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Mariánská úcta patří neodmyslitelně k náboženským projevům a víře katolické 

církve. Nicméně svědectví o zázračných zjeveních Matky Boží a jejích poselstvích 

jsou fenoménem, jehož význam pro život církve vzrostl poměrně nedávno, a to 

zejména až v 19. a 20. století. Z deseti zjevení Panny Marie, které dosud uznala 

Svatá stolice za autentické, se jich osm událo v posledních dvou stoletích. Skeptické 

hlasy poukazují na skutečnost, že k údajným zjevením dochází v ekonomicky málo 

rozvinutých oblastech s konzervativním venkovským obyvatelstvem. Tyto oblasti pak 

leží na území historicky katolických zemí, kde se církev dostala do střetu buď 

s antiklerikálními politickými směry nebo přímo se sekularizačním úsilím moderního 

státu. Podle kritiků tak církev využívala mariánského kultu včetně mariánské teofanie 

k mobilizaci věřících na obranu víry, svého mocenského postavení a konzervativního 

společenského řádu vůbec. Je přitom známo, že postupně odtajňovaná zjevení 

z portugalské Fatimy, která se udála v roce 1917, byla skutečně církevními autoritami 

vykládána jako předznamenání nástupu bezbožného komunismu a výzva 

Bohorodičky k opětnému pokřesťanštění Ruska (bez ohledu na to, že tato výzva 

problematizovala vztahy katolické církve s pravoslavím). Mariánský kult pak stál 

v popředí církevních aktivit v některých katolických zemích, kde se po druhé světové 

válce ujali komunisté moci. Panna Maria tak byla chápána jako ochránkyně 

katolických křesťanů před běsy moderní doby, mezi nimiž byl komunismus 

považován za ten nejhorší důsledek zavržení tradičních hodnot, na kterých stála 

západní civilizace. Potud by tedy skutečně mariánská zjevení bylo možno vykládat 

"materialisticky" jako nástroj církevní politiky. Tento pohled ovšem pomíjí skutečnost, 

že většina z mariánských zjevení nedostala nikdy církevní posvěcení, jsou často 

spojena s nonokonformními církevními subkulturami a že kvůli nim mnohokrát 

docházelo k vnitrocírkevnímu konfliktu, což je také případ Medjugorje, kterému se 

věnuje posuzovaná diplomová práce. 

Petr Hanuš si byl vědom, že mariánská zjevení v Medjugorji lze interpretovat 

v těchto širokých souvislostech dějin světové církve. Byl si vědom také toho, že 

medjugorský případ je možné - a bylo by i žádoucí - analyzovat z perspektivy 



politického a společenského vývoje socialistické Jugoslávie. Ke zjevení došlo v zemi, 

kde panoval ideologický nesou lad mezi náboženstvím a ateistickým režimem, 

historicky navíc zatížený událostmi druhé světové války a poválečnou represí církví, 

zejména té katolické. V Jugoslávii sedmdesátých let také probíhala pod korouhvemi 

katolické církve chorvatská národní mobilizace ohrožující monopol státní ideologie 

"bratrství a jednoty". Případ z Medjugorje je také látkou pro socio-religionistickou a 

psychologicko-religionistickou analýzu. O fenoménu Medjugorje, tak aby byl 

pojednán komplexně, by bylo možné napsat práci, svým záběrem a objemem daleko 

přesahující standardní práci diplomovou. 

Bylo proto na místě, aby se autor rozhodl zpracovat pouze dílčí segment 

tohoto složitého problému. Průběh vyšetřování církevními autoritami a konflikt mezi 

hercegovskými františkány a mostarským biskupem má v celém případu nepochybně 

centrální úlohu a je možné jej zpracovat metodami historické analýzy. Proto 

s diplomantovým výběrem tématu naprosto souhlasím, neboť se tak vyhnul 

nebezpečí nekonečné práce i nebezpečí uchylovat se k povrchním tvrzením. 

Petr Hanuš rozčlenil práci do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu 

prokázal, že se důkladně seznámil a zorientoval v relevantní literatuře týkající se 

fenoménu Medjugorje. Autorovi by šlo však vytknout, že pustil ze zřetele práce 

obecnějšího charakteru - a to jak z oblasti církevní a religionistické, tak z oblasti dějin 

Jugoslávie. Úvodní kapitola také trpí nedostatkem poznámkového aparátu. 

V další kapitole představuje diplomant tzv. dějinné pozadí medjugorských 

zjevení. Nastiňuje v ní dějiny katolické církve v Bosně a Hercegovině, zdejší 

specifickou úlohu františkánského řádu a zejména konflikt mezi františkány a 

světskou církevní správou, která zde byla ustavena po rakousko-uherské okupaci 

Bosny a Hercegoviny. Tento konflikt se přitom táhl až do osmdesátých let 20. století 

a - jak Petr Hanuš přesvědčivě ukazuje - byl jedním z klíčových momentů 

v medjugorském případu. 

Následující kapitoly jsou podrobnou analýzou událostí v Medjugorji a průběhu 

církevního vyšetřování v letech 1981-1985. Hlavní linku výkladu představuje spor 

mezi obhájci zjevení reprezentovanými předně hercegovskými františkány a jeho 

odpůrci v čele s biskupem mostarsko-duvenské diecéze Pavlem Žaniéem. Je třeba 

předně ocenit objektivitu, s níž autor ke zpracovávané látce přistoupil. Sám hned 

v úvodu se sice vymezil jako kritik katolické církve a netajil se s názorem, že zjevení 

v Medjugorje nepovažuje za nadpřirozené ("svatý podvod"). Přesto však je jeho 

výklad vyvážený, více méně nestranný a neopomíjí ani ty momenty, které otázku 

pravosti zjevení ponechávají otevřenou či přímo nahrávají jejich obhájcům. Hanuš se 

tak zmiňuje i o případu, kdy se pod vlivem zážitku zjevení obrátily na víru dvě členky 

jugoslávského komsomolu, které byly pověřeny kontrolou dětských vizionářů (s. 48). 

Dále zmiňuje, že setkání s duchovním vůdcem těchto dětí přimělo uvěřit pravosti 
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zjevení jejich dosavadního odpůrce, vzdělaného, střízlivě uvažujícího teologa, jezuity 

R. Grafenauera (s. 75). 

Pokud jsem výše ocenil, že diplomant se soustředil jenom na jednu stránku 

fenoménu, musím však zároveň poznamenat, že mnohé aspekty zmíněné v textu 

zůstávají nevysvětlené a čtenář by se o nich alespoň rámcově měl dozvědět více. 

Autor snad mohl nastínit, jak je možné, že ihned v prvních dnech zjevení mířily do 

zapadlé vesnice v západní Hercegovině davy zvědavců a poutníků nejen z blízkého 

okolí, ale i ze vzdálených oblastí Jugoslávie? Jakým způsobem se informace tak 

rychle rozšířila a kdo se o takovou publicitu zasloužil, jestliže ani samotní lokální 

františkáni si zprvu s tvrzeními vizionářů nevěděli rady? 

Při rozboru vnitrocírkevního dění a sporu o autenticitu mariánského zjevení 

bylo možná potřeba přeci jen více vysvětlit jednak podstatu a důležitost mariánské 

úcty v katolické církvi, jednak ideologii tzv. velké novény, kterou v té době slavila 

chorvatská církev. Právě v akci připomínající 1300 let od christianizace chorvatského 

národa hrál mariánský kult centrální úlohu. Velká novéna je však v textu vzpomenuta 

teprve na str. 48, a to - dle mého názoru - bez bližšího uvedení do kontextu, což by 

výklad učinilo přehlednějším. 

Nejasnostmi trpí také zmínky o reakcích státních a stranických institucí. 

Domnívám se, že by bylo vhodné rozlišit, z jaké úrovně mocenského aparátu útoky 

přicházely a v závislosti na tom, jaké argumenty se na tom kterém místě proti 

katolické církvi používaly. Tedy, zda-Ii šlo o lokální iniciativu, případně iniciativu tisku, 

nebo o instrukce z republikového či svazového centra a kde se používala spíše 

antiklerikální argumentace a kde zase spíše obviňování církevních představitelů jako 

nositelů šovinismu a ustašovské ideologie. 

Toto však jsou spíše než výtky jenom poznámky na okraj, které nemají 

zásadní vliv na mé hodnocení této práce. 

V závěru se Petr Hanuš zamyslel nad podstatou mariánských zjevení a nad 

skutečností, že jsou v církvi využívána k mocenským účelům či k pacifikaci lidových 

náboženských hnutí. Uvádí zde paralelu s jedním mariánským zjevením z Itálie 

vrcholného středověku, jehož lokální kult však po určité době vymizel a které se prý 

ukázalo být zinscenované. Obdobný charakter přisuzuje i zjevením v Medjugorji a 

předvídá jim stejnou budoucnost. Podle mého soudu se autor v závěru nechal více 

unést vlastním odmítavým postojem než bylo zdrávo. Předchozí stránky totiž, 

domnívám se, neprokázaly jednak - a nebyl to ani jejich účel - nic o pravdivosti či 

nepravosti zjevení, jednak vypovídaly spíše o postupném upevňování a 

institucionalizaci medjugorské svatyně. Jsem proto osobně opačného názoru než 

autor: Čím více času uplyne od prvních zjevení, tím méně bude možné verifikovat 

jejich pravdivost. S větším časovým odstupem také patrně půjde o autenticitu zjevení 

mnohem méně a Medjugorje bude především tím, za co jej oficiální církevní struktury 
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mají i dnes, aniž by se jasně vyslovily k původu zdejší mariánské úcty - poutním 

místem přesahujícím dalece lokální význam. 

Kvalitu diplomové práce bohužel poněkud snižuje její stylistická a jazyková 

úroveň. V tomto směru by jistě stálo za to ji ještě vylepšit. Zmíním zde jen nad míru 

užívané fráze "nutno podotknout, nutno poznamenat, nutno připomenout", které jsou 

mnohdy zcela zbytečné. Petr Hanuš se také nedržel důsledně jednotného uvádění 

místních a osobních jmen. Jedna z verzí je uvedena chybně (např. Čuvalo - éuvalo, 

Kriziéi - Križiéi, Ivanovié - Ivankovié, Sivrié - Šivrié, Marija Bistrica - Marija Bystrica 

ad.). 

Nejednotně a většinou špatně autor také tato jména skloňuje. Křestní jméno 

biskupa Žaniée "Pavao" by mělo být v češtině skloňováno Pavla, Pavlem ... Pokud 

někdo jede do vesnice jménem Bijakoviéi, míří tedy do Bijakoviéů (ne do Bijakoviéi -

v češtině je obdobou místní jméno s koncovkou -ce, např. Budějovice - apod.). 

Nejednotně také P. Hanuš používal českého výrazu Chorvat/Charvát. Správné 

je zvolit si jednu z těchto forem a té se důsledně držet. S tím také souvisí Hanušův 

překlad oficiálního pojmenování chorvatské katolické církve "Katolička crkva u 

Hrvata". Tímto termínem je totiž vyjádřeno, že katoličtí Chorvaté nežijí jen na území 

dnešního Chorvatska. Hanuš ovšem překládá tento název buď jako "katolická církev 

u Charvátů Uinak ale používá termín Chorvat), nebo "katolická církev v Chorvatsku". 

Přes shora uvedené výtky, které nejsou zásadního charakteru, považuji 

diplomovou práci Petra Hanuše za kvalitní. 

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

V Praze, dne 8. září 2010 

I 
, \ 

Vo i(J-lt;\> j " "'''-\ 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, PhD. 
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