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Kapitola 1
„To si nemÛÏe‰ na ãtrnáct dní sednout ke kompu se tﬁema kníÏkama a udûlat z nich kompilát jako v‰ichni ostatní?“ Petr se tváﬁil pobavenû, ale Milan v jeho oãích zahlédl i náznak obdivu.
„Tak zaprv˘, chci to udûlat poctivû. A zadruh˘, mÛÏe se to
hodit v práci. MoÏná se tam uvolní místo stál˘ho redaktora.
¤ekli, Ïe jestli se osvûdãím, mohl bych ho po ‰kole dûlat já. Tohle by mohla b˘t dobrá reportáÏ, moÏná celej seriál.“
Milan nebyl na takové otázky pﬁipraven˘. Cestou na kolej
si to uÏ v‰echno hezky vybásnil a spolubydlící se mu teì vysmívá. „Ví‰ co, nûkteﬁí z nás nevidí svou budoucnost v akademick˘ sféﬁe, nûkdo by tﬁeba taky rád dûlal nûjakou práci.“
„Buì v klidu, kámo, já jenom Ïe sis vybral zrovna religionistiku. Chápu tvÛj zájem o humanitní obory, ale co na tom proboha vidí‰? Netu‰il jsem, Ïe se‰ takovej pámbíãkáﬁ!“
„My budoucí uãitelé obãanské v˘chovy musíme mít rozhled
ve v‰ech spoleãensk˘ch vûdách.“ Milan se snaÏil o sebeironick˘ tón, ale vyznûlo to, jako by to myslel váÏnû.
„Jasnû. Od v‰eho kousek a dohromady víte velk˘ kulov˘,“
zakonãil Petr.
Takovéto v˘mûny názorÛ byly v jejich mikroskopickém pokoji na denním poﬁádku. Kluci spolu bydleli z vlastní vÛle uÏ
tﬁetím rokem. A kromû obãasného ‰korpení si spolu rozumûli.
Na praÏské koleji Vûtrník by to ani jinak ne‰lo, protoÏe rozmûr
pokojÛ docela slu‰nû simuloval ponorku, takÏe ani k nemoci pojmenované po tomto plavidle nemûli její obyvatelé daleko.
Milan se snaÏil rozpoznat, co si jeho kamarád skuteãnû myslí. Nûkdy mûl problém s ironií, s níÏ jeho spolubydlící pﬁistupoval ke v‰emu vyjma své vlastní odbornosti. Petr studoval historii a rád by pokraãoval jako doktorand. Ov‰em to by musel
trochu omezit flámování a koukání na filmy staÏené z interne11
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tu. Byl to vysok˘, ‰tíhl˘ mladík s pomalu, ale jistû postupujícími kouty na ãele a extrovertním chováním. Oblékal se jako asi
v‰ichni podobní ‰tudáci – tedy ve stylu nezávisl˘ alternativec.
Díky rozmáchlé gestikulaci a hlasitému projevu byl vÏdy automaticky stﬁedem pozornosti.
Milan byl men‰í, ménû nápadn˘, neustále si upravoval br˘le na nose a trochu se hrbil. Na rozdíl od Petra, kter˘ si na svém
na první pohled zanedbaném vzhledu dával velmi záleÏet, ãímÏ
se pﬁíli‰ neodli‰oval od nagelovan˘ch chlapcÛ v naÏehlen˘ch
triãkách, MilanÛv zevnûj‰ek prozrazoval neochotu vûnovat nûãemu takovému pozornost. Od gymplu sice shodil vojenské
kapsáãe a nahradil je dÏínami, mikin s kapucí v neurãit˘ch barvách se v‰ak vzdát nedokázal.
Studoval uãitelství. Lidi, kteﬁí ho trochu znali, ho mûli vût‰inou rádi, protoÏe se s ním dobﬁe povídalo (to oceÀovaly zejména spoluÏaãky), byl nekonfliktní typ, a navíc byl vÏdycky
ochotn˘ podûlit se o poznámky. Ti, kdo ho naopak pﬁíli‰ neznali,
si asi ani nev‰imli, Ïe existuje.
MoÏná to byly ty protichÛdné povahy, které jim umoÏÀovaly sdílet omezen˘ prostor a neomezen˘ nepoﬁádek. Teì se oba
váleli na sv˘ch neustlan˘ch postelích a probírali Milanovu diplomku.
Milan si ze v‰ech moÏností vybral religionistiku. Téma znûlo: Privátní zjevení svat˘ch v kontextu postmoderní spoleãnosti se
zamûﬁením na situaci ve stﬁedoevropském náboÏenském prostoru, ilustrované terénním v˘zkumem konkrétního pﬁípadu.
„Co tohle v‰echno má b˘t, netu‰ím. Ale jedno vím jistû. Terénní v˘zkum znamená, Ïe bude‰ muset nûkam do terénu!“
vydedukoval Petr po nûkolikavteﬁinovém studiu dokumentu,
a zapoãal tak v˘‰e zmínûnou v˘mûnu názorÛ.
Po jejím skonãení oba mlãeli a koukali do stropu. Milan pﬁem˘‰lel, jestli neudûlal chybu. Petr má pravdu: tahle diplomka
znamená víc práce neÏ jiná témata. Bude muset nastudovat
mnoÏství pramenÛ a následnû prozkoumat nûjak˘ pﬁípad zje12
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vení. Jin˘mi slovy, handrkovat se do nûjakého zapadákova
a zpovídat místní velebníãky a kostelní báby. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe byl zapﬁísáhl˘ ateista, nevûdûl o nûjak˘ch zjeveních
vÛbec nic. Tedy ne více, neÏ se dozvûdûl z nûkolika hollywoodsk˘ch hororÛ, které s Petrem na pokoji shlédli.
Na druhou stranu práci povede docent Spurn˘. A docent
Spurn˘, to je dobrák od kosti. Ten se sv˘m diplomantÛm vûnuje
uÏ z toho dÛvodu, Ïe na religionistiku jich nikdy není moc.
A pak je tady v˘znamn˘ bonus v podobû reportáÏe pro t˘deník Fokus. Jako externista tam Milan obãas pí‰e ãlánky, coÏ
mu hodí nûjakou tu korunu kapesného. Teì kdyÏ mu studium pomalu konãí, by bylo dobré pﬁeskoãit tu fázi, kdy je
ãlovûk nezamûstnan˘, a pﬁejít plynule do profese, která by Milana bavila, coÏ se o uãitelství ﬁíct nedalo. Bûhem pedagogické praxe se o sobû dozvûdûl, Ïe není schopn˘ zjednat si poﬁádek ve tﬁídû, natoÏpak rozjívené dûti nûco nauãit. Novinaﬁina
ho lákala víc.
JenÏe je rozdíl mezi krátk˘m ãlánkem psan˘m od stolu a reportáÏí z terénu, jak mu sdûlil ‰éfredaktor. Místo by se pro nûj
moÏná na‰lo, ale musí se osvûdãit.
Doba poflakování na ‰kole tak jako tak pomalu konãí, pﬁemítal Milan. UÏ brzy bude muset opustit reÏim, kdy jde do ‰koly jen na ty pﬁedná‰ky, které ho zajímají, a jen na ty semináﬁe,
které jsou povinné. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe uÏ studuje sedm˘m rokem, je naãase vrhnout se do víru kapitalismu, zaãít si
na sebe vydûlávat a platit danû.
Táhlo na pátou hodinu a venku se zaãínalo stmívat. Mrzlo
a snûÏilo a kluci zaãali pﬁem˘‰let, co s naãat˘m veãerem. Po chvíli dohadování se shodli na tom, Ïe jediné v˘chodisko z podveãerní nudy, nepoãítáme-li poctivé studium odborn˘ch textÛ, je
zajít na pivo do nedaleké hospody.

ψ
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Docent Spurn˘ byl asi ‰edesátilet˘ zanedban˘ muÏ, kter˘ mûl
i navzdory tlust˘m br˘lím problém rozpoznat psan˘ text nebo
lidi, s nimiÏ mluví. Chvíli na Milana zmatenû mÏoural, ale nakonec ho poznal.
„Ahoj Milane, tak jak ses rozhodl? Bude‰ to psát u mne?“
Tyká mi, to je dobr˘ znamení, pomyslel si Milan. „Asi jo, pane
docente. Ale chtûl bych si o tom promluvit, abych vûdûl, co to
obná‰í a jak by mûl vypadat v˘stup toho psaní. Z názvu mi to
totiÏ není úplnû jasné.“
„No ten název, to je jen takov˘ úzus, to nemusí‰ brát doslovnû. V zásadû jde o to, aby v té práci byl popsán v˘znam a dopad soukrom˘ch zjevení na náboÏenskou víru, v na‰em prostoru tedy katolické kﬁesÈanství, a potaÏmo na místní komunity
jako celek. Taková událost má vût‰inou rÛzné dopady, mÛÏe
zv˘‰it tﬁeba poãet konvertitÛ a tak podobnû. Bylo by vhodné popsat taky pohled...“
„Poãkejte, já si to musím zaãít psát!“ pﬁeru‰il v˘klad Milan a zaãal zmatenû prohrabovat batoh. Po chvíli vylovil diáﬁ, úspû‰nû
na‰el i propisku a zaãal si dûlat poznámky.
„... bylo by dobré, kdyby tam byl popsán pﬁístup katolické
církve k takové události,“ dokonãil my‰lenku pan docent.
„Tohle by tedy mûlo b˘t obsahem teoretické ãásti?“ dotazoval se Milan.
„Ano, tady by mûlo b˘t nûjaké shrnutí toho, co se dûje, kdyÏ
má nûkdo zjevení nebo vizi. Soukromé zjevení je obecn˘ fenomén, v kﬁesÈanském v˘kladu jsou to události, které nemají vliv
na celou církev, nejsou obecnû závazné, dá se tedy ﬁíct, Ïe jde
o takovou neoficiální, osobní záleÏitost. Ale nechci, abys tam
psal jenom nûjaká strohá fakta, Milane, mûla by tam b˘t také
anal˘za dopadu na místní komunitu.“
„Jako Ïe se to rozkﬁikne a v‰ichni pak zaãnou chodit do kostela?“
Spurn˘ se usmál. „Ono se to rozkﬁikne vÏdycky, jinak bychom se o tom nedozvûdûli, ale Ïe zaãnou v‰ichni hned chodit
14
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do kostela, to bych netvrdil. Vût‰inou se v‰ak na místo zaãnou
sjíÏdût vûﬁící z blízkého i dalekého okolí a z místa zázraku se
stane poutní místo. Já bych chtûl, abys popsal také ten spirituální dopad, to se pﬁece nemusí projevovat jenom zv˘‰enou
náv‰tûvností kostela.“
„Rozumím,“ odvûtil Milan a pomyslel si: O ãem to proboha
mluví?
„No a potom je také zajímavé sledovat, jak se k tomu staví profesionálové neboli církev. To by tam taky mûlo b˘t uvedené.“
„TakÏe popsat, jak to vy‰etﬁují?“
„Ano, ustaví se komise a ta sleduje oficiální postupy.“
„Aha...“ Milan horeãnatû zapisoval do diáﬁe. „A co ta praktická ãást? Mám nûco zkoumat v terénu? Mám najít nûjaké místo zjevení a vyzpovídat svûdky, chápu to dobﬁe?“
„Chápe‰ to dobﬁe, Milane. Ono to souvisí i s tou teoretickou
ãástí, tam mÛÏe‰ své poznatky konkretizovat. Bylo by uÏiteãné, kdybys strávil nûjak˘ ãas v místû zjevení a popsal, co se
tam stalo a jak˘ vliv to má na konkrétní lokalitu, konkrétní lidi
a konkrétní projevy spirituality.“
Skvûl˘, hlavnû Ïe ty jsi dûsnû konkrétní, ﬁekl si Milan v duchu. „Dobﬁe, ale poradíte mi, kam bych se mohl podívat? Aby
to nebylo nûkde v Polsku. To by bylo trochu z ruky.“
„Poãkej, já se tady podívám, nûkde jsem si to tu napsal...,“ zaãal Spurn˘ roztrÏitû prohledávat stohy papíru na svém stole.
Ty papíry zabíraly vût‰inu prostoru jeho malého kabinetu, kter˘ kromû stolu a docentovy Ïidle obsahoval uÏ jen poliãku na
knihy (a na dal‰í volnû poházené papíry) a druhou Ïidli, na níÏ
teì sedûl Milan a z níÏ po jeho pﬁíchodu Spurn˘ také pár listÛ
„uklidil“ zpátky na svÛj stÛl, ãímÏ dokonale zavr‰il entropii svého systému práce s informacemi.
Bûhem tûch deseti minut, kdy Spurn˘ bagroval své papírové království, studoval Milan poznámky a snaÏil se pﬁedstavit
si objem práce, která ho ãeká. ProtoÏe ale o Ïádném z hlavních
bodÛ v diáﬁi nevûdûl zhola nic, usoudil, Ïe to tak lehce neod15
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hadne. Tu‰il, Ïe toho nebude málo. A ten terénní v˘zkum taky
asi nebude úplnû zadarmo.
„Tady to mám. Pﬁípady zjevení v posledních letech v okolí.
Vût‰inou mariánská zjevení. Pojì se podívat, Milane.“
Milan se zvedl ze Ïidle a nahlédl docentovi pﬁes rameno. Velk˘m, kostrbat˘m písmem napsané ãtyﬁi letopoãty doprovázené neãiteln˘mi klikyháky.
„Koukni: v roce 1991 je tady Slovensko, vesnice Litmanová.
Dvû holãiãky se tam schovaly do seníku a zjevila se jim Panna
Marie. Teì tam je poutní místo, zjevení se tam opakovala nûkolik let, ty holky tam chodily, s nimi celá procesí poutníkÛ a Panenka Marie jim pﬁedávala poselství.
Pak tady, to je taky Slovensko, Dechtice, rok 1994. Celkem
sedmi dûtem se tam postupnû zjevila Panna Marie. Nejdﬁíve jednomu chlapci v lese, potom postupnû nûkolika dal‰ím. Zjevení poﬁád pokraãují.
Dále Nûmecko, 1999, to je docela nedávno. Zjevení Panny
Marie v Marpingenu se opakuje uÏ asi sto let, tohle poslední
se událo tﬁem místním Ïenám.
A jako poslední tady mám napsan˘ pﬁípad od nás z roku
2000. V˘toÀ na ·umavû, jedna holãiãka tam vidûla andûla.“
„Super! Tak to je fajn, to je v âechách, to bych si asi vybral,“
vyhrkl Milan. UÏ si zaãal pﬁedstavovat cestu vlakem nûkam do
Tater. I kdyÏ, tﬁeba by si tam nûkde mohl zalyÏovat... Ale to
mÛÏe na ·umavû nakonec taky.
„Já nevím, Milane. Pokud je mi známo, tak tam to církev snad
ani nezaãala poﬁádnû vy‰etﬁovat a nûjak to zamrzlo. Zjevení
ustala, to dítû také nûkam zmizelo. Ale poutníci tam jezdí,
i z Nûmecka a z Rakouska.“
„Mnû se to docela zamlouvá. Tﬁeba právû proto, Ïe to není
tak dávno, z toho mÛÏe vzejít nûco zajímavého,“ ﬁekl Milan, kter˘ se uÏ vidûl na ·umavû.
„Jestli si myslí‰, Ïe tû to bude zajímat, mnû to nevadí. Diplomka je docela nároãná vûc, takÏe je dÛleÏité, aby tû bavila.
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