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SVOČ 2013  
 

 

Posudek na práci František Koreš, Válečný zážitek jihočeské nižší šlechty při vpádu 

Pasovských do Čech v roce 1611 

    

 

Autor si zvolil ke zpracování lákavé téma kombinující vojenskou historii a dějiny 

každodennosti, resp. mentalit, a to v historicko-antropologické koncepci, jak sám uvádí. 

Bohužel však chybí vysvětlení jeho pojetí pojmu i literatura k tomuto tématu (minimálně R. 

van Dülmen) a určitě by neuškodilo ani zohlednění studií k „ego-dokumentům“, případně pro 

srovnání některé edice narativních pramenů z období třicetileté války. Korešova práce by se 

dalo rozdělit do dvou hlavních částí, na první obecně o problematice a na druhou k vlastnímu 

jádru sdělení, která je analýzou tří dosud nevyužitých archivních zdrojů, písemností Kunášů, 

Hozlauerů a Malovců. Autor se zde snaží proniknout k podstatě válečného prožitku 

vybraných aktérů a dopátral se i způsobu jejich přístupu k pasovskému vpádu a strategie 

obrany vlastních životních jistot. A právě v tom spočívá hlavní přínos celé studie, která je 

přitom logicky strukturována, čtivá (jen občas zakulhá stylistika – např. 2x „navíc“ na jednom 

řádku, s. 18), s minimem jazykových chyb a překlepů (s. 6 – „stavovské opozicí“; s. 7 – 

„…žoldnéři … ním…“; s. 24 – níž/niž; aj.). Ani závažných faktografických nedostatků není 

mnoho – rod z Komárova nejsou Pěšíkové, ale Pešíkové (s. 9), musther je mustrher nebo 

mustrovatel (s. 22), rytíř jistě nepřiznával 10 poddaných, ale osedlých, tj. poplatníků, což 

představovalo několikanásobně větší počet poddaných (s. 18), irelevantní je zabývat se 

obsáhle obranyschopností holkovské tvrze při vpádu mnohatisícového vojska (s. 20); citované 

prameny nejsou foliovány (?). Autor prokazuje výborný přehled o literatuře (dokonce uvádí i 

cizojazyčné tituly), ta je nicméně poněkud poplatná místu vzniku (absence komparace mj. 

s kvalitními pracemi o východočeské a severočeské nižší šlechtě), ačkoli s ohledem na téma 

pochopitelná. Ocenění zaslouží poctivý a nikoli samoúčelný poznámkový aparát o více než 

stovce odkazů. Celkově se jedná o originální autorskou práci s řadou nových a objevných 

informací, kterou přes zcela marginální výtky považuji za velmi zdařilou a nadstandardní.  
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