím si ho ale ještě zavolal 
hejtman. Domlouval mu a dával instrukce, jak se má v případě zjevení chovat a poslal s ním opět  
Františka Holičského. Když pak v pekárně spolu s tovaryši zpívali náboženské písně, tak se po 
slovech „chvalte jeho jméno svaté, vy andělé svatí“80 odněkud ozvalo „já ho taky chválím.“81 Nic 
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dalšího už ale nikdo neslyšel, dveře do komory ale samy otevřely.82 Ve středu byli opět krejčí a 
pekař u hejtmana na večeři a opět se ozvalo tlučení na stůl.83 
Osmý incident 
 V noci ze čtvrtka 14. na pátek 15. znovu přišla do pekárny duše a kladla pekaři na srdce, aby 
pamatoval, že má nechat namalovat obraz a vykonat pouť. Pekař pak vyskočil s postele, popadl 
krucifix a zaříkal duši, ať kříž políbí. Tak jej na důkaz, že je dobrý duch políbila a dodala, že 
„kdybych dobrý duch nebyla, teda bych v ta místa k tobě nepřicházela a takovejch věcí věcí od tebe, 
co zlej duch nečiní, nežádala.“84 Dále ho ujistila, že se nemá nechat ovlivnit řečmi, podle kterých je 
„zlým duchem […] obludou neb čarodějnicí.“ 85 
 Pak ukázala stranou, kde pekař spatřil pět dalších duší, které ale na rozdíl od té první byly 
celé černé. Čtyři duše stály v jakémsi ohni, rovněž černém, ale přitom se třásly jako zimou. Pátá 
stála mimo ně. Nikoho z nich pekař nepoznával, ačkoli měl dojem, že jedna z těch čtyř duší v ohni 
mohla být podobná jeho bratranci Adamovi Viteliovi.86 Přestože Holičský duši neviděl, slyšel jak s 
ní pekař rozmlouvá. Té samé noci se před půlnocí ozývalo strašlivé tlučení v domě u hejtmana, 
které sice probudilo paní Lidmilu i čeládku, ale hejtman podle vlastních slov spal asi příliš tvrdě a 
nic neslyšel a o rámusu, který měl trval celou hodinu, se dozvěděl až ráno.87 
Devátý incident 
 V neděli 17. ledna se pekař věnoval duchovní kultuře, když byl u zpovědi, na mši a u 
svatého příjímání. Když se pak vracel před dvanáctou z kostela, čekal už na něj u pekárny jeho 
pomocník Michal Myslivec a nejmenovaný přespolní prachař. Zakrátko dorazila pro chléb Barbora, 
manželka nožíře Škroba, a těsně za ní Rozyna, děvečka ze zámku, kterou paní hejtmanová poslala 
pro chléb k obědu. Když dal pekař chleba i Rozyně, šel do sklípku. Když vyšel, tak přítomné 
úpěnlivě prosil, aby poklekli a modlili se.88 Michala požádal, aby rozsvítil posvěcenou svíčku 
hromničku. Tomu se to nedařilo, tak mu jí pekař vzal, rozsvítil si ji sám a šel s ní zpátky do sklepa, 
kde pak s duší rozmlouval. Ostatní později vypovídali, že „mluvila k němu, že jsme všichni slyšeli, 
ale nemohli sme rozuměti“ 89 a že „nebylo ten hlas znát.“90 Mimo to se dívali „skrz dveře,“91 ale 
„[nemohli] spatřiti nic jiného než toliko samého pekaře mluvícího k tomu duchu.“92 Pekař měl 
rovněž ve sklepě dva mladé kapouny a jeden z nich vždy, když ta duše promluvila, začal kokrhat, 
což prý nikdy před tím ještě neudělal.93 
 Když do pekárny přišel Václav Přikrývač, vyzývala ho Barbora Škrobová, ať se taky modlí, 
což on učinil. Pekař mezitím dále rozmlouval s duší a volal, ať někdo dojde pro Františka 
Holičského. Barbora tedy běžela k hejtmanovi, když se ale s Františkem vrátila, bylo již po zjevení. 
Zdrželi se totiž, když se vraceli pro relikviář. Pekaře našli polomrtvého strachy sedět u postele.94 
Holičský ho uklidňoval a pak ho odvedl na zámek, aby hejtmanovi vypověděl, co viděl. 
 A jak tedy hejtman vypráví, když se pekař tedy vracel do sklepa s hromničkou, vzal ještě do 
pravé ruky kropenku se svěcenou vodou a duši třikrát pokropil, dovolávaje se Jména Otce, Syna i 
Duch Svatého, což duše snesla bez úhony.95 Potom jí přikázal „ skrze moc přesvatého a nevinného 
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umučení Krista Pána,“96 aby vzala hromničku do rukou a ona opět bez zdráhání poslechla.97 Pak 
vzal papír od Patres z koleje, na kterém byly sepsány otázky pro duši. Podal jí ho, aby si je přečetla 
a zodpověděla je. Duše si papír sice vzala, ale pak mu ho vrátila s tím, že neumí číst.98 Pekař jí 
proto otázky předčítal a přitom zapisoval její odpovědi.99 Během toho co odpovídala na jednotlivé  
otázky, musela ještě vzít do rukou a políbit krucifix,100 který měl Exelius od hejtmana, a stejně 
naložit i se štólou,101 propůjčenou jezuity. 
 Nakonec položil před sebe na stůl dvě krabičky, které mu také dali Patres, obě zabalené v 
bílém papíře a zapečetěné červeným voskem. V jedné z nich byly svaté ostatky, druhá byla prázdná. 
Nato ji vyzval, aby tu ve které jsou relikvie vzala a políbila, což ona učinila a vybrala tu 
správnou.102 Poté zjevení skončilo a zakrátko dorazil i František Holičský, s kterým odnesli doličné 
předměty na zámek. Hejtman dal poslat do koleje, a když pak do kanceláře dorazil pan Pater rektor 
Krnowskij a kazatel Pater Joannes, ukázal jim dotyčné předměty i co z rozhovoru s duchem pekař 
zaznamenal. Vše si pak odnesli do koleje, předtím se ale ještě s hejtmanem dohodli, že hned druhý 
den uspořádají duši poslední zbývající mši. 
Desátý incident a ukončení „strašení“ 
 V pondělí 18. ledna 1649 se tedy v kapli mrtvých u svatého Václava konala mše za spásu 
duše Sibyly, kterou sloužil Pater Daniel Krnowskij. Když rektor přijímal Tělo, měl pekař Gregor 
Exelius další vidění. Nejprve měl pocit, že ho někdo tahá za plášť a pak na lavici za ním 
zatlouklo.103 Když vzhlédl stála u oltáře stála duše, která se na něj usmála a úklonou hlavy jemu i 
všem ostatním poděkovala za své vysvobození.104 Jeho radostného výrazu si povšiml vedle něj 
klečící František Holičský, který upozornil hejtmana Millera a ten zase svého souseda, zámeckého 
doktora. Pekař jim sice ukazoval, v kterých místech by ta duše měla stát, ale jako ve všech 
předchozích případech nikdo kromě něj nic neviděl. 
 Po skončení mše spěchal pekař k oltáři a místo, kde měl vidění, políbil. Pak šel za rektorem 
do sakristie, poklekl před ním a děkoval, že mší nejen že vysvobodil duši ale i pekaře samého 
vysvobodil z toho soužení, které mu zjevování přinášelo.105 Ten ho požádal, aby mu vysvětlil, o 
čem to mluví a pak Exelia zapřísahal, aby doznal, zda je to opravdu pravda a jestli je ochoten 
odpřisáhnout to na evangelium, což pekař horlivě stvrzoval. Pater Daniel ho však napomenul, že 
takovou přísahu nelze brát na lehkou váhu a ať si to rozmyslí.106 Sám pak vyšel ze sakristie a nechal 
si zavolat hejtmana, aby pak s ním šel do sakristie. S nimi šli ještě zámecký doktor, představený 
františkánů a pan Pater Nicolaus Götz a po nich do sakristie přišel i bývalý rektor koleje Joannes 
Possmurnius107 a ještě některé další blíže neurčené osoby. V jejich přítomnost Pater Krnowskij 
znovu vyzval pekaře, aby pověděl, co viděl. Když tak učinil, tak ho rektor ještě jednou napomenul a 
pekař pak odpřisáhl na evangelium, že vše, co řekl, je pravda. 
 Od tohoto dne se již pekaři žádné duše nezjevovaly a v Hradci alespoň v tomto směru 
zavládl klid, alespoň do doby sepsání výpovědí o těchto událostech. A ještě možná až na tu duši, 
která musí strašit na zámku. 
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Analýzy a interpretace 

 Na následujících stránkách této kapitoly bych se nyní pokusil výše popsané události a jejich 
účastníky hlouběji rozebrat na základě deklarovaných metodologických východisek. Nejprve bych 
se zaměřil na formální stránku tématu a srovnal, zda je možné najít shodné či podobné rysy mezi 
tímto případem a teoriemi a tezemi ze sekundární literatury. Následně bych se ještě vrátil k otázce 
listů zprávy jako takových, k tomu jakým způsobem byly sepsány a blíže se podíval na jejich 
obsahovou stránku. Poté věnoval problematice ústřední pro mnou zvolenou metodu přístupu, tj. 
nakolik je možno pomocí tohoto pramene proniknout k myšlení a pohnutkám jednání jednotlivých 
aktérů. Závěrem kapitoly bych se taktéž věnoval pozornost i možnému výkladu celé události, 
jakožto zjevného podvodu s tím, nakolik by se dalo při této perspektivě dobrat motivací jeho 
strůjců. 
Doba a místo zjevování 
 Značná pozornost, jak v antropologické tak i historické literatuře, je věnována období, kdy 
neklidní mrtví pronikají zpět do tohoto světa a mají tendenci zjevovat se živým. A a přestože k 
tomu může docházet v průběhu celého roku, jsou zde určitá data, kolem kterých míra zjevení 
vzrůstá. Jsou jimi obzvláště období slunovratů. Hlavním údobím, kdy by měla slábnout hranice 
mezi jednotlivými světy, je zima s kulminačním bodem okolo zimního slunovratu. V křesťanské 
tradici jde o čas vánočních svátků, čemuž by odpovídaly i události v našem případě. Zjevení v 
Jindřichově Hradci se začala počátkem prosince a přerušovaně trvala až do poloviny ledna, přičemž 
den narození Krista hraje v požadavcích zjevujícího se ducha roli jakého středobodu. Při výčtu 
potřebných zádušních mší, almužen a dalších činů, se uvádí, že polovina se jich měla konat před 
Vánoci a druhá po nich. Perspektivě období nejdelší noci jako doby, kdy je nejsnadnější pronikání 
skrze bariéru mezi světy, by se zdálo potvrzovat i to, že právě na svatého Štěpána dal duch Sibyly 
nahlédnout pekařovi na černé duše, které ještě zůstávaly očistci. S tím, že právě v této době bylo 
možné, aby se zjevilo pohromadě více duší než jen jedna dvě (a kdy i tak s pekařem rozmlouvala 
pouze jedna z nich). 
 Pokud jde o denní dobu zjevování, bývá obecně patrná tendence ke zjevením v noci, stejně 
jako je tomu i zde, kdy se duše projevují v čase kolem půlnoci, s jedinou výjimkou a to když pekař 
rozmlouval s duší v poledne. Při všech incidentech v našem případě se ovšem jedná o vize v bdělém 
stavu, které se projevují rovněž zvuky, které mohli dosvědčit svědci, či zanecháváním stop na 
předmětech. Schmitt rozebírá interval, který uplynul mezi úmrtím a zjevením s tím, že čas 
revenantů je dán jejich setrváváním v paměti pozůstalých či společenství. Ke zjevování tedy u něj 
dochází nejčastěji nedlouho po smrti, když se ještě drží smutek, a intervaly zjevování se řídí 
intervaly zádušních rituálů.108 V Jindřichově Hradci ale od úmrtí uplynulo osm, respektive celých 
dvacet šest let, takže by zde jeho teorie neplatila. Nutno ovšem poznamenat, že Schmitt přistupuje k 
revenantům především jako k psychologickému fenoménu. Jde v jeh perspektivě spíše o nástroj,  
pomocí kterého pozůstalí překonávají ztrátu a smutek. 
 Jako dochází k zjevením v mezních obdobích,109 tak i z perspektivy lokality jde rovněž 
obvykle o pomezní území, ať již jím je hřbitov, rozcestí či jiný neobývaný prostor. A opět se tak 
dostáváme mezi méně běžné případy v teoriích o revenacích. V Hradci se duchové projevovali 
výhradně v obývaných prostorách, ať již u hejtmana na zámku nebo v pekárně, místa denně velmi 
frekventovaná. Přesto když už nejde o pomezí, tak se obvyklým místem zjevení stává ložnice, právě 
jako v našem případě, kdy zjevení nejčastěji zburcovalo pekaře ze spánku. 
Sociální kontext zúčastněných 
 V dokumentaci samé je věnováno nejvíce pozornosti životu těch, o kterých by se dalo říci, 
že v událostech paradoxně „nevystupují.“ Jsou jimi panna Dorotka a Sibyla Millerová. Vedle 
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informace, že obě sloužily u Lucie Otýlie Slavatové jako hofmistrové, se více dozvídáme o 
katolických kvalitách jejich života. A to skrze účast na bohoslužbách či instituci kmotrovství, 
protože Dorotka byla nejspíše kmotrou dítěte Joana z Rosenfeldtu. Vzhledem k výraznému 
sociálnímu významu této instituce pak nepřekvapuje, že svědectví o jejím životě podává právě on. 
Jednu ze svědectví o Sibyle podávají její kmotři primátor a radní Počátků Jan Lartochů, Jan Myslík 
a Jan Šťastný. Zdůrazňují spolu se sousedy Žirovnice a farářem Laukowským charitativní činnost 
Millerové, díky které byla nazývána „matkou chudých.“110 Lautkowský je zároveň i jediným 
představitelem církve, který vystupuje přímo. O ostatních se dozvídáme zprostředkovaně z 
výpovědi někoho jiného. 
 Hejtman se po smrti první ženy, se kterou byli svoji 14 let, znovu oženil a z toho svazku měl 
s určitostí jednu dceru. Dcery měl sice dvě, ale pouze u Mařenky víme, že byla zároveň i dcerou  
jeho druhé ženy Lidmily. Nic bližšího se nedozvídáme až na to, že již uměla číst. Vzhledem k tomu, 
že gramotná byla i Lidmila, je mírně zarážející zmínka duše Sibyly, že číst neumí. A hejtman tuto 
okolnost nijak nekomentuje. Další osobou z Millerova rodinného okruhu je František Holičšký, 
bratr Lidmily Millerové. Vedle toho byl ovšem také součástí vrchnostenské správy, neboť měl na 
starosti vybírání daní. Zdá se, že se mu dostalo dobrého vzdělání, protože aktivně ovládal i latinu. 
Je možné, že studoval přímo v Hradci u jezuitů. Nakolik to mohu posoudit, nedosahuje sice jeho 
latina kvalit latiny Lautkowského, přesto je zřejmé, že šlo o vzdělaného muže. K vrchnostenské 
správě patřil i Joan z Rosenfeldtu, který zastával post notáře, tedy jistého konceptního úředníka.111 
Označuje se i jako iuratus (přísežný),112 takže zastával asi ještě i funkci konšele. I on měl aktivní 
znalosti latiny, ovšem vzhledem k tomu, že při jejím zápisu na rozdíl od Holičského nepoužívá 
humanistického písma, se lze domnívat, že každý studoval někde jinde. 
 Přestože pekař Exelius hraje ústřední úlohu, nedovídáme se toho o něm příliš kromě toho, že 
dovedl číst i psát. Z knihy restantů113 zřízené roku 1650 se můžeme dozvědět, že pekař před 
popisovanými událostmi nežil ve městě déle než tři roky. Na druhou stranu ve městě žila jeho 
matka i babička. Majetkově na tom byl Exelius poměrně dobře, tzv. potravinoví řemeslníci patřili k 
movitějším z řemesel.114 Ve vizitačním výpisu berní komise z r.1654 je počítán za jednoho 
osedlého.115 Vedle něj zde můžeme najít i sklenáře Jana Hartmana, který je vyměřen jako 1/8 
osedlého116 a bydlel ve stejné části města jako Exelius. Dozvídáme se ještě, že byli s Jakubem 
Geryšterem bratři.117 Odlišná příjmení by asi znamenala tolik, že se jejich užívání ještě neustálilo. 
 Dále je možné se dohadovat na podružský status ostatních účastníků, protože podruhem 
mohl být na městě i řemeslník. Poukazovaly by k tomu i zmínky na pravidelné nocování u někoho 
jiného. Například krejčí Jiřík Vorel přespával v pekárně118 a nožíř Honza Škrob s manželkou na 
zámku se služebnictvem.119 Michal Myslivec označovaný jako „pekařu pomahač,“120 byl spíše už 
tovaryš než učedník. Přímé doklady o gramotnosti u těchto ostatních jsou u sklenáře Hartmana, 
malíře Pergera a krejčího Vorla. A Geryštar je zmiňován jako bývalý písař. Zdá se, že četba knih 
byla běžnou činností k ukrácení dlouhé chvíle.121 Nebylo asi neobvyklé, že se lidé scházeli za 

                                                 
110Testimonia vitae et mortis I, str.1. Testimonia vitae et mortis II, str. 1. Testimonia vitae et mortis IV, str. 1 
111Hoffman, František: České město ve středověku: život a dědictví. Panorama, Praha 1992, str. 267 
112Janák, Jan. Hledíková, Zdeňka: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. SPN, Praha 1989, str. 282 
113Teplý, František: Dějiny města Jindřichova Hradce: Díl I., sv. 3. Jindřichův Hradec 1935, str. 281-82: Zřídili výběrčí 

kontribucí. 
114Procházka, Jiří: „M ěsta a společnost na konci 18. století.“ In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo. Muzeum 

Prostějovska, Prostějov 1997, str. 51 
115Teplý, František. Dějiny města Jindřichova Hradce: Díl I., sv. 3. Jindřichův Hradec 1935, str. 375 
116Teplý, František. Dějiny města Jindřichova Hradce: Díl I., sv. 3. Jindřichův Hradec 1935, str. 377 
117Výpověď H, str. 1 
118Výpověď I, str. 1 
119Výpověď K, str. 1 
120Výpověď F, str. 1 
121Srovnej: Ducreux Marie-Elizabeth: „Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 18. století.“ In: 

Literární archiv, ročík 27, Praha 1994, str. 66: „V 18.století se pak neznalost čtení a psaní může jevit jako znak 



 24 

účelem četby a že se pak v takovém případě střídali v předčítání. O konkrétních titulech se 
nedozvídáme s výjimkou biblické, deuterokanonické knihy Sirach. Společná četba a zmínky o 
návštěvách na večeři by poukazovaly na sociální dynamiku a čilé společenské kontakty mezi 
zúčastněnými. 
 V souvislosti s latinou stojí za pozornost, že Exelius s Hartmanem zpívali latinskou koledu 
Puer natus in Betleem a na hejtmanův dotaz, jestli latinsky umí, sklenář „smíchem odpověděl, že 
nemnoho umí, že taky nemnoho se nenaučil.“ 122 Je možné uvažovat o významné roli kostela jakožto  
„distribučního kanálu“ barokní katolické kultury v životě obyvatel.123 I vzhledem k tomu, že úloha 
umění pro vnímání světa je nepominutelná. Přestože člověk neuměl latinsky mohl docela dobře 
umět zpívat latinské nábožné písně. Požadavek, aby Exelius nechal namalovat obraz by poukazoval 
zase k výtvarné výzdobě. Nacházíme zmínky, že k vyplnění volného času sloužily i písně a zdá se 
rovněž, že se lidé nemodlili jen v určitých stanovených denních dobách a situacích, ale že šlo o 
vcelku přirozené vnější vyjádření vnitřcích stavů. Modlitby a obracení ke světcům sloužily jako 
záchytný bod v nejisté situaci, kdy si člověk není příliš jistý sám sebou. Stejně tak i zpověď měla 
vedle náboženského i rozměr sociální, posvátné a profánní se nezdá být přísně rozděleno. Závěrem 
ještě stojí za pozornost, že hejtman považoval za nutné napsat, že zpívající pekař a sklenář byli oba 
střízliví. Na svatého Štěpána asi chodili i koledníci v podroušeném stavu. 
Komu se duchové zjevují 
 Pokud se podíváme přímo na osoby, které se měly zjevovat, tak stojí za pozastavení 
Schmittův postřeh ohledně převažující tendence ke zjevování se u mužů, kterou si vysvětluje jednak 
dominantním postavením muže v majetko-právních záležitostech, což ale vztahuje na jinou dobu a 
oblast než je náš případ, a dále psychickou a společenskou situací ženy po smrti manžela. Duchové 
ženského pohlaví jsou pak podle Schmitta spíše výjimkou.124 Z argumentace je patrné, že by se toto 
schéma vztahovalo opět spíše na zjevení záhy po smrti. V našem případě ovšem není motivací 
zjevení napravení některých majetkových záležitostí z pozůstalosti. A z duchů, u kterých bylo 
možno rozpoznat, zda jde o muže či ženu, byli duchové, kteří nějak vstupovali do kontaktu s 
pekařem, oba ženského pohlaví. Z tohoto pohledu by neplatila ani Schmittova teze o vztahu mezi 
zjevujícím se mrtvým a tím, komu se zjevuje.125 V tomto případě totiž pekař svého bratrance jen 
zahlédl mezi oněmi černými dušemi z očistce, se kterými však nijak nekomunikoval. Kromě toho si 
ani nebyl jistý, zda ho identifikoval správně. Jak Sibyla, která s pekařem rozmlouvala, tak Dorotka 
zemřely několik let předtím, než pekař přišel do Jindřichova Hradce. Nemohlo zde tedy být žádné 
propojení, příbuznost ani biologická či duchovní mezi oběma stranami případu zjevení. Nelze 
ovšem opomenout, že prostřednictvím pekaře posílala zesnulá Sibyla vzkazy svému bývalému 
manželovi Jiříkovi Millerovi z Rottenburku, a že tedy vedle tohoto, byť zprostředkovaného, 
osobního vztahu měly obě duše vztah k místní komunitě. 
 Přesto se zdá, že i zde je nutné splnit určité podmínky, aby se duch mohl zjevovat. Namísto 
sociálních či lokálních faktorů hrají roli osobnostní aspekty. Jako hlavní kritérium, které umožňuje 
překlenout hranici mezi dvěma světy, je míra „nadání“ jedince, se kterým duchové navazují 
kontakt. Na to, že by tomu tak mohlo být poukazuje několik indicií. Sibyla jako duch sdělila pekaři, 
že se již dříve pokoušela zjevit Mařence Millerové, ale „k mluvení žiadnýho přístupu že jest 
neměla“ .126 Při jiné příležitosti duše odpověděla na pekařovu otázku, proč navštěvovala pouze něj, 
že „k žiadnému jinému moci sem jíti neměla, jen toliko k tobě.“ 127 Nakolik to mohlo být takto 
dobově vnímáno nelze doložit, ale hejtman se vyjadřuje v podobném duchu: „však nebyvše mi to od 
                                                                                                                                                                  

příslušnosti ke katolické víře, někdy s výslovně negativní konotací, jindy i bez ní.“ 
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Boha propůjčeno, nic sem spatřiti nemohl.“128 Skutečnost, že duše navštěvovaly výhradně pekaře, 
si mohl minimálně hejtman vysvětlovat tím, že pekař byl v tomto směru nadán od Boha. Člověk 
sám tento dar nemohl nijak ovlivnit. Pekařovy snahy zabránit duším, aby jej navštěvovaly, byly 
veskrze neúspěšné a v tomto směru tak dále stojí za zmínku, že šlo o nadání pasivní. Aktivní roli ve 
vztahu měly duše a pekař se mohl pouze přizpůsobovat. 
Postoj církevních představitelů 
 Ve vztahu ke Schmittovu dělení forem zjevení129 stojí za pozornost fakt, že adresátem 
zjevení zde byla laická osoba a stejně tak je z laického prostředí i záznam o události. Což vede k 
otázce postojů a role místních církevních představitelů v celé situaci. Předně lze říci, že se nezdá  
patrný nějaký nátlak „elitní kultury“ na „kulturu lidovou“, což je téma, ke kterému se ještě vrátím. 
Role církve nebyla během průběhu událostí nijak invazivní a veškerá iniciativa přicházela spíše z 
laického prostředí. Do děje vstupuje v postavě rektora, až když pekaře trápí strašení několik dní. 
Rektor ale vystupuje v roli zpovědníka, tedy ani ne tak jako zástupce mocenské instituce, ale daleko 
spíše jako jednotlivec ke kterému má pekař osobní vztah. Dostáváme se zde na nejistou půdu, totiž 
do jaké míry znamenala zpověď pouze formální a vyžadovaný projev přináležitosti ke katolickému 
vyznání nebo nakolik vycházela z duchovních potřeb a byla pro člověka neodmyslitelnou součástí 
nejen náboženského života. Nicméně lze říci, že instituce zpovědi kromě formálně institucionálního 
rozměru obsahuje i rozměr lidský, kdy se pak pekař mohl se svými starostmi zpovědníkovi svěřit a 
jako důvěrníka ho žádat o radu. A když hejtman nabádá pekaře, aby „ku panu paterovi rektorovi, k 
spovědníku svému šel,“130 tak užívá vedle slova „rektor“ ještě upřesnění „zpovědník.“ To by rovněž 
mohlo napovídat, že zde není ani tak důraz na církevní autoritu jako na osobní vztah a že kněží zde 
mohli být organickou součástí místní společnosti. Většina událostí se odehrávala v laickém 
prostředí a kněží byli kontaktováni v případě konzultací nebo se žádostí o sloužení zádušních mší. 
Projevovali sice zájem o dění, ale nezasahovali samovolně, nepokoušeli se situaci sami řešet. 
Spokojili se pouze s pomocí a radami, jak by ostatní měli jednat, a ovšemže také se sloužením 
obřadů. 
Míra ortodoxie zjevujících se duchů 
 S otázkou proč byl postoj církevních představitelů takový, jaký byl, jestli to bylo povahou 
zjevení a katolická církev zaměřovala svou pozornost spíše na lidi nekatolického vyznání, se 
dostáváme k poslednímu bodu v pasáži zaměřené na aplikaci sekundární literatury na tento případ. 
Zdá se, že mezi množstvím zápisů z této doby, které se zabývající věroučnými odchylkami a tajným 
nekatolictvím, zde máme případ, který je v souladu s potridentskou věroukou katolické církve. 
 Prohřešky, o kterých mluvil duch Sibyly, a kvůli kterým byly ona i Dorotka nuceny po smrti 
odejít do očistce, nevybočují z pojetí tohoto „třetího místa“ jako příležitosti odpykat si méně 
závažné, nikoli tedy smrtelné, hříchy.131 A užití „pověrečného koření“, opomenutí zpovědi či šizení 
při nákupech jsou zajisté proviněními, ale přece jen nikoli natolik vážnými, aby člověku na věčnost 
uzavřely cestu ke spasení. Chce se na tomto místě poznamenat, že jde o provinění, na která by šla 
označit jako pouhé „kořeny hřícha“132 a zaměření běžné víry spíše na takovéto skryté přestupky. 
 Zmíněné životní nedostatky je možné se ještě posmrtně odčinit, a to i s pomocí osob dosud 
žijících a dalo by se říci, že především díky nim. Důvody pro zjevování těchto duchů také 
odpovídají běžným zvyklostem duší z očistce, které se vracejí mezi živé, aby je prosily o pomoc při 
zmírnění a zkrácení nutného času v očistci skrze stejný typ prostředků, jako je tomu i zde. Sloužily 
se zádušní mše, kněží v koleji i mniši z kláštera se modlili za mrtvé, obdarovávali se chudí. 
 Mezi těmito skutky se zdá na první pohled vybočovat onen fakt, že duch nabádal pekaře, ať 
dá na vlastní náklad vymalovat obraz a ten pak věnovat kostelu svatého Václava. Z rozboru průběhu 
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událostí ale vyplývá, že tento požadavek neměl mít vliv na spásu duší. Mělo jít o upomínku, což by 
napovídala i podoba, jakou měl obraz podle pokynů duše Sibyly mít. V souvislosti s tím, jakou roli 
hrála v barokní zbožnosti pouť, se nezdá neobvyklý požadavek, aby pekař vykonal pouť, ke které se 
Sibyla ještě za života zavázala, ale pro různé překážky, ať už zdravotní či vojenské, ji nemohla do 
své smrti vykonat. A tento nesplnění závazek mohl být také jedním z faktorů, které bránily duši 
odpoutat se plně od tohoto světa. 
 Ani vzhled duší z očistce se nezdá vybočovat z tradičního katolického pojetí. Obě duše 
stojící na pokraji spasení se zjevují obklopeny hávem jasného, bílého světla a když v hejtmanově 
kanceláři pekař může vidět oněch pět duší, lze jejich stav rovněž rozpoznat podle toho, že ta stojící 
stranou, protože již je spasená, je celá bílá. Naproti tomu duše, které ještě musí v očistci strávit další 
čas, a o kterých Sibyla říká pekaři, že jim on nemůže nijak pomoci, jsou celé černé. Otázkou 
zůstává, jaký význam mohla mít výška obou bílých duší, kdy byla Dorotka jako duch tenčí a 
mnohem vyšší než duch Sibyly.133 Mohlo jít o šalbu pekařových smyslů nebo to má souvislost s 
tím, že Dorotka měla být spasena dříve? 
 Podstatná je i podoba očistcových utrpení, která mají podobu mrazivého ohně.134 Černé duše 
jsou obklopeny plameny, přesto se ale třesou zimou. S tím souvisí i míra tělesnosti zjevení, která je 
taktéž v souladu s katolickým výkladem fungování světa, kdy mohou duše, ač se zjevují ve formě 
duchů, působit na hmotné předměty a zanechávat na nich stopy popálenin, způsobené právě tímto 
očistcovým ohněm. Zde duše zanechává tyto stopy cíleně a to s motivem poskytnout pekaři důkazy 
o návštěvě dušemi z očistce, díky kterým by jeho okolí uvěřilo v reálnost těchto zjevení. Za zmínku 
stojí i to, že poté co pekař dostal od Sibyliny duše facku, měl zarudlou tvář, citlivou na dotek a 
poslal krejčího Vorla k hejtmanovi s žádostí o růžovou vodu, aby si mohl pálivou ránu ošetřit.135

 Za pozornost stojí i to, zda když duchové tloukli na židle, dveře či okna, tak jestli nějaké 
stopy zanechali i na nich, čemuž ovšem pramen pozornost nevěnuje a zdá se tedy, že na těchto 
předmětech se popáleniny neobjevily. V rámci kontextu je možné to vysvětlit tím, že v těchto 
případech se duše neobjevovaly jakožto osoby a že by tak v této podobě působily na předměty 
jiným způsobem, než když je jako duch vezme do ruky či si na ně sedne. Závěrem této podkapitoly 
bych ještě poznamenal s odkazem na Schmitta, že míru přijatelnosti pro církev mohla zvyšovat i ta 
skutečnost, že ke zjevením docházelo v bdělém stavu, jak dosvědčují i svědci, zatímco sny by byly 
v nebezpeční možného výkladu jako ďábelského šálení.136 
Zpráva o zjevení jako úřední dokument 
 Nyní bych pokračoval rozborem formálních náležitostí týkajících se zde zkoumaného 
pramene. V kontextu Schmittovy analýzy stojí za pozornost, že svědectví o nadpřirozeném úkazu, 
přesněji zázraku, se k nám nedostává ve formě osobní výpovědi, v rámci pamětí či jiné personální 
dokumentace. Nejde ani o církevní spis, ať již z této doby běžný výslechový protokol nebo jen 
prostá zpráva o úkazu. Tento fakt ale Schmittovi neprotiřečí, neboť ve své práci zachycuje právě 
proměnu záznamů o revenacích. Není proto překvapující, že při místním i časovém posunu 
nacházíme v rámci spisů dokumentujících neklidné mrtvé novou formu takovéhoto záznamu. 
 Jak již bylo výše zmíněno, jde o úřední zprávu. Většinu písemností měl na starosti místní 
notář Joan z Rosenfeldtu. Zdá se mi vskutku zajímavé, že případ zjevování duší z očistce je 
zpracován právnickou formou, i co se týče obsahové podoby. Je to podle všeho podmíněno 
deklarovanou motivací k sepsání, kterou je snaha podat na arcibiskupství takovou zprávu, která by 
nejvyšším místům církevní zprávy umožnila celý případ co nejlépe posoudit. Proto onen 
pragmatický ráz, kladoucí důraz nejen na shromáždění svědeckých výpovědí, ale i výpovědí o 
životě zjevujících se osob a obrazovou dokumentaci stop zanechaných těmito duchy. Na jedné 
straně jsou události vnímány jako Boží zázrak, na straně druhé jsou i přesto, nebo možná právě 
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proto, uchopitelné jako součást tohoto světa a jako jakákoli jiná událost popsatelná a 
zdokumentovatelná. Tato protichůdnost je však pochopitelná, když uvážíme specifika barokní 
mentality, která je právě do značné míry protikladná a hledá cesty k Bohu i v těch nejobyčejnějších 
věcech. Dává pak smysl, že zprávu o zázraku nesepisuje klerik, ale je pojata jako právní pořízení s 
tím odpovídajícími postupy zpracování informací. 
 Tento právnický pohled na věc je patrný ze svědeckých výpovědí vedle formální stránky i 
po stránce obsahové se zřetelným zaměřením na co největší sdílnost a konkrétnost svědectví. Cílem 
je podat co nejvěrnější vylíčení toho, čeho byl dotyčný svědkem, s přesným popisem nejen toho, co 
a jak se seběhlo a v který den a alespoň přibližnou hodinu, ale i kdo byl přítomen a jak v dané 
situaci jednal. Ve výpovědích je patrný odstup od událostí, které se svědci nesnaží nijak vykládat a 
komentovat, opět očividně v zájmu co nejobjektivnějšího vylíčení událostí. I když se ovšem 
jednotliví aktéři z těchto důvodů zdržují dodatečných komentářů, právě z těchto příčin popisují i to, 
co v dané situaci pociťovali a případně i jak si ji vysvětlovali tenkrát. Na míru otevřenosti a 
autenticity výpovědí lze jen usuzovat jak z důvodů pro jejich sepsání tak i z formy. Vhledem k 
tomu, že šlo de facto a de iure o svědeckou výpověď nikoli výslech a vypovídající proto nemusel 
předkládat své názory a nehrozila zde možnost perzekuce, je vcelku pravděpodobné, že se líčení 
událostí zásadně nelišilo od toho, jak se udály. A lze tedy rovněž předpokládat, a jednotlivé 
výpovědi by to potvrzovaly, že i při popisu pocitů v době zjevení podávají svědci důvěryhodné 
informace. A že to jak prezentují své postoje v minulosti není ovlivněno vývojem situace, jak je 
patrné například z míry vyjádření pochybností, kdy někteří vypovídají otevřeně o pochybách, které 
pociťovali. Jakub Geryštar dopodrobna popisuje, jak se při spatření ohořelé stoličky pokoušel 
vydedukovat „přirozené“ příčiny jejího stavu, zkoumal jak je ohořelá a vyptával se pekaře, zda 
kupříkladu „snad večer zhášeje svíčku na tu stoličku nějakou jiskru hodil, a tak že proto 
uhořela.“137 Či zda měl Exelius na té židli ještě něco jiného a jestli to také shořelo nebo jestli je 
ohořelá jen a pouze ta židle. Nebyl zde tedy zřejmě žádný tlak, který by někoho nutil zatajovat či 
poupravovat své názory, přestože by se na základě pramene dalo vysuzovat, že většinové 
přesvědčení bylo v tom směru, že se zde skutečně zjevovaly duše z očistce a po jednom a půl měsíci 
se podařilo dosáhnout jejich vysvobození. 
Otázka víry 
 Přesto si lze ještě položit otázku, i vzhledem ke stále ještě probíhající rekatolizaci, co časté 
odvolávání se na milost či dobrou vůli boží nebo časté zmínky o modlení a zpívání nábožných 
písních může vypovídat o povaze víry zúčastněných osob. Při hledání odpovědi zde nemáme k 
dispozici žádná pevná fakta, což platí i při pohledu do současnosti, natož pak při zprostředkovaném 
obrazu minulosti. Nezbývá než vypracovávat pouhé interpretace na základě indicií a vzhledem k 
tomu, že v tomto směru nelze už ani předstírat snahu o objektivitu, jejíž role v interpretativní a 
rozumivé vědě jako historiografie je sama o sobě otázkou. Je tedy z tohoto pohledu snad přijatelné 
nechat na sebe působit způsob vyjadřování pramene a pokusit se „vžít se“ do popisovaného. Na 
základě sekundární literatury, líčící barokní zbožnost, religiozitu prostupující a působící na člověka 
ve všech sférách života, a ze způsobu vyjadřování jednotlivých aktérů by se dalo usuzovat, že 
zmíněné příklady mohly být součástí každodenního života, ačkoli pekařovy pobídky působí možná 
až příliš exaltovaně. Ale to snad lze přičíst na vrub psychicky náročným okolnostem. Líčení toho, 
jak se lidé v té které situaci začali modlit, působí jako organická součást vyprávění a tedy popis 
běžného zvyku v krizové situaci nalézt klid v obrácení se k Bohu. Nezdá se mi příliš 
pravděpodobné, že by šlo o vykalkulované vsuvky. Protože by to také znamenalo, že by s touto 
vypočítavostí přistupovali k věci všichni svědci případu, což by byl možná až přílišný cynismus a z 
interpretačního hlediska možná až přehnaná snaha nalézat za každou cenu „racionální“ důvody 
jednání. Koneckonců o katolicitě jednotlivých svědků může vypovídat už fakt, že se stali součástí 
zde rozebíraných událostí zjevování z očistce. Dozvídáme se tak o víře pouze těchto aktérů, u 
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ostatních obyvatel mohla být situace ještě méně jasná. Vodítka by mohl poskytnout soupis 
poddaných podle víry, který byl proveden dva roky po těchto zjeveních, bohužel ale pro 
jindřichohradecké panství zde máme pouze souhrnnou zprávu vrchního hejtmana Samuela Karolida 
z Karlsbergu138 v tom smyslu, že poddaní zde byli veskrze katoličtí. Pouze zmiňuje farnosti, kde se 
nachází nekatolíci, ale význam toho faktu zlehčuje mírou konverzí u příležitosti Velikonoc. 
Každopádně zmiňovaní nekatolíci se nenacházejí v lokalitách, kde se odehrál náš případ. Zde 
naproti tomu byla jezuitská kolej a řád Tovaryšstva Ježíšova slavil úspěchy nejen v dosahování 
formálních konverzí, ale jeho činnost dokázala probouzet i autentickou víru. 
Motivace sestavení zprávy 
 Dalším bodem interpretace je motiv sepsání, od koho vzešel podnět a jaké mohly být 
příčiny. S přihlédnutím k probíhající pobělohorské rekatolizaci by se mohlo zdát, že by tento případ 
vzbudil pozornost oficiálních míst katolické církve, která by měla zájem na tom jej zdokumentovat 
a prošetřit. Tomu ale průběh událostí příliš nenasvědčuje. Popud k zaznamenání celého případu 
vzešel podle všeho z laických vrstev a nejspíše právě od hejtmana Millera, který pro to mohl mít 
několik důvodů. 
 První a hlavní by vyplýval z povinností hejtmana jako správce panství. Miller by pak plnil 
svou úřední povinnost a informoval vrchnost o událostech na panství. Případ zjevení duchů by měl 
své místo mezi jinými, zvláště když se zdá, že vzbudil širší pozornost. Tento motiv vyznívá 
nepravděpodobněji a byl také primárním impulsem k sestavení zprávy. Nelze ale vyloučit i další, 
sekundární pohnutky, které jej mohly doplňovat. Je tu například možnost snahy zalíbit se vrchnosti, 
ať již projevením zájmu o náboženské dění na panství. V potaz lze vzít i fakt, že teprve nedávno 
skončilo období vojenského neklidu, během kterého bylo mnoho příležitostí k chybnému jednání a 
které mohlo vyvolat nelibost výše postavených míst. A Vilém Slavata byl podle všeho velmi zaujat 
pekařovými vizemi.139 
 Významným sekundárním faktorem, který se rovněž mohl spolupodílet na sepsání, by bylo 
náboženské přesvědčení. Styl Millerovy výpovědi by poukazoval na silně pobožného člověka. 
Náboženský impuls by podporoval hejtmanův průvodní dopis, ve kterém žádá o posouzení případu, 
aby „pro duchovní dobro jenž z toho pochází […] s milostivým VM dovolením mohla [znamení] na 
světlo vydána býti ke cti a slávě Boží a k duchovnímu vzdělání.“ 140 Hejtman totiž dále píše, že tak 
činí „vedle žádostí mnohých vzácných a rozličných, všelikého stavu osob.“141 Zdá se tedy, že 
zjevení vyvolala silný dojem a potřebu vše zaznamenat a sdělit, a to nejen u hejtmana ale i širší 
obce. Je myslím pochopitelné, že by v případě, že je člověk svědkem zázraku Boží milosti, chtěl, 
aby se o něm dozvěděli i vrchní církevní představitelé. 
 Další z možných hejtmanových motivů mohl být čistě deklarativní a propagační, zaměřený 
když už ne na nekatolíky, tak alespoň na ty, kteří byli katolického vyznání ale chladnější ve víře. Tu 
se v nich mohl snažit podnítit právě tím, že se ze své pozice angažuje v této záležitosti. Rozběhne 
pořádání soupisů svědeckých výpovědí, vysvědčení městských rad a zaznamenání hmotných 
důkazů. 
 Zřejmá je každopádně snaha shromáždit důkazy a svědectví o reálnosti a pravosti těchto 
zjevení. Toto zaměření by pak mohlo pomoci vysvětlit zarážející skutečnost, že mezi všemi 
rozličnými svědky a jejich výpověďmi chybí ten, kolem kterého se všechny události seběhly, tj. 
pekař Gregor Exelius. Pramen sám nám přímou odpověď nedává, nezbývá než pokusit se o její 
nepřímé vyvození. Je možné, že protože nikdo jiný než on duše spatřit nemohl, tak je kladen větší 
důraz na to, jestli alespoň objektivní okolnosti může dosvědčit více lidí. Nebo pravděpodobně 
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stačilo, že celou situaci včetně toho, jak pekař svá zjevení vylíčil, popsal ve své zprávě hejtman a 
jeho švagr František Holičský, který poté, co došlo k prvním zjevením, přespával na hejtmanovu 
žádost u pekaře. Nejpravděpodobnější se ale zdá , že právě kvůli snaze prokázat pravost zjevení, je 
kladem větší důraz na to, nakolik můžou pekařovy vize potvrdit ostatní lidé. 
Otevřenost a postoje účastníků 
 V této podkapitole bych se rád podíval na to, co lze na základě jednotlivých listů 
hejtmanovy zprávy možno zjistit a vyvodit o reakcích a pocitech osob zúčastněných v tomto 
případu. V první řadě stojí upozornit na okolnost, že v Jindřichově Hradci vojenské operace 
skončily teprve nedávno před zde rozebíranými událostmi. Podobně je tomu s morovou nákazou, 
jež město postihla. Zpráva je sice nijak nerozebírá, ale zdá se zcela nepochybné, že na psychiku 
obyvatel měly naprosto zásadní vliv. A že mohly posloužit jako prubířský kámen jejich víry, která 
mohla být hlavní, a možná i jedinou, oporou ve válečné situaci, kdy podle chování těžko rozlišit 
vojsko švédské od císařského. V kontextu právě přečkaných útrap mohlo být zjevení duší z očistce 
a hlavně pak jejich osvobození vnímáno jako nepochybný projev Boží milosti jakožto pevného 
opěrného bodu v jinak nejistém světě. 
 Ve výpovědích je velmi často věnována pozornost popisu strachu, který případně pociťoval 
sám vyprávějící nebo strachu, který vnímal u ostatních přítomných lidí v téže situaci. Nejčastěji zde 
pochopitelně figuruje pekař Exelius, ovšem jak již bylo poznamenáno bohužel nikoli z vlastní 
výpovědi, ale jsme odkázáni pouze na to, jak jeho chování působilo na ostatní lidi, kteří byli ale 
součástí té samé události. Jejich vlastní pocity se mohly projevit při výkladu pocitů ostatních, mohli 
v tomto případě svůj strach projektovat do druhého člověka, což lze do jisté míry korigovat faktem, 
že pro některé situace máme popisy několika různých lidí. Od svědků tak získáváme obraz, podle 
kterého byl přelom roku pro pekaře obdobím velkého psychického vypětí. Zdá se, že v některých 
případech se jeho strach blížil až čiré hrůze, vedoucí ke stavům výrazné náboženské exaltovanosti. 
Lze vysledovat i několik druhů strachu, kterými pekař procházel, které se ale navzájem nutně 
nevylučují, spíše se několik různých aspektů vzájemně doplňovalo. Koneckonců s ohledem na 
komplexnost lidských pocitů, které vždy mají více než jeden podnět. 
 Předně to byly obavy z nejistoty, kdy se očividně něco děje, ale člověk neví co. Jako jsou 
třeba rány ze sklepa a přitom vše vypadá v pořádku, tak jak má. Tyto obavy bez konkrétního 
podnětu jsou vystřídány strachem při zjevení duše, ale s velmi silným aspektem neznáma. Pekař 
neví, co má znamenat vidina, která ho poslala zpátky do pekárny, kromě toho, že jej vystrašila. 
Známky strachu, který Exelius dává najevo při komunikaci s dušemi, mohly mít několik příčin a 
aspektů. Jednou z možností je posvátná bázeň, vyvolaná přímým kontaktem s numinóznem, který 
člověka vytrhuje z běžné každodennosti a normálně prožívaného řádu světa, i když by už ten byl 
určen náboženským vnímáním, a uvádějí jej do diametrálně odlišného stavu. Stejného rázu by byla i 
hejtmanova první reakce při spatření stoličky se stopami očistcového ohně. 
 Pokud bychom dále vzali potaz barokní mentalitu s její živostí a barvitostí, která je schopna 
vidět v každém i nejobyčejnějším aspektu světa Boží epifanii a celý svět si tak oživuje a zabydluje 
rozličnými nadpřirozenými bytostmi, můžeme dojít k dalšímu zdroji pekařova strachu i při 
opakovaných jednáních s duchy. A napovídala by tomu i zmínka z výpovědi hejtmana Millera, že 
by šlo o obavy vyvolané nejistotou, zda má člověk co do činění s duchem dobrým nebo zlým. 
Neboť ďábel je aktivní ve světě a je nutné si proto dávat pozor. A úlevu zde může poskytnou 
obrácení mysli k Bohu skrze tak často zmiňované modlitby či žalmy, čímž se člověk může proti 
ďáblu ochránit. Obavy však nadále může působit právě ta nejistota ohledně povahy duchů, protože i 
když se člověk proti zlu zaštítí, tak by s nedobrým duchem neměl za žádných okolností jednat, také 
proto, že by se tím přece sám vydával napospas. Ale co pak má člověk dělat, když ho takový duch 
navštěvuje sám od sebe a nechce mu dopřát pokoje? Je samozřejmé, že hledá radu u svého 
zpovědníka a snaží se pomocí různých prostředků prokázat, s jakým duchem má co do činění. 
Nakonec když pekař u hejtmana v kanceláři na Štěpána překoná nejspíše právě onen strach z 
numinózna, tak ze setkání s duší pocítí radost a jde ji uvítat objetím. Přítomnost dobrého ducha s 
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vyhlídkou na spasení nejspíše dává člověku pocítit hloubku Božího milosrdenství a naplní jej tak 
radostí. Jakub Geryštar vypovídá, že když do pekárny přišli ty dvě duše, tak že „žádný strach na 
mne chvála pánu Bohu nepřipadl.“ 142 Což lze interpretovat právě tak, že sice zaznamenal, že se 
něco děje, ale když nevěděl přesně proč, tak se nebál. A to právě proto, že byli přítomni dobří 
duchové. Odvolávání se na Boha je formulováno tak, že jej lze vyložit i jako naprostou důvěru v 
Boží ochranu, svěření se do jeho rukou a ponechání běhu událostí na něm. 
 Protože kromě pekaře ostatní lidé duchy neviděli, i když je alespoň slyšeli s pekařem mluvit, 
tak se jejich obavy odvíjely spíše od celkové situace a také na ně mohl působit strach, který viděli u 
pekaře. Zde jde ale nejvýše jen o blíže neurčitelný neklid a lidé se naopak často snaží pekaře 
uklidňovat, než že by se jím nechali strhnout. Jiná je ale situace, kdy jsou svědky různého tlučení a 
rámusení, které u přítomných vskutku vyvolávalo úzkostné pocity, přestože zde záleží jak na 
konkrétní situaci, tak i konkrétním člověku. Když Exeliovi během večeře u nožíře Honzy Škroba 
zatlouklo na židli, tak se nezdá, že by to kromě pekaře někoho příliš rozrušilo. Že ale události okolo 
duší z očistce mohly i v ostatních lidech vyvolávat stísněné pocity a psychicky náročné situace i bez 
nočního tlučení by bylo možné doložit z výpovědi Jana Hartmana. Při koledě u hejtmana, když měl 
pekař další vidění, tak že „dajíc on [pekař] my ty peníze a a plášť do druhýho pokoje šel, stojíce já v 
pokoji, držel sem ty peníze v rukách a ty peníze se mi zdály jako by rostly, až mi skrze prsty 
padaly.“143 
„Normalita“ zjevování duší 
 Jako další bod by stálo za pozornost, jak moc byli lidé náchylní věřit obsahům pekařových 
zjevení. Lze říci, že lidé nepřistupovali k těmto skutečnostem se slepou vírou nebo že by šlo o téma, 
které by nebylo vhodné zpochybňovat. S projevy pochybností a snah o prověření se v listech 
setkáme na několika místech. O čem ve výpovědích nenalezneme zmínky, je možnost 
zpochybňování samotného faktu, že by se mohly duše mrtvých zjevovat. Zde se lze opět jen 
dohadovat, jestli byla katolická věrouka natolik zažitá, nebo zda si to ten, komu se to nezdálo, 
nechával pro sebe. Přítomnost dobrozdání o životě Sibyly a Dorotky v souborů listů zprávy se na 
první pohled může jevit jako snaha zpochybnit, že kvůli nějakým hříchům strádají v očistci, ale při 
bližším pohledu se tato možnost nedá příliš pravděpodobná. Jednak to, že se člověk po smrti 
dostane do očistce nebylo nějak zvláště velké stigma, ale spíše obecně přijatelný předpoklad. Přímá 
cesta do nebe byla vyhrazena jen pro pár opravdu výjimečných, v podstatě svatých lidí, většina 
musela nějaký čas strávit na onom „třetím místě.“ A třeba v porovnání s protestantskou teologií to 
byla optimističtější vize, protože existence očistce otvírala vyhlídku na věčné spasení i těm 
nejširším vrstvám. Ve své výpovědi se hejtman nijak nesnaží zpochybňovat skutečnost, že zjevující 
se duše byla jeho zesnulá manželka, a jakoby spíše vzpomínal, co mu kdy Sibyla řekla, co by 
výroky ducha doplňovalo a potvrzovalo. 
 Prověřování a hledání jiných možných vysvětlení se pak tedy zaměřuje spíše na jednotlivé 
detaily než na zjevení jako celek, jako když se Jakub Geryštar ohledává ohořelou stoličku. A ovšem 
sám pekař si je vědom, že by mu nikdo nevěřil, co v noci v pekárně viděl, takže mu nakonec duch 
dá jako důkaz ohořelou stoličku, která stejně jako třeba spáleniny na kabátu okolí jako důkaz 
zjevení postačuje. I když pak nakonec ještě rektor Krnowskij požaduje po pekaři, aby složil přísahu, 
že skutečně viděl a slyšel to, co říká. Ale to až v době, kdy strašení skončila. Větší průkazní snaha 
se zdá být namířena směrem k rozpoznání, jaké jsou zjevení podstaty, na kterou je duch opakovaně 
dotazován. Hejtman se zdá docela svolný vyhovět žádostem duše a nechat napéci chléb či rozdat 
almužny a podle všeho nebylo složité ani přesvědčit patres z koleje a františkánské mnichy ke 
sloužení zádušních mší a k trávení času v modlitbách za spasení zjevujících se duší. 
 Jakoby prověření reálnosti vizí nebylo tak důležité a větší roli spíše hrála ochota pomoci 
duším strádajícím v očistci a snaha ukrátit jejich tamní pobyt. Pro což mohlo být hned několik 
důvodů. Předně hejtman byl na celé věci osobně zainteresován kvůli své zesnulé manželce a je 
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vcelku pochopitelné a pravděpodobné, že by se opravdu snažil ulehčit jí posmrtný úděl. Z pramene 
se nedozvídáme, jaké byly manželské vztahy Jiříka a Sibyly Millerových, ale i v případě, že by 
svou ženu neměl v lásce a zvláště po smrti by mu byla lhostejná, by měl motivaci snažit se jí 
pomoci a to kvůli mínění místní komunity. Jaké světlo by na něj v jejích očích asi vrhlo odmítnutí 
pomoci manželce ke spáse? Tuto druhou variantu ale můžeme zamítnout, protože kdyby takto 
Miller uvažoval, tak by se dozajista snažil zpochybnit na zjeveních minimálně ten bod, že zjevující 
se duše je jeho manželka. Což podle výpovědi pramene neučinil. 
 Ovšem důvody pro ostatní, a ostatně i obecnější důvody pro hejtmana, spočívaly nejspíše v 
solidaritě živých s mrtvými, kterou právě učení o očistci vytvářelo a podporovalo. A ač je otázkou 
nakolik bylo účastníky internalizováno, tak formálním důvodem mohlo být bez pochyby. U 
duchovních se tento bod ale zdá jasnější. A to pokud jde o vnitřní prožívání solidarity s dušemi 
zemřelých a pak také, že šlo o součást jejich duchovního poslání, nehledě na finanční přínos. A je 
rovněž možné, že pro míru ochoty vyslechnout žádosti ducha mohl hrát byť jen okrajovou roli i 
soucit s pekařem. Aby také on nalez klid a duše se mu přestaly zjevovat. 
 V tomto směru rovněž stojí za pozornost bod, ke kterému se pramen explicitně nevyjadřuje, 
a tím je důvěryhodnost pekaře jako takového, jeho pověst a postavení, na které jde z tohoto důvodu 
jen usuzovat, ale přesto se na tuto otázku alespoň podívám Víme, že do Jindřichova Hradce nejspíše 
přišel nedávno. Může být tato krátká doba pobytu důvodem, proč ve zprávě chybí jeho výpověď? 
Vypadalo by to, že byl větší důraz na to, jak se k celé situaci mohou vyjádřit lidé, kteří v Hradci 
setrvávali již delší dobu? Nebo možná stačilo, že vše převyprávěl ostatním a stvrdil přísahou na 
evangelium. Nabízí se ještě jeden možný důvod, kterým by mohla být prostá pekařova 
nepřítomnost. Duše Sibyly jej přece žádala, aby za ni vykonal mariánskou pouť, kterou ona za 
života nestihla. Takže co když byl Exelius v době, kdy se dávala dohromady tato zpráva právě z 
tohoto důvodu nepřítomen? Je to jen dohad, protože bylo přece možné počkat až se vrátí, vždyť již 
mezi posledním pekařovým zjevením uplynul víc jak měsíc a dvě výpovědi byly sepsány již kolem 
přelomu ledna a února. Lze to vysvětlit i tak, že se se zprávou čekalo, až již bylo jisté, že se situace 
uklidnila. To jest, že pekař již nemá žádná další vidění a že nebudou vznášeny další prosby, a může 
se proto vydat na pouť. Z Berní ruly z roku 1654144 vyplývá, že v Hradci dále zůstával. Tato 
poslední otázka tedy zůstává nezodpovězena. 
Zjevení jako podvod 
 Než postoupíme dále, tak bych nejprve rád poznamenal, že výklad zjevení jako umně 
nastrojeného klamu se mi nezdá nijak zásadně znehodnocovat pohled dosavadní, který se této 
interpretaci snažil vyhýbat. Už z prostého faktu, že o tom všem byla sestavena takováto zpráva 
vyplývá buď, že tomu podvodu bylo věřeno nebo že alespoň nebyl otevřeně odhalen, což nás opět 
vrací k již rozebírané otázce prožívání religiozity, neboť to, že podvod nebyl odhalen vypovídá o 
tom, že aspekty katolické víry, kterých se dotýká hrály roli v životě a myšlení těchto lidí, i když by 
ta byla pouze a jen formální. Stojí také za zamyšlení, zda by neodpovídalo rázu barokní mentality, 
že by se takto skrze divadlo paradoxně potvrzovala moc Boží. 
 Při pohledu z perspektivy přesvědčení, že duchové neexistují, se nabízejí následující možné 
interpretace. Protože však při tomto pohledu poskytuje pramen jen okrajové náznaky, je možné se 
jen nepřímo dohadovat, kdo mohl události zinscenovat.  
 Prvním možným výkladem je, že pekař vše zinscenoval sám bez cizí pomoci. V tomto 
případě by se mi i vzhledem k barvitosti vizí zdál pravděpodobný pohled na pekaře jako člověka, 
který svou víru hluboce prožívá. Dokonce v tom smyslu, že by mohlo jít o extatika. V tomto světle 
bychom mohli přikládat značný význam zmínkám o případech, kdy Exelius upadl do bezvědomí, 
nebo tomu, že se mu duchové zjevovali při usínání či modlení. Vize by tak i při této perspektivě 
zachovaly svou reálnost v pekařově mysli. Lze se domnívat, že důkazy zanechávané duchy by 
vyráběl se záměrem dodat viděním vnějškové reálnosti. Ať už by tak činil ze snahy o jejich reálnost 
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v očích ostatních nebo i přede sebou samým. Zištné důvody se zdají krajně  nepravděpodobné. 
Mohl sice získat na zakázce pečení chleba, na druhé straně měl nechat namalovat obraz na vlastní 
náklad. 
 Druhou možností je, že měl pekař společníka a v tom případě se jeví pravděpodobnější, že 
by to byl on, kdo celou inscenaci vymyslel a pekař ji jen prováděl. Nabízí se například hejtman 
Miller. Byl s pekařem v častém kontaktu a byl v celém případě velmi aktivní. To lze ovšem 
uspokojivě vysvětlit povinností hejtmanů dohlížet na dění na panství. Skutečně cynická by v tomto 
případě byla hejtmanova ochota děsit svou vlastní rodinu. Zdá se proto pravděpodobnější, že touto 
druhou osobou byl kněz. Vzhledem k efektivitě misijní činnosti jezuitského řádu i příslovečné 
pragmatičnosti je stejně tak pravděpodobné, že mohlo jít o někoho z jezuitské koleje. V tomto 
případě by se nabízel samotný rektor Krnowskij, který měl k pekaři jako jeho zpovědník blízko. 
Mohl to být ovšem i někdo jiný z koleje, protože se zde rozebírané události podobají těm, které 
organizoval Pater Hieronymus Gladich.145 Motiv by zde byl už jen čirou spekulací, například by 
mohlo jít o snahu posílit či prověřit katolické smýšlení obyvatel. 
 Šlo by samozřejmě vyložit pramen jen čistě z tohoto pohledu, s tím, že když svědci slyšeli 
ducha mluvit s pekařem, ale nerozuměli, mohl pekař napodobovat jiný hlas. To ale není obsahem 
tématického pojetí této práce. 
 
 

Závěr  
 Nyní se pokusím zodpovědět otázky, které jsem předložil v úvodní části textu. První bod se 
týkal srovnání tohoto případu s těmi, které jsou popisovány v sekundární literatuře. V prvé řadě 
nelze opomenout fakt, že sekundární literatura poskytla nástroje k interpretaci událostí i samotné 
hledisko kladení otázek. Výchozí domněnka se potvrdila v tom smyslu, že lze sice nalézt paralely 
ale ty nestírají specifičnost daných událostí. Nejvyšší míru platnosti mají teorie obecnějšího rámce. 
Zjevování duší v Jindřichově Hradci odpovídá základním antropologickým vzorcům, podle kterých 
probíhá interakce mezi neklidnými zemřelými a žijícími, stejně jako katolickému učení o očistci. 
 Druhá otázka se vztahovala k tomu, nakolik události odpovídaly katolické ortodoxii. V 
návaznosti na předchozí bod konstatuji, že duchové z Hradce, jejich požadavky i způsob jejich 
zažehnání je v naprostém souladu s názory soudobé katolické teologie o posmrtném údělu člověka. 
 Výše řečené zároveň poskytuje odpověď na třetí otázku role církevních představitelů, která 
v kontextu pohledů na rekatolizaci a jezuitský řád může vyznívat překvapivě. Pomineme-li, že 
církev jako instituce byla aktivní v tom směru, že se jí dařilo rozšířit křesťanskou ideologii, tak v 
tomto případě byli představitelé řádu jezuitů i františkánů ve výrazně pasivní pozici oproti laikům. 
Podle všeho nevzbudily události tolik pozornosti, aby se je jali prošetřovat sami a v celém procesu 
se objevují jen tehdy, když jsou požádáni, nejčastěji hejtmanem, o konzultace či sloužení zádušních 
mší. 
 Čtvrtým bodem byl vztah elitní a lidové kultury, respektive zda je toto myšlenkové schéma 
aplikovatelné na daný případ. Můj názor je, že tomu tak není už jen proto, že se nacházíme v 
městském prostředí. Z výpovědí se navíc jeví, že jednotliví účastníci se pohybovali ve společném 
myšlenkovém světě. Patrná dichotomie je mezi laickým a církevním prostředím, ale v tomto 
případě se nevyplňují předpoklady, podle kterých by se církve měla snažit na laiky vyvíjet 
mocenský tlak. Jedině snad v tom pohledu, že se podařilo katolickou věrouku natolik implantovat 
do myslí natolik, že již nebylo potřeba dalšího úsilí. Obzvláště pak v případě, který nebyl nijak 
heterodoxní. 
 Jako další byla otázka motivace sestavení zprávy. Hlavním iniciátorem byl hejtman Miller, 
ovšem důvody které ho vedly k jejímu sestavení nevycházely primárně z jeho postavení ale 
náboženského přesvědčení. Úřední pozice tedy využil, aby mohl zdokumentovat události, které jej 
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osobně oslovily. A je pravděpodobné, že stejně smýšleli i další a že proto výpovědi a svědectví 
podali především ti, kteří rovněž cítili potřebu pořídil záznam případu. 
 Na šestou otázku ohledně chybějící výpovědi pekaře Exelia se mi nepodařilo najít přímé 
indicie vedoucí k odpovědi, jisté vysvětlení ale vyplývá z předchozího bodu. Pokud by podání 
svědectví bylo spíše otázkou vlastního přesvědčení než úředního předvolání, pak se lze domnívat, 
že si Exelius nechtěl připomínat pro něj tolik stresující události. A snad na něj v tomto směru nebyl 
ani vyvíjen tlak, vzhledem k tomu, že Miller ve své výpovědi na několika místech mluví o své 
lítosti nad vystrašeným pekařem. 
 Sedmý bod zněl, kolik se toho lze dozvědět o jednotlivých účastnících. Nutno předem 
poznamenat, že zjištěné poznatky se týkají pouze konkrétních lidí a nelze je zobecňovat. Na základě 
dokumentace je možné vytvořit si představu o sociálním postavení jednotlivých aktérů, jejich 
náboženském založení i o míře vzájemných společenských kontaktů, mezi kterými hrála roli i 
společná četba. Pokud jde o osobní stanoviska a pocity, ty jsou i vzhledem k věcnosti výpovědí 
těžko dostupné. Nejlepší obraz zde dostáváme o hejtmanovi Millerovi. Z pocitů je prostor věnován 
především strachu, ať již vlastnímu či pociťovanému u ostatních. 
 Poslední otázkou byla hodnověrnost událostí. Z výpovědí jednotlivých účastníků se zdá, že 
nepovažovali duchy za úkaz, který by se vymykal jejich chápání světa. Šlo o událost nikoli běžnou 
a dozajista nahánějící strach, přesto v principu možnou. Ze současného hlediska se 
nejpřesvědčivější jeví vysvětlení, že šlo o projev stavů vytržení, do kterých silně nábožný Exelius 
upadal. 
 Na úplný závěr bych dodal, že zde prezentované interpretace lze považovat za výchozí bod, 
od kterého je možné odvíjet další studium. Další bádání by se mohlo odvíjet ve směru vyhledávání 
dalších pramenných podkladů a podrobnějšího pohledu na jednotlivé aktéry. Nabízí se studium 
jezuitik či dochované korespondence hejtmana Jiříka Millera v archivu Národního muzea v Praze. 
Vzhledem k tomu, že zde rozebírané události nebyly jediným případem zjevení, ke kterému došlo v 
této době v Jindřichově Hradci,146 bylo by možné zaměřit studium i tímto směrem. 
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