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Práce M. Slezákové je zajímavá a jistě nebyla snadná. Autorka na základě archivních 

pramenů a s oporou v poměrně bohaté literatuře prostudovala případ údajného vampirismu 

ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku v letech 1754-55, jeho vyšetřování lokálními 

světskými i církevními orgány a svévolné „vyřešení“ posmrtnou exekucí všech zemřelých, 

na nichž dva přivolaní „experti“ (lázeňští – Bader) údajně identifikovali stopy vampirismu. 

Autorka prozkoumala i nekompromisní dohru případu v podobě van Swietenova přešetření 

kausy a dekretu, jímž roku 1755 Marie Teresie zakázala podobné hanobení zemřelých. 

 Autorka prokázala nejen dobrou znalost literatury k novým kulturním dějinám 

raného novověku, ale i schopnost práce s paleograficky i jazykově (němčina a latina) ne 

právě snadnými prameny 18. století. Nešlo jí – jak říká - o rekonstrukci případu, ale o 

zachycení „proměn vnímání magična“ v sociálním kontextu zúčastněných osob a 

socioprofesních skupin. 

 Při všem respektu k tomuto studentskému výkonu mám několik připomínek:  

1) V takovéto studii je přece jen dobře věnovat soustředěnou pozornost jednotlivým 

pramenům, konkrétním výpovědím, argumentům a detailní rekonstrukci zkoumané 

události: Jen tak lze konkrétněji zachytit její kontext. Znám případ jen z autorčina podání, ale 

prám se: nešlo primárně o nějaký konflikt uvnitř rodiny (vesnického příbuzenstva - klanu) 

Saligerů, řešený nepřímo touto cestou?  Jaké zájmy hrály roli v této – s ohledem na náklady, 

spojené s povoláním komisí a zejména kata velmi drahé!!  - kause (222 zlatých)? Byl to 

opravdu jen strach a posmrtná magie nebo šlo o daleko světštější a velmi živé zájmy a 

kontroverse? Autorčin text v tomto směru mnohé napovídá. Přitom ona sama rozborem 

matrik zemřelých náročně vyloučila, že by základem byla nějaká epidemie.  

2) Jaké zájmy v tomto případě sledovali representanti regionální církve, kterým muselo být 

jasné, že při zvoleném řešení nedojdou pochvaly nadřízených? Proč se podvolili vůli 

lokálních světských „komisařů“? Co se mohlo stát horšího, než to, co se pak stalo? 

3) Když už jde o podobnou záležitost, je podstatné, zda původci „dobrozdání“ o stavu 

zemřelých byli skutečně chirurgové nebo pouze „zwei Bader“! Zde by bylo pro studii 

podstatné, aby autorka čtenáře textově seznámila s konkrétními výsledky jejich ohledání.  

4) Při exekuci zemřelých byla aplikována celá řada magických praktik. Autorka zmiňuje 

neúčast světských osob na hřbitově, nepoužití brány, nýbrž prolomení zdí pro odvoz 

„exekutýrovaných“ nebožtíků atd. Právě tady by ale měla autorka z pramenů „vydestilovat“ 

obraz magických praktik a ochranných kouzel, která měla chránit křesťanské obyvatele vsi a 

kraje před vampýry. (Co třeba ten chudák strážný, co s vykopanými vampýry zůstal sám 

přes noc na louce za vsí...) 

5) Nerozumím tomu, proč autorka vtahoval do příběhu ještě farní a obecní kroniky z 20. 

století – nadto aniž by je podrobila detailnímu rozboru. 

Studentka tedy odvedla nemalou práci, nevím jen, zda (v tomto podání spíše jen známé 

pravdy potvrzující než objevný) výsledek zkoumání opravdu odpovídá vynaloženému úsilí. 
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