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Julie Jägerová: Mariánská poutní místa La Salette a Šaštín za druhé světové války, 
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Mariánský kult patří ke ústředním motivům katolické zbožnosti a identity. Úcta k Panně 

Marii byla jedním z článků víry, které katolické vyznání vymezovalo od doby reformace 

vůči protestantským konfesím. Mariině zázračné pomoci katolická strana přisuzovala 

zásluhu za svá vojenská vítězství. Vedle triumfalistické pompy však měl mariánský kult 

také podobu niterné vroucí úcty k Ježíšově panenské matce, která tak významně 

spoluutváří náboženskou praxi barokní doby. Skrze tuto intimní polohu, ale i skrze 

smysly podněcující náboženské ceremonie se mariánská zbožnost stala bytostnou 

součástí myšlenkového světa i každodenní náboženské praxe nejširší populace 

„katolických“ zemí. Poté, co se katolická církev dostávala do konfliktu 

s modernizačními a sekularizačními trendy v důsledku osvícenství a francouzské 

revoluce, se mariánský kult v katolických zemích stával přirozeným pilířem obrany 

náboženské víry. V důsledku společenské emancipace se paradoxně významným 

politickým i sociálním aktérem stávaly široké lidové vrstvy, jejichž politickou mobilizaci 

vyvolával odpor vůči sekularizační či vyloženě protináboženské agendě nové, od 

revolučních změn odvozené politické elity. K Marii, jako milující matce, ochránkyni, 

přímluvkyni i prostřednici mezi svým synem a věřícím lidem, se upínala naděje 

prostých katolických věřících a modlitby za ochranu před „zly“, která šíří „bezbožné“ 

liberální a posléze i socialistické síly. V nábožensky vznícené atmosféře se ve Francii, 

ale pak i v dalších zemích objevují mariánská zjevení, v nichž božská Matka vyjadřuje 

zármutek nad ztrátou víry mezi lidmi, z toho plynoucího úpadku mravů a varuje před 

Božím hněvem. Tento nový rozměr se stává i pro církev způsobem, jak se nově 

postavit vůči měnící se společenské a politické situaci, oslovovat věřící a zároveň je 

v podmínkách nově se tvořící masové společnosti mobilizovat pro určité politické ideje 

a cíle. Mariánský kult, od 19. století nově akcentující poselství tehdejších zjevení, hrál 

důležitou roli v zápasu církve, respektive tzv. katolického tábora, zahrnujícího jak 

hierarchii a duchovní, tak i aktivně vystupující laiky i masy věřících, se sekulárním 

státem a s konkurenčními ideologickými systémy a politickými hnutími, tedy 

liberalismem a socialismem. 
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J. Jägerová si ve své práci položila otázku, jak se proměňovala úloha a podoba 

mariánského kultu ve dvou katolických zemích v podmínkách druhé světové války. 

Vichistická Francie a Slovenský stát, které si autorka vybrala za předmět své analýzy, 

ustavily pod kuratelou nacistického Německa konzervativně autoritativní režim 

založený podle vlastních proklamací na katolické víře a tradici. V obou případech se 

přitom státotvorné role ujaly politické síly, které svou opozici vůči předchozímu 

republikánskému státu čili Francouzské i Československé republice, stavěly mimo jiné 

na odporu vůči jeho liberálně-sekulární politice. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry 

ideologie těchto ke katolictví se hlásících režimů rezonovala mezi samotnými katolíky. 

Autorka tu používá termín „katolické prostředí“, který zahrnuje kromě duchovenstva i 

laiky s širokou škálou různých chápání vlastní konfesijní příslušnosti. Tento vztah mezi 

nominálně „katolickým“ režimem a katolickým prostředím J. Jägerová sleduje právě na 

mariánském kultu jako určitém středobodu katolické národní identity v obou zemích. 

Autorku zajímá, jak se tento vztah projevil v lokalitách, které požívaly téměř statusu 

národních mariánských svatyní. 

V případě Slovenska byla volba poměrně jednoznačná – ústředním mariánským 

poutním místem na Slovensku byla bazilika v západoslovenském Šaštíně. Ve Francii 

se však o toto prvenství mohlo ucházet hned několik míst, kde v 19. století došlo 

údajně ke zjevením. Autorka dala nakonec přednost La Salette před Lurdami, mimo 

jiné i proto, že lasalettské zjevení a tím i tradice poutí byla o něco starší, a také z toho 

důvodu, že význam Lurd na rozdíl od La Salette patrně výrazněji přesahoval 

francouzský národní rámec, který by nebylo pak snadné odlišit od obecně katolického 

rozměru Lurd jako místa zázračných uzdravení. 

Za prameny si J. Jägerová stanovila místní periodika vydávaná řádovými komunitami 

v La Salette a Šaštíně. Tento výběr vyplynul z heuristiky, během níž autorka zjistila 

absenci jakýchkoliv archivních pramenů dokumentujících život těchto komunit a 

farností ve sledované době. Na druhé straně naplánovaný harmonogram archivního 

výzkumu v Trnavě a v Grenoblu již neumožnil přeorientovat výzkum jiným směrem. 

Torzovitost pramenného materiálu a do určité míry i nízká vypovídající hodnota 

analyzovaných periodik tak do určité míry negativně poznamenaly podobu práce, když 

autorce prakticky neumožnily detailnější analýzu místního kontextu a dobrat se tak 

například identity autorů a pozadí vzniku studovaných periodik. 

Jako nutný úvod do analýzy studovaných periodik zpracovala J. Jägerová kapitoly o 

historickém kontextu obou sledovaných zemí. Vysvětluje v nich vývoj katolicismu, jeho 
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vztahu k modernizujícímu se státu a proměně katolického prostředí v důsledku 

společenských modernizačních procesů. Dále se také zabývá vývojem mariánského 

kultu a jeho užití jako mobilizačního prostředku k politizaci katolického tábora. 

Nakonec se také věnuje poměru mezi katolickou církví a válečnými režimy. Tyto 

kapitoly autorka zpracovala na základě sekundární literatury. V některých pasážích 

snad mohla jít více do hloubky a být ve svém výkladu více konkrétní. Na druhé straně 

je však třeba ocenit, že „případové kapitoly“ autorka psala nikoliv jako uzavřená, 

vzájemně nesouvisející vyprávění, ale upozorňovala v nich vždy na podobnosti, 

rozdílnosti i shodné rysy s druhým prostředím. Tyto kapitoly tak rozhodně nejsou jen 

jakýmsi shrnutím, ale mají výraznou přidanou hodnotu v rovině interpretace. Za zvlášť 

přínosné to pokládám u kapitol mapující slovenský vývoj, kde udržet jednotnou 

výkladovou strukturu s francouzskými kapitolami bylo vzhledem k specifičnosti a 

komplikovanosti vztahů mezi státem a církví v slovenském národním prostředí 

v Uhrách i v ČSR mimořádně obtížné. Přesto se však autorce dle mého soudu podařilo 

právě pomocí srovnávacího přístupu zasadit zvláštnosti slovenského vývoje do širšího 

kontextu. 

Za velmi hodnotnou považuji šestou kapitolu, kde se autorka pokusila o komparaci 

obou případů. Dospěla mimo jiné k závěru, že mariánský kult byl ve francouzském 

prostředí mnohotvárnější, spojený s hlubším, osobním náboženským prožitkem a že 

byl v zásadě jak církví, tak i představiteli vichistického režimu málo instrumentalizován. 

Sama ovšem poukazuje na možnost, že pro větší politickou a ideologickou 

instrumentalizaci mohly být využívány Lurdy, což by bylo třeba prověřit dalším 

výzkumem. Zjištěné skutečnosti autorka vysvětluje jednak poměrně značnou vnitřní 

růzností „katolického prostředí“ ve Francii, a jednak tím, že zápas o sekularizaci se 

v této zemi prakticky již uzavřel v meziválečném období a velká část katolíků včetně 

duchovenstva a hierarchie nalezla vůči Třetí republice pozitivní vztah. Národně 

konzervativní režim maršála Pétaina vznikl jako důsledek porážky – národní tragédie. 

Tento důvod v zásadě bránil tomu, aby byl vichistický režim katolíky široce přijímán 

s nadšením a zadostiučiněním za dříve prožitá příkoří. Náboženský život ve Francii tak 

kromě nemnohých aktivistických gest některých hierarchů a duchovních charakterizuje 

především intimní prožívání víry katolickými veřícími. 

Oproti tomu „katolické prostředí“ na Slovensku v zásadě vytvoření národního státu 

budovaného na katolických základech přivítalo. Mariánský kult měl na Slovensku 

výrazně nacionální charakter a mariánské slavnosti v Šaštíně probíhaly v duchu 
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manifestace loajality vůči státu a jeho představitelům. Jak však J. Jägerová uvádí, 

politická témata se v průběhu války i na Slovensku z církevního tisku postupně 

vytrácela. Kromě toho autorka poukazuje na odlišnost slovenského mariánského kultu 

od francouzského. Slovenskému totiž zcela chybí onen moderní rozměr mariánských 

zjevení: Místo Marie truchlící nad hříchy nevděčného lidu, tu stojí Maria soucitná se 

svým věrným, ranami stíhaným slovenským národem. Vzhledem k chronologickému 

vymezení i zvolené pramenné základně již autorka v práci nezmiňuje, že „francouzský“ 

typ mariánského kultu se na Slovensku objevuje teprve na konci druhé světové války 

a v prvních poválečných letech. Slovensko tehdy zažívá sérii mariánských zjevení a 

případů davového náboženského vytržení. Dochází k tomu v kontextu vnitřního 

národního politického konfliktu a ohrožení autonomie církve i náboženského života ze 

strany slovenských komunistů. 

J. Jägerové by snad šlo vytknout, že pro své závěry použila příliš úzkou pramennou 

základnu, že ji tento způsob dovedl k některým zjednodušením a určité tezovitosti. 

Jako vedoucí práce bych však na tuto výtku reagoval tím, že autorčina odvaha 

k interpretaci není výsledkem rozmáchlých, „od boku střelených“, neověřených 

fantazií, ale zakládá se na skromnosti, potýkání se s vlastní skepsí a na důsledném 

opakovaném promýšlení vlastních úvah. J. Jägerová prokázala, že o svém tématu 

přemýšlí, že jej dovede rozvíjet a poukazovat na další možný směr bádání. 

 

Práci Julie Jägerové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 

„výborně“. 

 

 

 

V Praze, dne 30. května 2017 

 

 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 

 


