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Dovolujeme si vás pozvat na přednášku pořádanou
Kroužkem pro dějiny raného novověku

„Když jsme se už všichni smířili s jeho ztrátou,
připadá mi jeho návrat neobyčejně trapný“
čili „život po životě“
českých raně novověkých revenantů,
kterou pronese ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 16.00 v konferenčním sále
Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město)

Bc. Helena Chalupová
Problematika revenantů představuje téma, v němž se pozoruhodným způsobem mísí předkřesťanské
názory s křesťanským učením a posléze představami spiritismu.
Pojmem „revenant“ se míní původně lidská bytost, která se po své smrti
navrací do světa živých, přičemž se může projevovat hmotně (vampýr,
fext) i nehmotně, kdy se mrtvý zjevuje jako éterický objekt, jenž
zachovává podobu někdejšího živého těla (duch, bílá paní), a činí tak
z rozličných důvodů. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě
posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci, o Posledním
soudu apod. Výpovědi o revenantech někdy uvádějí důvod zjevování,
někdy vypovídají pouze o faktu zjevení. Převažují ovšem podání, kde je
příčina revenantova zjevení či zjevování morální, tj. většinou se jedná o
trest za zlo spáchané během revenantova pozemského života. Stávají se
tak pramenem pro obecné nazírání na posmrtný život dané doby.
Specifickým pramenem jsou lidové démonologické pověsti, v nichž jako
revenant vystupuje kdysi reálně žijící osoba, u níž lze na základě
historických pramenů dohledat biografické údaje a tak stanovit
hypotézu či vysvětlit, co bylo příčinou představ o jejím revenantství v lidové kolektivní paměti.
Bc. Helena Chalupová (*1989), vystudovala český jazyk a literaturu, dějepis a historii na PedF UK a FF
UK (bakalářské práce Recepce klasických tradic v tvorbě Československé/České televize Praha a Tvrdý
oříšek zapomenuté skutečnosti. Fikce a realita starších českých dějin v pražských pověstech Popelky
Biliánové. Věnuje se dějinám 16.–19. století se zaměřením na kulturní historii a historickou
antropologii a problematice recepce historie v novodobých populárních médiích. Nyní je studentkou
navazujícího magisterského studia oboru historie na FF UK (téma diplomové práce Život po životě.
Revenanti v českých zemích raného novověku; vedoucí práce doc. Marie Šedivá Koldinská).

