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Abstrakt
Práca sa zaoberá hľadaním historických koreňov a súvislostí, ktoré viedli Benedikta
z Nursie, nazývaného otcom západného mníšstva, k vzniku Regule. Spracúva rôzne
počiatočné štádia mníšstva vzniknuté na Východe a myšlienky, na ktorých takýto
spôsob života vznikol. Podáva prehľad postojov kľúčových postáv, ktoré stáli pri
jeho vzniku. Práca analyzuje prechod mníšstva na Západ a reprezentatívne
osobnosti udávajúce smer jeho ďalšieho vývoja. Všetky tieto prvky komparuje
s mníšskym poňatím aké sa nachádza u Benedikta z Nursie. V ďalšej časti práca
rozoberá Benediktov život podľa diela pápeža Gregora I. Veľkého. Predkladaný
životopis skúma predovšetkým v rovine historicko-duchovnej a odhaľuje skrytú
symboliku, ktorá sa za textom účelovo skrýva. Záverečná kapitola obsahuje
porovnanie spoločných a rozdielných znakov medzi Regulou Benedicti a Regulou
Magistri. Čerpajúc z Benediktovej Regule podáva hlavné prvky benediktínskeho
mníšstva.
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Abstract
The work deals with the search for the historical roots and connections that have
led Benedict of Nursia, called the father of the Western monkhood, to the
establishment of the Regule. It compiles different stages of monkhood from the
origin in the East and thoughts which are the basis of this way of life. It provides
an overview of key attitudes that stood at its origin. The work analyzes the passage
of the monk to the West and important people who have indicated the direction of
its further development. All these elements compares with the monastic concept of
Benedict of Nursia. The next part of the work deals with the Benedict´s life
according to the work of Pope, Gregor I. The Great. This biography is studied
mostly in the historical and spiritual plane and it reveals the hidden symbolism
behind the lines. The final chapter contains a comparison of the same signs and also
the differences between the Regula Benedicti and Regula Magistri. The Regula
Benedicti provides the main elements of the Benedictine monkhood.
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1. Úvod
Mníšsky spôsob života bol stredovekým fenoménom, ktorý sústreďoval zbožných
veriacich za múry kláštora, aby v ňom v osobnej askéze a spoločnej modlitbe
hľadali Boha po boku svojich spolubratov. Nebol to ale uzatvorený život len pre
vlastný osoh a spásu. Kresťanské mníšstvo malo pre celú západnú civilizáciu
nesmierny význam. Hralo kľúčovú rolu v šírení a udržiavaní kresťanstva aj počas
vnútrocirkevných rozkolov a politických nepokojov. Uchovávalo a rozširovalo
antickú a stredovekú vzdelanosť početným prepisovaním významných diel.
Vytváralo rozsiahle knižnice, vďaka ktorým sa počas úpadkových období preniesla
kultúra pre ďalšie veky. Vlastnou produkciou sa pričinilo o rozvoj vo vede,
hospodárstve, vinárstve či metalurgii. Prispievalo aj sociálnou starostlivosťou,
zakladaním nemocníc, hospicov, sirotincov, riadením charity a v neposlednom rade
medicínskymi znalosťami. Význam a prínos mníštva je nespochybniteľný. Veľkou
mierou k tomu pomáhalo aj mníšstvo benediktínske.
Počiatky celého kláštorného hnutia, ktoré sa v značnom množstve stále rozširovalo,
siahajú na Východ, konkrétne do Egypta a jeho okolia. Ako prvá forma neskoršieho
mníšstva sa objavil asketizmus. Vychádzal z potreby cvičiť telo i ducha
v disciplíne, zrieknuť sa istých pozemských vecí a vytrvalosťou v odriekaní sa od
nich odpútať. Askéza ďalej prestupovala poňatie mníšstva a zostala jeho súčasťou
aj po rozvinutí cenobitizmu. Nadväzovalo na ňu pustovníctvo, ktoré ju
uskutočňovalo už striktne mimo spoločnosť, v ústraní púšte. Pustovníci hľadali
samotu v snahe úplne sa oslobodiť od svetských statkov a pozemského sveta.
Takýto spôsob života ale viedol k nasledovaniu osamotených pustovníkov a ich
nasledovaniu. Postupne sa okolo nich vytvárali voľné a neusporiadané eremitské
skupiny žiakov, ktorí pobádaní príkladom pustovníka viedli podobný život.
K predstaviteľom anachorétizmu patrí Anton. Jeho príbeh neskôr ovplyvňoval aj
západné mníšstvo v jeho počiatkoch. Potreba spoločného a usporiadaného života sa
zdala byť stále zreteľnejšou až sa nakoniec vytvorila istá forma takéhoto
spolunažívania. Za jej zakladateľa sa považuje Pachómius, ktorý mal pre mníchov
okolo seba spísať pravidlá, podľa ktorých sa všetci mali riadiť. Bol to počiatočný
impulz pre rozvinutie cenobitizmu v plnej forme. Duchovné ukotvenie všetkých
podôb a spôsobov mníšstva sa stále hľadalo v Písme. K prehĺbeniu cenobitizmu
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prispeli taktiež spisy, predovšetkým troch kapadóckich otcov: Bazila Veľkého,
Gregora z Nyssy a Gregora Naziánskeho. Práve oni rozpracovali teologické
odôvodnenie mníšstva a duchovnými textami prispeli k jeho duchovnému
ukotveniu a šíreniu. Najmä Bazil Veľký a jeho mníšska Regula, ktorú po sebe
zanechal, sa stala dôležitým inšpiračným zdrojom pre nastávajúci vývoj a neskôr aj
pre samotného Benedikta.
Východné mníšstvo sa stalo viditeľným zdrojom pre naplňovanie mníšskeho ideálu
na Západe. Vyplývalo to zo skutočnosti, že tieto myšlienky sa do tejto časti Rímskej
ríše dostali neskôr a boli prenesené buď samotnými mníchmi, alebo ich dielami.
Avšak, západná mníšska tradícia hoci čerpala zo zrelšieho a rozvinutejšieho
Východu, nereprodukovala ho v takej istej podobe. Nesnažila sa o absolútnu
imitáciu a prevzatie každého jedného prvku, ale prispôsobovala sa pomerom doby
a rozdielnemu prostrediu. Prví známi západní mnísi sú ale veľmi ovplyvnení
východným spôsobom mníšstva a snažia sa skôr o symbiózu oboch línií. Patrí
k nim aj Hieronym, ktorý prispel k šíreniu monastických myšlienok na Západe
a bol jedným z ich prvých propagátorov. O rozširovanie mníšstva sa zaslúžili ďalej
Augustín z Hippa, Martin z Tours či Ján Kasián, ktorí svojským spôsobom
obohatili mníšstvo svojimi životnými príkladmi, osobitou teológiou a dielami. Je
charakteristické, že postupné utváranie kláštorných spoločenstiev často stálo na
charizme jedinej osoby, ktorá dokázala osloviť svoje okolie a priviesť ho k takému
spôsobu života. Nieslo to v sebe ale aj riziko, že prvotné nadšenie po smrti
iniciátora a duchovného vodcu nebude mať dostatok síl pokračovať, čo sa aj
stávalo. Pozvoľna sa začali utvárať ucelenejšie kláštorné štruktúry, ktoré vďaka
mníšskym pravidlám, ktoré zanechal ich zakladateľ, dokázali aspoň čiastočne
nadviazať na jeho myslenie a pokračovať vo fungovaní. Regula sa stala potrebným
a vyhľadávaným vodítkom pre život mnícha a celej komunity. Usporadúvala
duchovný aj praktický spôsob žitia v kláštore, ponúkala záchytné body ako
napredovať na ceste osobnej dokonalosti a uchovávala celú mníšsku tradíciu pre
budúce generácie mníchov.
Táto práca v prvej časti predkladá vývoj všetkých popísaných mníšskych foriem
ako na Východe, tak na Západe. Sleduje tým cieľ celej práce, a to poukázať na
inšpiračné zdroje Benedikta z Nursie, na ktorých postavil svoje poňatie mníšskeho
ideálu v ním spísanej Regule. Keďže jeho Regula stavia predovšetkým na tradícii,
9

práca sleduje podobnosti medzi prvotnými formami mníšstva, ich duchovnými
koreňmi a medzi benediktínskym spôsobom cenobitizmu. Ten v sebe zahŕňa
podstatnú časť asketizmu, duchovných myšlienok Bazila Veľkého, Augustína a aj
ostatných mníšskych predstaviteľov. Predostretie mníšskych foriem vyskytujúcich
sa pred Benediktom má v tejto práci komparatívny ráz. Nesnaží sa ich podať do
detailov, ale vyzdvihnúť spojitosť medzi nimi a koncepciou mníšstva u Benedikta.
V ďalšej časti práci sa snažím kritickým spôsobom predstaviť jediný dochovaný
a známy text o živote Benedikta od pápeža Gregora I. Veľkého. Okrem samotnej
Benediktovej Reguly, je to jediný prameň z ktorého môžeme poskladať život tak
významnej mníšskej postavy. Gregorove Dialógy však nepopisujú činnosť
Benedikta primárne podľa historickej skutočnosti, ale snažia sa podať duchovný
obraz ideálu benediktínskeho štýlu mníšstva. Práca sa preto usiluje podtrhnúť tieto
skryté významové presahy so zreteľom na úmysel autora. Aj napriek účelovému
predstaveniu životného príbehu podľa Gregora, je potrebné venovať jeho textu
dostatočný priestor. Práca sa zameriava na podnety, ktoré Benedikta mohli
inšpirovať k voľbe cenobitizmu a neskorších ustanovení v jeho Regule. Skúma jeho
životnú skúsenosť a mníšsku formáciu ako ďalší zdroj pre ponímanie mníšskeho
života.
Záverečná kapitola sleduje samotnú Benediktovu Regulu (RB). Popisuje jej hlavný
nebiblický inšpiračný zdroj, a to Regulu Magistri. Poukazuje na jej obsahovú
štruktúru, charakter, spojitosti a rozdiely s RB. Pri samotnom popisovaní RB sa
práca snaží vyzdvihnúť najpodstatnejšie prvky Benediktovho poňatia mníšstva
v kontexte celej predostretej mníšskej tradície. Ponúka pohľad na špecifické rysy
duchovného

i praktického

kláštorného

spôsobu

života

vychádzajúceho

z predchádzajúcich mníšskych regúl a z Písma.
Pramenná základňa tejto práce primárne stojí na Dialógoch a Regule Benedicti.1
Dopĺňajú ju mníšske spisy z doby predchádzajúcej Benediktovi, a to najmä Regula
Magistri, Život svätého Antona, Malá a Veľká regula od Bazila Veľkého,
Augustínove Vyznania, De opere monachorum, Vita Martini, Collationes a De
V práci vychádzam zo slovenského prekladu oboch diel, ktoré spoločne vyšli v jednom vydaní:
Svätý Benedikt z Nursie Regula – Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, Banská Bystrica
1998. Preklad autorov Milana Žily a Vladimíra Kasana vychádza z nemeckého prekladu Die
Benediktusregel preloženého z latinského textu Reguly uloženého v opátstve St. Gallen. Text
Dialógov je preklad latinskej verzie zo st. Ottilien Buch II. der Dialoge lateinisch/deutsch, Gregor
der Große. Slovenský text Reguly aj Dialógov je doplnený pôvodným latinským textom.
1
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institutis. V prvej časti práci zameranej na predstavenie mníšskych prúdov pred
Benediktom, som prevažne vychádzala zo sekundárnej literatúry zaoberajúcej sa
danou témou. Patria k nej Dějiny křesťanského mnišství od Franka Karla Susa,
Dějiny středověkého mnišství od Hugha Lawrence a čiastočne bola využitá aj práca
Jordana Aumanna Křesťanská spiritualita v katolícké tradici. V týchto knihách je
prehľadne analyzovaná mníšska tradícia, jej hlavné aspekty a predstavitelia. Pre
podrobnejší rozbor a priblíženie jednotlivých mníšskych postáv som využila
monografie zaoberajúce sa výlučne životom a duchovným odkazom konkrétnej
osobnosti. Za najhlavnejšie považujem diela Jiřího Novotného Bazil Veliký a jeho
doba, Lenky Karfíkovej Řehoř z Nyssy: boží a lidská nekonečnost, Aloisa Langa
Otec poušte sv. Jeroným a Henri Marroua Svatý Augustín. Predovšetkým duchovnú
stránku mníšstva v rovine úvah a spájania súvislostí medzi mníšskymi konceptmi
ponúka kniha Spiritualita křesťanského Východu: mnišství, od kardinála Tomáša
Špidlíka. Zásadné diela k tejto tematike, Spiritualita křesťanského mnišství 1 a
Spiritualita křesťanského mnišství 2-3, pochádzajú od Václava Ventury. Sú to
jediné české ucelené diela venujúce sa mníšskej téme v celej komplexnosti od
najstarších dôb až po Benedikta z Nursie.
V ďalšej časti pojednávajúcej o Benediktovom živote podľa spracovania Gregora
Veľkého bola použitá najmä druhá kniha Dialógov. Na vysvetlenie symbolickej
roviny a jej hlbšieho významu boli využité zahraničné monografie pojednávajúce
o postave pápeža Gregora. Patria medzi ne Gregory the Great: Ascetic, Pastor, and
First Man of Rome od Georga Demacopoulsa, ďalej kniha od Carole Strawa
Gregory the Great: Perfection in imperfection a nakoniec zborník príspevkov
Gregory the Great: A Symposium editovaný Johnom Cavadinim. Vo všetkých
zmienených knihách sa autori snažili nahliadať na postavu Gregora Veľkého zo
širšej dejinnej perspektívy, vďaka čomu ponúkajú hlbší rozbor duchovných
myšlienok ukrytých v jeho spisoch. Pre túto prácu boli využité predovšetkým tie
časti, ktoré pojednávajú o samotnom životnom príbehu Gregora a účeloch jeho
druhej knihy Dialógov.

Posledná kapitola vychádza hlavne z prameňov Regula

Benedicti a Regula Magistri. Boli použité aj diela benediktínskeho mnícha
Anselma Grüna Svätý Benedikt z Nursie a Waltera Nigga Benedikt z Nursie/Otec
západního mnišství. V nich sa autori zameriavajú najmä na duchovnú rovinu
Benediktovho života a mníšskych myšlienok, preto bolo potrebné prihliadať na ne

11

s väčšou kritikou a porovnávať ich s dejinnými skutočnostami. Komentár RB
Georga Holzherra v diele Řehole Benediktova/uvedení do křestanského života
a Smysl a duch Benediktovy řehole od benediktína Ildefonsa Herwegena, sú
zásadnými dielami o skrytých významoch v RB. Odkazujú na širokú škálu
inšpiračných podnetov a mníšskych autorov, na ktorých Benedikt pri jej písaní
nadväzoval. Využité boli aj články z odborných časopisov, a to najmä z American
Benedictine Review. Pri spracovaní danej témy som použila najmä komparatívnu,
analytickú a biografickú metódu.
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2. Počiatky mníšstva

Počiatky mníšstva sa kladú do tretieho storočia do Egypta, hoci je známe, že v inej
podobe sa jeho prvky objavovali už od prvého storočia aj na iných miestach. Václav
Ventura2 toto obdobie s odvolaním na Guillaumonta3 nazýva premonasticizmom.4
Prechod medzi týmito asketickými prúdmi a mníšstvom nebol zlomový, ale
prirodzený. Rôzne formy pretrvávali súčasne ešte dlhé obdobie, preto je ťažké
presne datovať jeho vznik. Spočiatku takýto spôsob života vo vlastnej forme mohol
viesť každý kresťan, ktorý sa usiloval o dokonalejší život podľa Kristovho učenia.
Myšlienka asketizmu, vychádzajúca z Písma, viedla prvých mníchov do ústrania na
púšť, z ktorej vzišli voľné pustovnícke skupiny ako základ pre pevné a
inštitucionalizovanejšie kláštorné hnutia. Dôležitými pre ďalší vývoj a najmä
teoretické zakotvenie tejto myšlienky boli autori spisov, traktátov či regúl,
v ktorých objasnili dôvody a spôsoby mníšstva.
Táto kapitola pojednáva o prvotných zdrojoch, ktoré viedli ľudí najprv do vnútornej
askézy, potom do púštnej askézy a nakoniec do rôznych foriem spoločného
naplňovania ideálu, ktorý hľadá zakotvenie v Písme. Aby sme našli a objasnili
prvotný benediktínsky mníšsky ideál je potrebné predostrieť stav, aký bol pred ním,
ako na východe tak na západe, a z ktorého mohol vychádzať.
2.1 Význam pojmu monachos a podnety z Písma

Pojem monachos je gréckeho pôvodu a znamená osamotený, ten, kto žije v samote.
Nie je síce bežne používaným pojmom v klasickej antike, ale jeho ekvivalenty sa
vyskytujú v označení asketického života a celibátu. Označujú sa ním tí, čo sa pýtajú
a hľadajú zmysel ľudského života, žijú v pokore a čisto, opúšťajú rodinné zväzky
a vyberajú si náročnejší život strániac sa častého kontaktu s ľuďmi.

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (1951) je český gréckokatolícky duchovný a vysokoškolský
pedagóg, popredný odborník na patrológiu a monastickú teológiu. K jeho kľúčovým dielam
o mníšstve patrí trojdielna Spiritualita křesťanského mnišství.
3
Prof. Antoine Guillaumont (1915–2000) bol francúzsky archeológ, zaoberajúci sa najmä sýrskou
oblasťou a ranným monasticizmom. Zastával významné pozície v parížskej výskumnej univerzite
École pratique des hautes études a výskumnom ústave Collège de France.
4
VENTURA, V, Spiritualita kresťanského mníšstva I., Od prapočátku po svatého Jana
Zlatoústého Praha 2006, s. 13
2

13

Základným inšpiračným zdrojom pustovníckeho a potom rehoľného života je
Písmo, predovšetkým Nový zákon. Samotný Benedikt na začiatku svojej Regule
udáva konkrétne state z Písma5 ktoré priamo nabádajú a pozývajú k takejto ceste,
ktorá bude vedená Evanjeliom. Svoje ďalšie myšlienky a ustanovenia v Regule
často legitimizuje a potvrdzuje citáciou či parafrázou výrokov z Písma, ktoré berie
ako svoje najdôležitejšie vodítko a nemennú autoritu.
Pre počiatky mníšstva je typický asketický spôsob života a v Novom zákone ho
zosobňuje Ján Krstiteľ, ktorého predobraz môžeme nájsť už v Starom zákone
v Izaiášovi. 6 Žije na púšti, nie je ženatý, nosí kajúcny odev a postí sa. Svojim
správaním oslovil mnoho ľudí, ktorí za nim prichádzali, počúvali jeho kázania
a nechali sa ním pokrstiť. Jeho život sa stal inšpiráciou pustovníckych a neskôr aj
mníšskych hnutí. Práve krstom z Jánových rúk začína verejné pôsobenie Ježiša
Krista, ktorého život je tiež charakteristický celibátom, chudobou, modlitbou,
poslušnosťou, kázaním a konaním zázračných skutkov. Jeho príklad bol základným
kameňom pre nasledovanie tohto spôsobu života, ktorý vyúsťuje aj do vzniku
mníšskych organizácii.7
2.1.1 Celibát
Základným významom pojmu monachos je teda celibát, vyslobodenie duše od
pôsobenia vášní, ktorého zmyslom má byť venovanie času výlučne Bohu. Už
tradícia v Starom zákone vyžaduje vykonávanie posvätnej služby spojiť so
zrieknutím sa pohlavného styku. Ide o akýsi dočasný celibát za účelom kajúcneho
postoju a odovzdania sa Bohu pre nejaký konkrétny úmysel.8 Hoci Ježiš sám podľa
niektorých tradícii ustanovil manželstvo na sviatosť, 9 dobrovoľnej zdržanlivosti
neupiera jej význam, ale zdôrazňuje, že nie všetci sú do tohoto stavu povolaní, aby

Svätý Benedikt z Nursie Regula – Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, Banská Bystrica
1998, s. 37–38
6
Tam sa o ňom píše ako o hlase volajúcom na púšti, ktorý pripravuje cestu Pánovi Iz 40, 3–5.
V Novom zákone sa o Jánovi píše už na začiatku Evanjelia podľa Mareka a Jána Mk 1, 1–8, Jn 1,
19–28, ale aj v ďalších dvoch evanjeliách Mt 3, 1–12, Lk 3, 1–20.
7
VENTURA, V, Spiritualita kresťanského mníšstva I., Praha 2006, s. 44
8
VENTURA, V, Spiritualita kresťanského mníšstva I., s. 18
9
Sviatosť je pojem kresťanskej teológie. Katolícka a pravoslávna cirkev sviatosti berú ako dogmy
a majú ich spolu 7- krst, birmovanie, eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť
kňazstva a sviatosť manželstva. Pravoslávna a gréckokatolícka tradícia pre ne používa termín sväté
tajomstvo. Protestantské cirkvi za sviatosti považujú krst a Večeru Pánovu, teda eucharistiu.
5
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ho pochopili. 10 Celibát nebol teda cieľom, ale iba prostriedkom k oddanosti
a venovaniu času modlitbe, na čo upozorňuje aj apoštol Pavol.11
2.1.2 Poslušnosť
Poslušnosť ako výraz podriadenia sa Božej vôli a nasledovania Krista je druhým
základným významom mníšskeho života. Je to zrieknutie sa samého seba, obeť
veľkej lásky, ktorá sa prirovnáva k mučeníctvu vykonanému nekrvavým spôsobom.
Vyzýva k tomu samotný Ježiš, keď vraví: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“12
Už v úvodných slovách Prológu Regule Benedikta (ďalej len RB) je zdôraznená
poslušnosť, ktorou je potrebné navrátiť sa späť ku Kristovi. Nabáda zrieknuť sa
vlastnej vôle.
„..., aby si sa námahou poslušnosti vrátil k Tomu, od ktorého si sa záhaľčivosťou
neposlušnosti vzdialil. Moja reč sa teda obracia k tebe, ktokoľvek sa zriekaš
vlastnej vôle a berieš veľmi mocné a skvelé zbrane poslušnosti, aby si bojoval za
Krista Pána, pravého Kráľa.“13
Benedikt celú piatu kapitolu14 venuje poslušnosti, v ktorej vidí prvý stupeň pokory.
Odvoláva sa v nej na state z Nového zákona a píše, že poslušnosť spočíva aj v tom
bývať spoločne v kláštore a byť podriadený opátovi bez reptania a veselo. Dáva
tým najavo, že iba život v spoločenstve vedie k poslušnosti.
2.1.3 Chudoba
Ďalším významom je nemajetnosť, ktorá je považovaná za nástroj bezstarostnosti
o pozemské statky. Chudoba je podľa Písma mocným prostriedkom mravnej
dokonalosti a ľahšie bude spasený človek chudobný.15
Odkaz na nutnosť vzdať sa všetkého nachádzame aj v Evanjeliu podľa Matúša,
kedy Ježiš bohatému mladíkovi radí, že ak chce byť dokonalý musí sa všetkého
vzdať: „choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“ 16 Tieto slová sú odkazom nie len na odpútanie sa od

10

Mt 19, 11–12
1 Kor 7, 32–33
12
Lk 9, 23
13
Svätý Benedikt z Nursie Regula – Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 35
14
Tamtiež, s. 77–81.
15
Mt 19, 23, Mt 5, 3
16
Mt 19, 21–22
11
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majetkov, ale nasledovanie má znamenať byť ako Kristus, teda žiť v čistote ako
panic, a taktiež volanie, aby Ježiša nasledoval si vyžaduje poslušnosť. Práve na
týchto troch evanjelických Ježišových radách- dobrovoľná chudoba, dokonalá
čistota a poslušnosť- sa buduje rehoľný stav ako cesta k dokonalosti podľa
Kristovho príkladu.17
V tridsiatej tretej kapitole RB Benedikt vyslovene mníchom zakazuje darovať,
prijímať, alebo vlastniť akúkoľvek vec bez dovolenia opáta. Osobnú chudobu stavia
veľmi vysoko a jej porušenie zaisťuje sankciou, ktorá má prísť po dvoch
napomenutiach. Všetko čo by mních mohol potrebovať mu poskytuje opát skrze
kláštor, ktorého hmotnú chudobu Benedikt zvlášť nerieši.
2.2 Asketizmus

Medzi prvé formy mníšstva patrí asketizmus. Jeho korene môžeme nájsť už
v Starom zákone u nazírov, ktorými boli Samson a Samuel. Nazírstvo v svojej
podstate bol buď celoživotný, alebo dočasný zasvätený život v sľube nestrihať si
vlasy, zriekať sa opojných nápojov, byť otvorený inšpiráciám Božieho Ducha a
vyhýbať sa dotyku s mŕtvolou.18
Svoj vplyv do asketizmu priniesol aj helenizmus a grécka filozofia,19 ktorá chápala
jeho význam najmä vo fyzickom úsilí, sebaovládaní a telesnom zápase.
Náboženský význam nájdeme potom u Filóna,20 ktorý ju považuje aj za prípravu
duše na kontempláciu Boha. Grécke askésis znamená cvičenie, prax, disciplína,
teda niečo, čo vyžaduje vytrvalosť a neustále úsilie. Na jednej strane sa teda ukazuje
jej význam fyzický či telesný a na strane druhej morálny a náboženský. Podstatu,
na ktorú naviaže mníšska spiritualita, najviac vystihuje Órigenes,21 keď za askétov
považuje tých, ktorí sa oddali dokonalému životu a žijú v zdržanlivosti.
ZOZUĽAK, J., Vznik a vývoj mníšstva, In: Byzantská revue. Acta facultatis Orthodoxae
Theologiae Universitatis Presoviensis 1 (2009), s. 147
Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. (1968) je slovenský filozof a teológ zaoberajúci sa najmä
byzantskou filozofiou a gréčtinou.
18
PÍPAL, B., Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 2006, s. 100
19
Thúkydidés ňou pomenúva cvičenie atlétov a vojakov, Platón intenzívne úsilie v gymnastike,
filozofi Sokratovej školy snahu o oslobodenie sa od negatívnych vášní a stoici najmä
sebaovládanie. VENTURA, V, Spiritualita kresťanského mníšstva I., s. 102–103
20
Filón z Alexandrie (20 pred Kristom - 50 po Kristovi) bol filozof, predstaviteľ helenistických
Židov.
21
Órigenes (185–253) bol grécky cirkevný učiteľ a teológ, predstaviteľ tzv. alexandrijskej školy.
Jeho spisy sa zachovali len v zlomku, grécke originály len v malom množstve, väčšina sú latinské
17
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Nový zákon ponúka množstvo výrokov, ktoré zvestujú pominuteľnosť22 tohto sveta
a tým nepriamo nabádajú k askéze a nasledovaniu Krista. Ježiš síce nežil úplne
asketicky, ale teologickými výkladmi sa stal jeho život smerodajným aj pre askétov.
Vzorom bol aj Ján Krstiteľ a apoštol Matúš.
U askétov nachádzame charakteristické rysy kresťanského mníštsva – chudobu,
odchod od rodiny a z mesta do samoty, život v celibáte, intenzívnu modlitbu,
čítanie Písma, pôst a mlčanie.
2.2.1 Esejci a therapeuti
Židovský apokalyptický duch doby bol pre vznik a rozvoj asketického hnutia veľmi
priaznivý. Očakával sa zásah Boha, ktorý zničí starý znečistený chrám a nahradí ho
novým a čistým. Z týchto predstáv vzišli židovské asketické apokalyptické hnutia
esejcov a therapeutov.
Pre esejcov, o ktorých sa najviac dozvedáme najmä zo spisov Filóna a Flavia
Iosepha, 23 je príznačná snaha o svätý život, sebaovládanie a oslobodenie sa od
vášní. Ich názov je odvodený od aramejského slova chasajjá, čo znamená zbožný.
Zriekli sa bohatstva, žili v chudobe, obliekali sa skromne, často pracovali a najmä
sa modlili. O živote a zvykoch v ich spoločenstve vieme zo spisu Rád Jednoty.
Považovali sa za synov svetla, ktorí budú bojovať na strane síl dobra proti zlu. Ich
pôsobenie začalo v okolí Kumránu v druhom storočí pred Kristom a pozvoľne
ustúpilo v prvom storočí po Kristovi.24
Therapeutés znamená liečiteľ, služobník. A presne liečeniu sa theraputi aj venovali,
fyzickému aj duchovnému. Správy o tomto spoločenstve máme od Filóna,25 ktorý
preklady podchádzajúce od Hieronýma a Rufina. Významným bol jeho počin prekladu Starého
zákona do šiestych jazykov tzv. Hexapla. Jeho spis Contra Ceslum podáva intelektuálny boj medzi
pohanstvom a kresťanstvom, kde Órigenes vyvracia obvinenia voči kresťanstvu a zdôrazňuje
povinnosť lojálnosti kresťana voči štátnej moci pokiaľ tá nie je rozpore s Božím zákonom. Spis De
principiis pojednáva v štyroch knihách o, podľa Óriegenesa, základných princípoch kresťanskej
náuky, a to Bohu, svete, slobode a zjavení. De oratione a Exhortatio ad martyrum nabádajú
k askéze, nutnosti modlitby a mučeníctva, ale zároveň odmietajú dobrovoľné vyhľadávanie
mučeníctva. Na druhom konštantínopolskom koncile v roku 553 bola odsúdená jeho náuka
o preexistencii duši a apokastáze (zmierenie milosrdného Boha aj s hriešnikmi či neveriacimi).
Viac k jeho obdobiu porovnaj PUTNA, M., Órigenés z Alexandrie : kapitola z dějin vztahů mezi
antikou a křesťanstvím, nebo též, Pokus o pohled do tváře, Praha 2001, poprípade MILKO, P.,
Órigenés učitel, Červený Kostelec 2009.
22
Mk 6,7–9, Mt 19, 27–28, Lk 12, 22–31
23
Flavius Iosephus (37/38 – 100) bol židovský kňaz, učenec a historik. Zanechal po sebe spisy
Vojna židovská a Židovské starožitnosti, v ktorých sa dozvedáme aj o esejcoch.
24
Viac o esejcoch porovnaj SEGERT, S., Synové světla a synové tmy: svědectví nejstarších
biblických rukopisů, Praha 1970; DELUMEAU, J., Tisíc let štěstí, Praha 2010
25
Z jeho spisu De vita contemplativa.
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medzi nimi možno aj istý čas žil. Najviac sa vyskytovali v Egypte v okolí
Alexandrie. Opustili rodiny, majetok a uchýlili sa do samoty prírody, kde žili
v skromných chatrčiach. Neustále mysleli na Boha, zdokonaľovali sa čítaním Biblie
a filozofických spisov, modlili sa dvakrát denne a písali hymny k božskej pocte. Po
šiestich dňoch strávených v samote sa spoločne zišli k modlitbe a rozhovorom.
V intervale siedmych týždňov sa konala slávnostná spoločná hostina so spievaním
žalmov a vigíliou až do ranných hodín. Ich askéza spočívala najmä v kázni
a ovládaní.26
Ak prirovnáme asketické hnutia k benediktínskemu, môžeme si všimnúť istú
podobnosť najmä medzi esejskym dôrazom na manuálnu činnosť a významom,
ktorý Benedikt prikladá práci v kláštore. Je zrejmé, že veľa frapantných znakov
z asketizmu preberajú neskôr mníšske hnutia, nevynímajúc Benedikta. Nedá sa
však tvrdiť, že by RB priamo vychádzala z nazírstva, esejcov či terapeutov, pretože
primárne čerpá z iných zdrojov, ktoré sú jednak zdrojom pre asketizmus, a tiež boli
ovplyvnené staršími vzormi. Práve preto pôsobia v istých smeroch príbuzne.

2.3 Pustovníctvo
Slovo monasticizmus, pochádzajúce z vyššie zmieneného slova monachos, v
preklade súhrnne označuje mníšstvo. Už teda v jeho základnom význame odkazuje
na duchovný život vedený na púšti mimo ľudskú civilizáciu. Práve púšť sa od
tretieho a najmä vo štvrtom storočí stala miestom askézy praktikujúcej mimo obec.
Príčina odchodu na púšť sa dlho videla v zosvetštení Cirkvi v štvrtom storočí. Už
cisár Galérius na sklonku života v roku 311 vydáva tzv. tolerančný edikt
z Nikomedie, ktorým kresťanstvo prestalo byť prenasledované a stáva sa religio
licita, teda trpeným náboženstvom. Konštantín I. vydaním Milánskeho ediktu 27

náboženskú slobodu ďalej rozšíril a zaručil slobodu vyznania pre všetky
náboženstvá v Rímskej ríši. Cisár Theodósius I. potom povýšil

v roku 380

kresťanstvo na úroveň štátneho náboženstva v ríši. Týmito cisárskymi právnymi
nariadeniami síce kresťania oficiálne prestali byť prenasledovaní a mohli slobodne
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství I., s. 29
Bola to dohoda cisárov Konštantína I. Veľkého a Licina, ktorí ju vo forme reskriptu, nie ediktu,
poslali správcom východných provincií. FRANZEN, A., Malé cirkevné dějiny, Praha 1995, s. 55.
26
27
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vyznávať svoju vieru, ale cirkev sa rýchlo prepája s cisárskou správou a rímskou
myšlienkou s jej prvkami. Začína plniť rolu, ktorú mali predtým iné náboženské
kulty a ktorú od nej spoločnosť očakáva. Je to prinášanie obetí za spoločnosť a štát,
zaisťovanie náboženských potrieb, masové bohoslužby čím sa kresťanská
nábožnosť silne formalizuje. Pokresťančenie štátu viedlo k úpadku vnútorného
duchovného prežívania a objavuje sa potreba vrátiť sa k jej podstate, ktorú
konštantínovský obrat zničil. Skutočnosťou však je, že už pred týmto splynutím
kresťanskej Cirkvi so štátom, askéti opúšťali obec a odchádzali na púšť.28
Okrem toho v čase, keď sa kresťanská cirkev zbavila prenasledovania zo strany
štátu, začína v nej postupné vnútrocirkevné prenasledovanie vo vlastných radách.
Kresťanstvo nebolo jednotné a rozdeľovali ho viaceré herézy a teologické spory.
Bola to najmä ariánska heréza, 29 nestoriánizmus 30 a monofyzitizmus. 31 Tieto
a ďalšie cirkevné problémy sa snažilo vyriešiť viacero synod a koncilov. Aj z tejto
príčiny necelistvosti a nejednoznačnosti názorov Cirkvi, do ktorých zasahovali aj
svetskí vládcovia, pramení túžba vyčleniť sa z jej pozemského chaosu do samoty a
ticha.
Iný, avšak málo doložený dôvod odchodu na púšť sa zakladá na správe cirkevného
historika Eusebia,32 ktorý vidí príčinu v prenasledovaní kresťanov za vlády cisára

OLEXÁR, P., Neskorá antika a rané kresťanstvo, Ružomberok 2010, s. 42; VOUGA, F., Dějiny
raného křestanství, Brno 1997, s. 222–238.
29
Arianizmus je christologické učenie alexandrijského biskupa Ariusa (256–336), ktorý neprikladá
rovnocennosť Bohu Otcovi a jeho synovi Ježišovi Kristovi. Podľa neho je Ježiš len najlepšou
a najvyššou bytosťou, ale nie je jednotný s Bohom.
Jeho učenie odsúdil prvý nicejský koncil v roku 325, ktorý zaviedol pojem homuzios (gr.
homóusios), označujúci rovnakú podstatu medzi Bohom Otcom a jeho Synom. Nicejský koncil je
potvrdený v roku 381 konštantínopolským koncilom, ktorý k učeniu o jednote medzi Otcom
a Synom pridáva aj jednotu s Duchom Svätým.
30
Nestoriánstvo je christologická náuka, pomenovaná podľa konštantínopolského biskupa
Nestoria (po 381–asi 451). Podľa tejto náuky maj Ježiš Kristus jednu božskú a jednu ľudskú
podstatu, ktoré neboli spojené. Na kríži by tak umrela len tá ľudská podstata Ježiša. Odmietal tiež
nazývať Pannu Máriu Bohorodička, pretože podľa neho porodila len človeka Ježiša a mala by teda
byť Kristorodička. V roku 431 toto učenie odsúdil koncil v Efeze.
31
Kristologický názor, že Ježiš Kristus mal len jednu podstatu, a to božskú, sa nazýva
monofyzitizmus. Vzniklo v opozícii voči nestoriánstvu. Zástancom tohto učenia bol kňaz Eutyches
(okolo 378–po 454). Odporovalo to však kresťanskému učeniu o božskej a zároveň aj ľudskej
podstate Krista. K odsúdeniu tejto herézy došlo na chalcedónskom koncile v roku 451. Pápež Lev
I. vypracoval záväzné poňatie tzv. hypostatickej únie, teda nerozlučnosti dvoch vnútorných
Kristových podstát. Viac o dogmatických zápasoch a cirkevných konciloch FRANZEN, A., Malé
cirkevné dějiny, Praha 1995, s. 61–68, POSPÍŠIL, V., Hermeneutika mystéria: struktury myšlení
v dogmatické teologii, Praha 2010, POSPÍŠIL, V., Jako v nebi tak i na zemi: náčrt trinitární
teologie, Praha 2017
32
Jeho správa hovorí o staršom kresťanskom páre, ktorý sa počas doby prenasledovania
nedostaval na miesto stretnutia spoločenstva.
28
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Decia (249–251) a Diokleciána (284–305). Ani spoločensko-ekonomická kríza,
daňové zaťaženie či vojenská povinnosť neponúkajú dostatočne podložený podnet
na odchod z obce. Podľa Jána Cassiana by mal mních utekať pred ženami aj
biskupom. Naráža tým jednak na celibátny život oddelený od prítomnosti žien v ich
blízkosti, a tiež na oprostenie sa od organizácii v kresťanskej obci, ktorá je pre
asketický život obmedzujúca. 33 Dôvody môžeme hľadať vo viacerých rovinách,
v spoločenskej situácii Rímskej ríši či štruktúrach kresťanskej obci. Je dôležité
povšimnúť si najmä duchovnú podstatu tohto odchodu na púšť ako reakciu na
evanjelické výzvy. Predovšetkým kresťanstvu prirodzený odstup od sveta, túžba
byť sám a s Bohom a snaha po mravnom zdokonaľovaní viedli askétov na púšť,
mimo civilizáciu do samoty.
Počas štvrtého storočia sa Egypt stal krajinou, ktorej púšť najviac lákala askétov.34
Presadili sa tam modely pustovníckeho života, ktoré sa zdali zdrojom pre kláštornú
tradíciu. Boli to anachorétizmus a cenobitstvo.
2.3.1 Anachorétizmus
Prvým nám známym zástancom tohoto spôsobu pustovníctva je Anton35 (asi 251–
356), ktorý sa považuje za zakladateľa a otca mníšstva. O jeho živote sa dozvedáme
najmä od Atanáza, ktorý napísal Život svätého Antona. 36 V gréčtine slovo
anachoretes znamená človeka žijúceho v ústraní. Niekedy sa anachoretizmus
označuje aj pojmom eremitizmus, ktorý pochádza z gréckeho eremos a znamená
ústranie, púšť.

ZOZUĽAK, J., Vznik a vývoj mníšstva, In: Byzantská revue. Acta facultatis Orthodoxae
Theologiae Universitatis Presoviensis 1 (2009), s. 154
33
FRANK, K. S., Dějny křesťanského mnišství, Praha 2003, s. 24–25
34
Okrem Egypta sa pustovníctvo rozvíjalo aj v Sýrii a Judei.
35
Anton je nazývaný Veľký, Pustovník, Egyptský, alebo Antonius Abbas.
36
Napísal ho v roku 357. Do češtiny ho z gréčtiny preložil Václav Ventura a Edita Mendelová.
O slovenský preklad sa postaral Metod Lucký. Tento životopis, prvého svätca nemučeníka,
významné ovplyvňoval kresťanskú hagiografiu. Viď Atanáš, Život sv. Antonína Poustevníka,
Velehrad 1996, resp. Svätý Atanáz biskup alexandrijský, Život blahoslaveného Antona (Vita beati
Antonii Abbatis), Trnava 1950.
Okrem tohto životopisu sa o Antonovi dozvedáme z výrokov slávnych pustovníkov Apophtegmata
patrum a Historii Lausiacia od Palladia. Jiří Pavlík je autor prekladov Apofthegmat z gréckeho
a latinského originálu.
Apofthegmata I.: výroky a příběhy pouštních otců, Praha 2000; Apofthegmata II.: výroky
a příběhy pouštních otců, Praha 2005; Apofthegmata III.: výroky a příběhy pouštních otců, Praha
2008.
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Anton po zrieknutí sa zdedeného majetku odišiel z domovskej obce a utiahol sa do
púšte k askétovi, ktorý už dlho viedol pustovnícky život. 37 Podľa Atanázovho
životopisu sa tak rozhodol po tom, ako v chráme počul slová z Písma, v ktorých
Ježiš povoláva k jeho nasledovaniu.38 Atanáz zdôrazňuje túto biblickú inšpiráciu,
ktorá Antona zaviedla na púšť a v jeho živote vyzdvihuje ďalšie dôležité rysy pre
mníšsku spiritualitu odvodenú z Písma. Sú nimi manuálna práca, pomoc núdznym,
modlitba, čítanie Písma a život mimo obec .39 Púšť bola pre neho aj miestom boja
s diablom, ktorý ho viackrát pokúša, ale svojim rozumom a vierou ho dokáže
premôcť. Duchovný boj pre neho pokračoval aj mimo púšte. Keď cisár Maximián
Dajú začal prenasledovať kresťanov, Anton odišiel do Alexandrie, kde verejne
obhajoval kresťanov, pomáhal zajatcom, sprevádzal ich na súd a po skončení
prenasledovania sa vrátil späť do samoty. Toto angažovanie dokazuje, že jeho život
nebol nevšímavý voči okolitému dianiu vo svete a nemal strach opustiť svoju
izoláciu, duchovne pomôcť a prehovoriť . Tiež sa zreteľne staval proti rozmáhajúcej
sa heréze ariánstvu a viedol diskusie s pohanskými filozofmi.
Svojím životom priťahoval veľa nasledovníkov, pred ktorými sa najprv uťahoval
hlbšie do púšte, ale nakoniec ich okolo seba združil. Začali sa tak vytvárať nezávislé
eremitské skupiny, ktoré neboli usporiadané podľa mníšskej regule. Spoločne sa
stretávali a mali svojho duchovného otca, na ktorého sa mohli obrátiť a ktorý ich
organizoval. Každý nový pustovník sa musel najprv učiť pod vedením skúseného
učiteľa. Takáto skupina sa označovala ako laura, čo v preklade z gréčtiny znamená
cesta.
Samotný Benedikt v mladosti bol pustovníkom v Subiacu, ale tohto spôsobu života
sa vzdal v prospech cenobitizmu. 40 Podľa neho sa eremitmi môžu stať len silní
a charakterom zrelí ľudia, „ktorí nie pre prvotnú horlivosť obrátenia, ale pre dlhú
skúšku mníšskeho života,...“41 odišli na púšť. Na púšť ich teda priviedol pozitívny
motív a nie neschopnosť žiť vo svete a snaha z neho utiecť. Inak by ani neboli
schopní odolávať v boji s diablom, ktorý na nich čaká. Tento boj človek ale vedie
Je zrejmé, že Anton nebol prvým pustovníkom a spočiatku sa nechal školiť od iných v svojej
askéze. Atanáz ale svojím spísaním jeho života prispel k tomu, aby sa stal prvým vzorom
egyptského monasticizmu a ako sám píše, aby bol jeho príklad „horlivo nasledovaný“.
38
Mt 19, 21–22
39
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství I., s. 131
40
Paralelu s jeho životom môžeme sledovať ďalej u Pachómia, ktorý tiež najprv žil v ústraní
a potom vytvára mníšske spoločenstvo.
41
Svätý Benedikt z Nursie Regula..., s. 47
37
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sám a len s pomocou Ducha svätého, pretože nemá okolo seba príklad
a povzbudenie bratov. Napriek zjavnému oceneniu tohto spôsobu života, ho
Benedikt nepovažuje za ideálny, pretože mu chýba cnosť poslušnosti.
Vidíme, že hoci pustovníctvo hľadá samotu ďaleko od ľudí, postupne vedie
k vzniku spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávajú a snažia sa o rovnováhu
medzi životom osamote a v pustovníckej komunite.
2.3.2 Cenobitizmus
Organizovaným a usporiadaným stupňom monasticizmu sa stal cenobitizmus, inak
označovaný aj koinobitizmus z gréckeho koinos bios, čo v preklade znamená
spoločný život. Za jeho zakladateľa sa považuje Pachómius (290/2–346), ktorý stál
pri zrode prvej formy kláštorného života.
Pachómius pochádzal z pohanskej rodiny a kresťanom sa stal až keď na neho
zapôsobila viera kresťanov, s ktorými sa stretol v armáde. Nechal sa pokrstiť
a podľa volania Písma sa uchýlil na opustené miesto, kde sa stal žiakom iného
anachorétu Palamóna. Podľa legendy k nemu mal prehovoriť Boh, ktorý od neho
žiadal, aby postavil kláštor a viedol v ňom tých, ktorí za ním prídu. 42 On preto
v opustenej dedine Tabennisi vybudoval prvý kláštor a sám svojich žiakov učil
podľa príkladu Písma. Postupne bolo vybudovaných deväť kláštorov, v ktorých
spolu žilo niekoľko tisíc mníchov. 43 Do popredia dával príklad prvotných
cirkevných obcí, ktoré sa spoločne schádzali na lámaní chleba a všetko robili spolu.
Pachómius považoval život cenobitov za dokonalejší než anachorétov
a spoločenstvo za lepšie miesto pre pestovanie cností ako v samote.44
Keď Benedikt v RB píše o druhoch mníchov, ako prvých spomína cenobitov, ktorí
podľa jeho slov „žijú v kláštore a mužne slúžia pod regulou a opátom.“45 To, že
ich dáva na prvé miesto neznamená, že by boli prvou formou mníšstva, tými boli
vyššie zmienení pustovníci-anachoréti, ale prikladá im vyššiu hodnotu, pretože ich
spôsob života, spoločenstvo žijúce v kláštore na jednom mieste, je pre Benedikta
ideálom. Cenobiti naozaj žili pod regulou,46 ktorú spísal Pachómius a v ktorej, ako
LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001, s. 11–13
Na prosbu jeho sestry Márii boli založené aj ženské kláštory, ktoré žili pod Pachómiovou
kontrolou.
44
AUMANN, J., Křestanská spiritualita v katolické tradici, Praha 2000, s. 46
45
Svätý Benedikt z Nursie Regula..., s. 45
46
Napísal ju okolo roku 320 a zachovala sa vďaka prekladu Hieronyma do latinčiny okolo roku
404. BACHT, H., Pachomius. Mönchsregeln, 2010
42
43
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Benedikt, kládol dôraz na poslušnosť jednak regule a predstavenému, ale najmä
Písmu. Tieto kláštorné pravidlá, so 192 článkami, podávali praktické pokyny podľa
vedenia Písma a ustanovovali rád spolužitia mníchov. V RB je možné zaznamenať
inšpiráciu aj životom a regulou Pachómia, z ktorej na viacerých miestach cituje
a preberá z nej isté liturgické prvky. Je možné, že Benedikt vo svojej mníšskej
komunite v Subiacu, teda ešte pred písaním RB, viedol život podľa jemu
prispôsobenej regule Pachómiovej.47
Veľká naviazanosť hnutia na silnú osobnosť zakladateľa spôsobila, že po
Pachómiovej smrti sa celý jeho koncept spoločného kláštorného života rúti, hoci na
ňom nastávajúce mníšstvo bude ešte budovať. Rolu mohlo zohrať aj rýchlo
vzniknuté, neskúsené a ťažko kontrolovateľné zoskupenie kláštorov a tiež spory
o následníctvo.
2.4 Kappadócki Otcovia
Mníšstvo sa okrem Egypta rozvíjalo aj v iných zemiach na Východe, predovšetkým
v Palestíne, Sýrii, kde sa pod egyptským vplyvom formovali samostatné kláštorné
hnutia. Kľúčovými postavami ďalej sa formujúceho monasticizmu na Východe sa
stali kapaddócki Otcovia, a to Bazil Veľký, Gregor z Nyssy a Gregor Naziánsky.
Predovšetkým Bazil značne ovplyvnil budúcu podobu mníšskeho života.
2.4.1 Bazil Veľký
Bazil Veľký48 (329/330–379), nazývaný aj Bazil z Kaisareje bol veľmi vzdelaným
mužom. Pochádzal z bohatej rodiny a vďaka tomu svoje štúdia absolvoval
v Cézarei, Konštantínopole a Aténach. Príklad jeho sestry Makriny ho priviedol ku
krstu a asketickému životu, v ktorom mu najväčším vzorom bol biskup
Eustathios. 49 Putoval po mníšskych centrách v Palestíne, Sýrii aj Egypte a po
návrate sa najprv uchýlil do samoty, ale potom sa zapája do spoločenstva, ktoré žije
podľa vzoru Eustathia. Stal sa silnou osobnosťou tohto hnutia a organizoval
bratstvá na princípe chudoby, modlitby, práce a sociálnej starostlivosti. Od roku
HERWEGEN, I., Smysl a duch Benediktovy řehole, Vyšší Brod 2008, s. 323
NOVOTNÝ, J., Basil Veliký a jeho doba, Olomouc 1999
49
Eustathios zo Sebasty bol biskupom v arménskej Sebaste, ale aj napriek tomuto držaniu úradu
žil asketicky. Angažoval sa aj v ariánskych sporoch, vybudoval inštitúcie venujúce sa starostlivosti
o chudobných a chorých. Ideálom jeho asketickej náuky je celibát a chudoba. Priateľský vzťah
medzi Eustathiom a Bazilom, ale netrval stále. Od 70tych rokov štvrtého storočia začínajú mať
problémy v rozdielnych názoroch na dogmatické učenie.
47
48
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370 bol kaisarejským biskupom a vďaka tomuto postaveniu mohol svoje bratstvá
stabilizovať a dostať pod kontrolu cirkevnej hierarchie. Zakladal kláštory priamo
v mestách, ktoré začleňoval zo svojej pozície do cirkevnej hierarchie. Nespísal
žiadnu regulu na organizáciu života v kláštore s pravidlami, ale zanechal po sebe
Veľkú a Malú regulu,50 ktoré svojou formou dialógov medzi Bazilom a komunitou
jasne odkazujú na Bazilejove myšlienky kláštorného života.
Zdrojom jeho náuky je, ako sám hovorí, Písmo, z ktorého čerpá odpovede na otázky
a malo by byť jedinou regulou pre mnícha resp. kresťana.51 Za ťažisko mníšstva
pokladá lásku k Bohu a ľuďom, ktorá sa musí rozvíjať v spoločenstve a ktorú
odvodzuje od evanjeliovej výzvy : „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
milovali navzájom.“52 Podľa Bazila je pre uskutočnenie božieho zámeru nutné žiť
v spoločenstve a odchod na púšť vnímal ako svojvôľu ktorou sa nikomu neposlúži
a nedosiahne sa poslušnosti. Nevylučoval tým nutnosť mníšskej samoty, ale tá mala
byť uskutočňovaná v kláštore. Dôraz ďalej kladie na zdržanlivosť, avšak jeho
askéza nie je radikálna a má sa prispôsobiť potrebe každého. 53 Tak ako neskôr
Benedikt v RB hľadá prienik medzi neustálou modlitbou a prácou, aj Bazil tieto
dva aspekty mníšskeho života považuje za veľmi podstatnú súčasť cesty
k dokonalosti podľa biblického vzoru. Podrobne rozpracúva aj potrebu poslušnosti,
opodstatnenie a rolu autority.54
Bazil Veľký zaviedol na Východe pevnú formu mníšstva, spočívajúcu
v usporiadanom spoločenstve s koncipovanými pravidlami, angažovanosťou
v sociálnej a pedagogickej činnosti, vyváženou formou askézy a orientáciou na
Písmo ako zdroj všetkého potrebného. Bol to veľký posun, od ktorého sa
monasticizmus vyvíjal ďalej. Benedikt považoval Bazila za Otca mníšstva. 55
Zhoduje sa s ním v uprednostnení a väčšom význame cenobitského spôsobu života
pred samotou na púšti. Napriek tomu Bazilove poňatie cenobitizmu bolo na
západné pomery, v ktorých sa vyskytoval Benedikt príliš kontemplatívne

Niekedy sa označuje ako Dlhá a Krátka regula, alebo ako Malé a Veľké Askétikon. Okrem toho
sa o jeho postojoch dozvedáme z rozsiahlej korešpondencie, ktorú viedol.
51
Bazil Veľký členov svojej komunity nenazýval mníchmi, ale kresťanmi, pretože ich považoval
za malé miestne Cirkvi kde sa napĺňa sľub krstu. VENTURA, V., Spiritualita křesťanského
mnišství I., s. 232
52
Jn 13, 34
53
Tak je to aj v RB.
54
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství I., s. 233–252
55
Svätý Benedikt z Nursie Regula..., s. 249
50
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a filozofické. To vyplýva zo samotnej povahy Bazila, ktorý bol muž štúdia a filozof
a tiež vzdelanosťou gréckeho sveta. Sila benediktovej Regule spočíva aj v tom, že
dokázal vnímať potrebu svojho okolia a doby, pre ktorú písal a prispôsobiť poňatie
mníšstva konkrétnemu historickému rámcu. Je nesporné, že Bazil bol pre neho
veľkou osobnosťou a inšpiráciou, avšak jeho myšlienky vedel pretaviť tak, aby boli
aplikovateľné a realizovateľné pre svet, v ktorom sa práve nachádzal.
2.4.2 Gregor z Nyssy
Gregor z Nyssy 56 (okolo 331–394) bol mladším bratom Bazila Veľkého. Hoci
nezískal možnosti takého štúdia ako on, bol vzdelaný a stal sa rétorom. Duchovná
cesta, ktorou sa vydal po vnútornom hlbokom obrátení, na ktorom má podiel sestra
Makrina a Bazil, pre neho nebola priamočiara. Vracia sa k rétorstvu, dokonca sa
ožení57 a až po smrti manželky sa vracia do duchovného stavu a stáva sa biskupom
v Nysse. Z toho úradu je ale zosadený a vypovedaný z mesta, do ktorého sa vracia
až po smrti cisára Valenta, aby sa po Bazilovej smrti stal pokračovateľom jeho diela
a vplyvnou cirkevnou osobou Kapadócie. Jeho silná pozícia bola podporovaná
cisárom Theodósiom I. a keď odíde do západnej časti ríše, jeho postavenie sa
oslabuje. Sťahuje sa z verejného života do ústrania a začína písať duchovné spisy
s mníšskym kontextom.
Medzi jeho ranné dielo, ktoré napísal ešte ako rétor na žiadosť brata Bazila, patrí
De virginitate, pojednanie o panenstve/panictve, ktorého účelom bolo priviesť
mladých ľudí k celibátu a vyzdvihovalo jeho dôležitosť spojenú s mníšstvom.
Zastrešuje a teologicky podkladá Bazilovú mníšsku prax. Ideál mníšstva sa odráža
aj v životopise jeho sestry Makriny, Vita Macrinae. Avšak až jeho neskorá tvorba,
medzi ktorú patrí De vita Mosis a De instituto Christiano,58 je odrazom hľadania
odpovedí pre duchovný mníšsky život. Gregor z Nyssy ukazuje, že základom
cnostnej cesty je úsilie o poznanie Boha počas všetkých nástrah a bojov, ktoré je
nutné prekonávať rastom. Podáva tak teologické videnie mníšstva a jeho duchovnej
cesty na pozadí biblickej tradície. V druhom spise, ktorý je niekedy označovaný aj
ako Učenie o kresťanskom živote, ponúka Gregor náčrt kontemplatívneho života.
KARFÍKOVÁ, L., Řehoř z Nyssy: boží a lidská nekonečnost, Praha 1999
V tejto dobe nebolo manželstvo biskupa netypické. Aj Gregor Naziánsky bol synom biskupa.
58
Nie sú to však jeho jediné spisy. Je treba ešte zmieniť De professione Christiana, v ktorej za
základ kresťanstva určuje samotného Krista, ktorý je pre všetkých kresťanov prvým
a najdokonalejším vzorom. De perfectione, alebo Traktát o dokonalosti vraví o dôležitosti
poznania Krista a jeho nasledovaní. A nakoniec ešte Homília na Pieseň piesní.
56
57
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Za jeho podstatné zložky pokladá pravdivé poznanie človeka, ktorý sa na túto cestu
rozhodne vydať, ďalej krst, vlastné duchovné rozhodovanie v spolupráci s milosťou
Ducha, čistotu a najmä pokoru. V spoločenstve vidí potrebu zriecť sa vlastnej vôli
a potrieb za predpoklad k poslušnosti a oddanosti, jednak voči Kristovi, ale aj
predstaveným, ktorí by však mali byť vzorom pre mníchov.
Dôležitosť Gregorových spisov spočíva v jeho nazeraní na mníšsku otázku
z pohľadu vzdelaného filozofa a výrečného rétora, ktorý vnáša a objasňuje
spiritualitu takto zvolenej cesty. Dokázal svoje filozofické myšlienky spojiť
s vlastnou duchovnou skúsenosťou a pretaviť ich do teológie mníšstva zakotvenej
v Písme. Napriek tomu hovoril rečou, ktorej bolo možné porozumieť a poňatie rastu
poznania a lásky bolo realizovateľné. Jeho vplyv, najmä na východe, bol
markantný.
2.4.3 Gregor Naziánsky
Gregor Naziánsky59 (329–389), alebo Gregor Teológ sa s Bazilom Veľkým poznal
zo študijných dôb

60

a istú dobu strávil v jeho kláštore. Jeho túžbou bola

kontemplácia a filozofické rozjímanie. Avšak jeho otec, ktorý bol biskupom, ho
vysvätil za kňaza a tak mu pomáhal pri jeho práci. Neskôr sa sám stal biskupom
v Kaisarei. Musel prekonávať viaceré politicko-cirkevné súboje po tom, ako sa
Kapadócia rozdelila na severnú a južnú,61 čo sa odrazilo aj v cirkevnej organizácii
jej územia. Na čas sa uťahuje do horskej samoty a hľadá cestu, po ktorej by sa mal
vydať. Jeho život sa stáva bojom medzi túžbou byť sám s Bohom v hlbokej
filozofii a medzi povinnosťou vo svete, ktorá hu núti z nej vyjsť. Stane sa úspešným
obrancom viery, keď vystupuje proti ariánstvu v Konštantínopole. Cisár
Theodosius I. ho počas ekumenického koncilu v roku 381 vymenoval za riadneho
biskupa konštantínopolskeho, čoho sa ale kvôli protestom zo strany niektorých
koncilových účastníkov zriekol.
Vo svojej filozofii, ktorú sám považoval za kresťanskú a asketickú, obdivoval
Órigenesa, ktorého študoval s Bazilom Veľkým a spoločne vytvorili výber jeho
textov, Filokalii. Síce mu bol silnou inšpiráciou, za prvotný zdroj čerpania pokladal
evanjelium. Z neho vychádza jeho poňatie cnostného života ako cesty zápasu,
ŠPIDLÍK, T., Řehoř Naziánsky: úvod ke studiu jeho duchovní nauky, Olomouc 2010
Tiež sa vzdelával v miestach ako Bazil, teda v Cézarei, Alexandrii a Aténach. S Bazilom sa
spoznal počas pobytu v Aténach.
61
Stalo sa tak v roku 372 za cisára Valenta.
59
60
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potreba zachovávať prikázania a nasledovať Krista. Jeho mníšsky život bol veľmi
špecifický. Nežil totiž dlhodobo v kláštore, ani nebol dlho utiahnutý ako pustovník,
vystupoval na verejnosti a angažoval sa v dôležitých cirkevných otázkach. Bol na
polceste medzi púšťou a kláštorom a svoje mníšstvo prežíval najmä vnútorne.
Tento model nezapadá do žiadneho z tých, ktoré Benedikt uvádza v RB.
2.5 Mníšstvo na Západe
Východné

mníšstvo

postupne

rozkvitalo,

vznikali

jeho

nové

formy

a premyslenejšie duchovné praktikovanie. Jeho ideály sa rozširovali do latinskej
Cirkvi viacerými spôsobmi ako bolo šírenie mníšskej literatúry, osobné kontakty
s významnými postavami Východu a správy pútnikov a cestovateľov, ktorí svoje
skúsenosti a poznatky vniesli po návrate do svojho života a okolia62. Stalo sa tak aj
vďaka Atanázovi, ktorý hlásal myšlienky egyptského mníšstva v Trevíre a Ríme,
kam sa uchýlil počas svojho vyhnanstva v rokoch 335–337 a 339–346.63 Význačné
je jeho, už vyššie zmienené dielo, Život svätého Antona, ktoré zanechalo azda
najväčší dojem a veľmi ovplyvnilo západný mníšsky svet.64 Sám Atanáz v úvode
poznamenáva, že životopis Antona napísal na žiadosť a pre poučenie západných
bratov.
„Skvelý boj ste začali, bratia, keď ste si zaumienili vyrovnať sa mníchom egyptským
alebo aj prevýšiť ich v činnosti. Veď i vy už mnoho kláštorov máte, meno mníchov
je u vás chválne známe a vaše úsilie obdivuje kde-kto. ...Keďže ste ma teda, túžiac
sa poučiť, požiadali, aby som vám napísal o živote blahoslaveného Antona, ..., aby

LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001, s. 15-18; LORENZ, R., Die
Anfänge des abendländischen Mönchtums im 4. Jahrhundert, In: Zeitschrift für Kirchengeschichte
77 (1966), s. 1–61.
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Atanáz (295/299-373) bol alexandrijský patriarcha nazývaný „otcom ortodoxie“, ktorý bol z
Alexandrie vyhnaný až sedemkrát. Príčinou bolo jeho zastávanie homóusios v spore s Ariusom
o podstatu Krista, čím sa dostal do rozporu s východorímskym cisárskym dvorom. Bol obvinený aj
z iných činov, z čarodejníctva, vraždy, svätokrádeže, smilstva a ariáni proti nemu činili neustále
úklady, aby bol vyhnaný z mesta. Nakoniec bol v roku 367 posledný krát vyhnaný z Alexandrie za
ariánskeho cisára Valensa, ale po štyroch mesiacoch sa už mohol vrátiť a tak dožil vo svojom
rodnom meste.Okrem neho významne do prenosu východných zvyklostí na Západ prispel aj
Hilarius z Poitiers (asi 315–367), ktorý sa tiež dostal do sporu s ariánskou herézou, a počas svojho
vyhnanstva putoval do Malej Ázii, kde sa zoznámil s kláštorným hnutím. Tak svoje osobné zážitky
po návrate priniesol do rodného galského mesta Poitiers a neskôr sa stal učiteľom Martina z Tours.
LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, s. 15–17
64
Známejším sa stal preložený latinský text oproti pôvodnému gréckemu, ktorý v roku 374
zhotovil Evagrius z Antiochie.
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ste sa podľa jeho vzoru a príkladu aj sami mohli zariadiť, podujal som sa s veľkou
radosťou splniť príkaz vašej lásky. ...“65
Skutočne sa tento hagiografický život svätca, nazývaného otcom mníšstva, stal
inšpiráciou mnohých kresťanov na Západe, vrátane Augustína. Mnoho ďalších
životopisov púštnych otcov sa vďaka prekladu do latinčiny stalo známymi
a rozšírenými medzi vzdelancami Západu.66
Prechod monasticizmu na Západ, ktorý sa plne dovŕšil v druhej polovici štvrtého
storočia, však neznamenal len vznik odnože mníšstva východného, ktorá by slepo
prebrala všetky jeho prvky a ideály bez prispôsobenia vlastným podmienkam. Jeho
vývoj začal, podobne ako na Východe, askézou, ktorá sa však odohrávala vnútri
obce predovšetkým formou rodinného asketizmu, ktorý prirodzene čerpal
z pokročilejšieho východného.67 Osobnosti mníšskeho západu, ktoré budeme ďalej
sledovať, mali veľký vplyv na jeho utváranie a formovanie. Ich životy odrážajú
širšie tendencie vo vývoji mníšskych spoločenstiev a komunít. Dopad šírenia
myšlienok a životného štýlu týchto jednotlivcov bol v rôznych oblastiach odlišný,
ale vždy mal dlhodobejšie trvanie než samotný život protagonistu. Bol
napodobňovaný a často považovaný za ideál hodný nasledovania. Ponúkal
ilustratívny návod pre nasledovníkov, ako kráčať po ceste mníšstva. A práve preto
je potrebné predstaviť si mužov, ktorí sa stali vzormi mníšskej tradície latinskej
Cirkvi pred Benediktom, a od ktorých neskôr čerpal on sám a ďalší autori.
2.5.1 Hieronym
Medzi prvých významných mužov Západu, ktorý ovplyvnili mníšsky spôsob
života, čerpajúc z vlastných, aj východných skúseností, bezpochyby patrí
Hieronym (okolo 347–419/420).68 Jeho život bol plný neustáleho putovania, ako
väčšiny askétov tej doby, snažiacich sa obohatiť z každej strany. Zanechal po sebe
dôležité preklady, ktoré ovplyvňovali už dobu, v ktorej žil, ale ostali významnými

Svätý Atanáz biskup alexandrijský, Život blahoslaveného Antona, Trnava 1950, s. 25
Patria medzi ne predovšetkým Život Pavla Pustovníka od Hieronyma, ktorý sa zaslúžil aj
o latinský preklad Regule Pachomia a preklad Dejín mníchov v Egypte od Rufinusa z Aquileje.
67
FRANK, K. S., Dějny křesťanského mnišství, Praha 2003, s. 39–40
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LANG, A., Otec pouště sv. Jeronym, Praha 1948
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aj po jeho smrti. Predovšetkým vďaka jeho rozsiahlej korešpondencii môžeme
preniknúť hlbšie do jeho názorov a pohľadov na nie len mníšsky svet.69
Narodil sa v rímskej provincii Dalmácia v kresťanskej rodine, štúdia absolvoval
v Ríme, odkiaľ odišiel do Trevíra. Tam sa stretol s alexandrijským biskupom
Atanázom a pod jeho vplyvom začal žiť asketicky. Prvú mníšsku skúsenosť zakúša
v spoločenstve u biskupa Valeriana v Aquilei. To sa ale rozpadá a Hieronym
odchádza do Antiochie, v ktorej značne čerpá z východnej tradícii a uchyľuje sa na
púšť. Počas svojho pustovníckeho obdobia sa zameriaval najmä na štúdium, keď
sa učil gréčtinu a hebrejčinu, a tiež na rozjímanie nad Písmom. Ďalej sa na svojej
ceste dostal do Konštantínopolu na štúdia k samotnému Gregorovi z Nyssy. Na
pozvanie svojich priateľov zo Západu sa vracia, tentokrát do Ríma, kde sa stáva
sekretárom a chránencom pápeža Damaza I. (366–384). Svoje poznatky a zážitky
z východného mníšstva tak rozširoval v Ríme, a to najmä v okruhu asketických žien
na čele s bohatou aristokratickou vdovou Marcellou a Paulou, ktoré intenzívne
vzdelával a vysvetľoval im Písmo.70 Jeho konfliktná povaha, ktorá sa prejavila už
počas pobytu v Antiochii, 71 ho teraz prinútila odísť z Ríma po tom, čo bol na
pápežský stolec po smrti Damaza zvolený Siricius (384–399). Znepáčil sa
rímskemu kléru otvorenou kritikou nesvárov a asketickými názormi.72 Odišiel do
Palestíny, kam ho nasledovali jeho viacerí rímski žiaci a žiačky. V Betleheme
vďaka finančnej podpore Pauly, ktorá putovala spolu s ním, vybudoval ženský
a mužský kláštor. Prežil tu kľudné a tvorivé obdobie, prekladal, písal, ale tiež sa
dostal do sporov o Órigenesovi a zapálene polemizoval s pelagiánmi.73
O preklady do češtiny sa zaslúžili Jiří Šubrt a Antonín Ludvík Stříž JERONÝM, Výbor
z dopisů, Praha 2006, JERONÝM, Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve 1: listy
od prvého do šedesáteho čtvrtého dle pořadí časového, Vyškov 1917.
70
Práve aristokracia bola v ranom západnom mníšstve jeho veľkým podporovateľom a z jej
kruhov vychádzali viaceré iniciatívy. Patrí medzi ne aj založenie dvoch cenobitských kláštorov na
Olivovej hore v Jeruzaleme. Stála za nimi bohatá rímska vdova Melánia (označovaná ako Melánia
Staršia; jej vnučka Melánia Mladšia (383–440) si tiež zvolila mníšsky spôsob života), ktorá v roku
372 odišla z Ríma a po stretnutí s Rufinom (345–410/411) v Nitrii sa vybrali do Jeruzalema, kde
spoločne založili tieto kláštory, jeden mužský a druhý ženský. Postupne sa v nich schádzalo čoraz
viac askétov prichádzajúcich zo Západu. Marcella premenila svoje sídlo na Aventíne na miesto
podobné kláštoru, v ktorom sa odohrávali spoločné stretnutia a výučba. Po Hieronymovom
odchode z Ríma odišla na vidiek, kde vytvorila ženské asketické spoločenstvo. LAWRENCE, H.,
Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001, s. 18–19
71
Stalo sa tak v spore o nástupníctvo na biskupské miesto v meste, počas ktorého Hieronym
podporoval povstaleckého biskupa Paulina, a nie biskupa Meletia.
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FRANZEN, A., Malé cirkevné dějiny, Praha 1995, s. 76
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V Betleheme žil od roku 386, až do svojej smrti v roku 419/420. Prekladal tam Bibliu, napísal
životopisy mníchov Hilariona a Malcha, patrológiu De viris illustribus a viedol korešpondenciu.
Významným bol jeho počin preloženia regule Pachomia, ktorou sa riadili jeho kláštory.
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Hieronym je príkladom mnícha, ktorý nerozlučne spája askézu so štúdiom, k čomu
viedol aj svojich druhov. Okúsil ticho púšte aj ruch veľkých miest, samotu aj život
v spoločenstve, prácu len na sebe a vyučovanie druhých. Spočiatku, ako sa
dozvedáme z jeho listov, našiel v púšti svoje jediné útočisko a domov.74 Keď sa ale
rozmohla ariánska heréza, Hieronym cítil potrebu postaviť sa proti nej a postupne
sa u neho prejavuje príklon od eremitstva k cenobitizmu. 75 Aj Benedikt prešiel
podobnú cestu, keď najprv z mesta odchádza do ústrania púšte, z ktorej sa potom
vracia medzi ľudí a zakladá kláštory pre jeho nasledovníkov. Síce dôvodom jeho
návratu nebolo angažovanie sa v cirkevných sporoch, je charakteristické, že ranné
mníšstvo nie je striktne vyhranené len do jednej praktikovanej formy. Častokrát,
ako sme mohli a budeme ešte vidieť, mních prejde rozličnými etapami, kým nájde
pre neho najviac napĺňajúci spôsob prežívania mníšstva. Hieronym sa nikdy celkom
nestotožnil iba s pustovníckou či iba s cenobitskou koncepciou a nachádza medzi
nimi isté vnútorné neprekonateľné napätie.76 Výhody spoločného žitia v komunite
si Hieronym uvedomuje vo svojich kláštoroch v Betleheme, kedy vyzdvihuje ich
užitočnosť a vzájomnú podporu. Palestína sa pre neho stáva najvhodnejším
miestom pre mníšsky život, obohacuje všetkých, ktorí do nej prídu a nachádza v nej
potrebný pokoj. Jeruzalem dáva do kontrastu s Rímom, ktorý nepovažuje za vhodné
miesto pre mníchov.77 Jeho veľkými vzormi boli mních Bonosus a samotný Pavol,
ktorý ako prvý pustovník, stelesňoval pre Hieronyma ideál mníšstva v jeho
evanjeliovej radikalite. 78 Typické pre jeho životnú púť je blízkosť k ženskému
asketickému hnutiu, ktorú započal počas pobytu v Ríme v rokoch 382–385
Hieronymus bol najprv stúpencom Órigenovych myšlienok a čerpal aj z jeho knižnici v Kaisarei,
keď sa ale rozmohla jeho kritika, ktorá považovala jeho náuku za heretickú, postavil sa proti nemu
a nepovažoval sa za jeho sympatizanta.
Pelagianizmus bola heréza, ktorú rozširoval mních Pelagius (350/360–431). Spájal milosť
a prirodzenosť, krst považoval za zbytočný, hlásal morálnu všemohúcnosť vôle, popieral aj
existenciu dedičného hriechu. Pelagius pobýval u jeruzalemského biskupa Jána, s ktorým
Hieronymus tiež viedol spor, pretože Ján bol stúpencom Órigenesa. Hieronymus spoločne
s Augustínom z Hippa (354–430) vyvracal myšlienky pelagianizmu. Ten bol oficiálne odsúdený
na viacerých synodách, najprv v roku 431 v Efeze. Odsúdil ho aj druhý oranžský koncil v roku
529, ale jeho závery neboli prijaté východnými kresťanskými cirkvami. V polovici šestnásteho
storočia ho odsudzuje ak koncil konaný v Tridente.
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Púšť oslavuje v štrnástom liste venovanému mníchovi Heliodorovi, ktorého sa snaží presvedčiť,
nech opustí mesto a vydá sa naň. JERONÝM, Listy svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele
církve 1: listy od prvého do šedesáteho čtvrtého dle pořadí časového, Vyškov 1917, s. 29–36
75
JERONÝM, Listy svatého Eusebia Jeronyma..., s. 36–41
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VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství II.-III., Praha 2010, s. 246
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JERONÝM, Listy svatého Eusebia Jeronyma..., s. 173
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Život Bonosa popisuje v treťom zo svojich listov a o Pavlovi píše na začiatku pobytu na púšti vo
Vita sancti Pauli. JERONÝM, Listy svatého Eusebia Jeronyma..., s. 14-17; JERONÝM, Legendy
o poustevnících, Praha 2002, s. 42–63
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a sprevádzala ho po zvyšok života. Časť jeho listov je venovaná práve ženám, mali
ich inšpirovať, motivovať vytrvať a dávať im príklad viery, poúčať, chváliť aj
napomínať.79
Hieronym pôsobil v najrannejšej fáze západného mníšstva, kedy sa len hľadali
a postupne tvorili jeho pevnejšie formy a možno preto sa uchýlil na vyspelejší
Východ. Odtiaľ ale stále ovplyvňoval dianie za Západe. Jeho práca, najmä
prekladová a písanie mníšskych životopisov, významne prispela k šíreniu týchto
myšlienok. Pre svoje betlehemské kláštory využíval ním preloženú Regulu
Pachomia. Je príkladom charizmatickej osobnosti okolo ktorej sa tvorili mníšske
spoločenstvá a ich naviazanie na zakladateľa bolo natoľko silné až závislé, že
neboli schopné bez neho ďalej pokračovať.
2.5.2 Augustín z Hippa
Takisto ako u Hieronýma hralo mesto Trevír a Atanáz dôležitú križovatku na jeho
ceste smerom k askéze a neskôr k mníšstvu, tak u Augustína (354–430) zasa
Ambróz

80

(okolo 337–397), tentokrát však v Miláne,

81

a jeho príbeh

o pustovníkovi Antonovi, zohráva zásadnú rolu v Augustínovom kresťanskom
živote a jeho ďalšom smerovaní. Je príznačné, že osobné stretnutie a osobný príklad
jednotlivých významných postáv mníšstva dokázal v rodiacom sa západnom
monasticizme podnecovať voľbu takého spôsobu života. Tento prvotný impulz teda
nemusel vychádzať z čítania Písma, ale až neskôr sa naň odvolával po tom, ako sa
inšpiráciou stala životná cesta niekoho iného. V Augustínovom prípade to bol
príbeh Antona, podľa slov biskupa Ambróza.
Aurelius Augustinus, ako sa vlastným menom volal Augustín, sa narodil
v numídskej provincii v meste Tagaste. O jeho živote sa dozvedáme vďake
autobiografickému spisu Vyznania,82 v ktorom zachytáva aj svoju duchovnú púť.

Rozpracováva v nich napríklad ideál panenstva, portréty asketických žien, ale aj pravidlá pre
vdovský zasvätený život. JERONÝM, Výbor z dopisů, Praha 2006
80
Ambróz Milánsky bol rímsky cirkevný otec, biskup v Miláne, odporca ariánstva a autor
mnohých dogmatických a katechetických spisov.
81
Trevír aj Miláno boli významné politické a kultúrne centrá. V Trevíre sa v tej dobe nachádzal
Valentinianov (321–375) cisársky dvor. Miláno bolo počas štvrtého storočia hlavným mestom
Západorímskej ríše, až do roku 402, kedy ho nahradila Ravenna.
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Tento pôvodne latinský filozofický a autobiografický spis napísal medzi rokmi 397–400, teda
v čase, keď už bol hipponským biskupom. Vyznania, latinsky Confessiones, obsahujú spolu trinásť
kníh, v ktorých Augustín pojednáva o svojej ceste hľadania kresťanskej viery (I-X) a posledné tri
(XI-XIII) o rôznych otázkach vychádzajúcich z Písma s odvolaním na starozákonnú knihu
Genezis. AUGUSTIN, Vyznání, Kostelní Vydří 2015
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Mal veľké nadanie a túžbu vzdelávať sa. Študoval v rodnom meste, v Madaure aj
v Kartágu, metropole rímskej Afriky. Nemal dostatok financií na štúdium a preto
nemohol študovať vo významných filozofických centrách, medzi ktoré v tej dobe
patrili východné mestá, alebo Alexandria či Atény. Bol ale veľmi učenlivým
samoukom a nadobudol predovšetkým latinské literárne vzdelanie, v ktorom ho
spomedzi rímskych klasikov najviac zaujal Cicero a jeho kniha Hortensius,83 na
ktorú sa často odvolával ako na prvotný zdroj záujmu o filozofiu. Vyučoval rétoriku
v Tagaste, Kartágu a neskôr v Ríme a Miláne. Jeho matka Monika, ktorá sa neskôr
stala sväticou, bola horlivou kresťankou a modlila sa za obrátenie svojho syna, na
rozdiel od jeho otca, romanizovaného Afričana Patricia, ktorý bol pohanom a až
pred smrťou sa vďaka svojej manželke obrátil a dal pokrstiť. Augustínova mladosť
sa tak niesla v znamení bujarej bezstarostnosti a voľných zväzkov. Narodil sa mu
nemanželský syn Adeodatus. 84 Dostal sa aj do manichejského spoločenstva,
v ktorom zotrval takmer desať rokov.85 Avšak keď ho ani predný mysliteľ afrických
manichejcov, Faust z Miletu, pri osobnom rozhovore neutvrdil v ich myslení,
odpútava sa od nich a postupne si hľadá cestu ku katolíckej viere, ktorá sa dovršuje
v spomínanom meste Miláne pri stretnutiach s Ambrózom. Ako spomína vo

Marcus Tulius Cicero (106 pred Kr.–43 pred Kr.) bol rímsky štátnik, rečník a filozof, ktorý
zastával aj úrad konzula v roku 63 pred Kr.. Je autorom mnohých politických, filozofických aj
rečníckych spisov, medzi ktoré patrí aj dialogický spis Hortensius, napísaný v roku 45 pred
Kristom. CICERO, Hortensius, Darmstadt 1990
Na tento spis Augustín odkazuje v svojich Vyznaniach, kedy píše, že „táto kniha zmenila môj
náhľad a k Tebe, Pane, obrátila moje modlitby a celkom zmenila moje žiadosti a túžby. Spríkrila
sa mi odrazu akákoľvek márna nádej a neuveriteľným zápalom srdca som zahorel po nesmrteľnej
múdrosti tak, že som sa už začal dvíhať, aby som sa vrátil k Tebe. Tú knihu, čo som vlastne vo
svojom devätnástom roku kupoval za peniaze matkine, ktorá bola už dva roky vdovou — čítal som
totiž nie na vytríbenie jazyka, ani nie pre jej výrečnosť, ale skôr pre jej obsah.“ AUGUSTÍN,
Vyznania, Trnava 1948, s. 74–76
Ako však upozorňuje francúzsky historik, autor knihy o Augustínovi, Henri Marrou, nebol to tak
rýchly zlom ako by sa mohlo zdať. Od čítania Hortensia k Augustínovej konverzii ubehlo trinásť
rokov, kým sa dal pokrstiť a stal sa askétom. MARROU, H., Svatý Augustin, Rím 1979, s. 18–19;
AUGUSTIN, Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec, Praha 2000; ŠPIRKO, J., Patrológia:
životy, spisy a učenie sv. otcov, Prešov 1995, s. 155–171
84
Stalo sa tak v roku 372. Keď sa dal Augustín pokrstiť v roku 387, prijal s ním krst aj jeho syn
a stal sa rehoľníkom.Jeho matku si nikdy nevzal za manželku, hoci s ňou žil asi po dobu štrnástich
rokov. Jej meno nie je známe, ale pochádzala z nižšej spoločenskej vrstvy a preto Augustínova
matka Monika bránila uzatvoreniu manželstva. Nestalo sa tomu ani po tom ako Augustín prijal
krst, pretože obrátenie pre neho znamenalo cestu k askéze aj čistote. MARROU, H., Svatý
Augustin, Rím 1979, s. 21–23; SÉBASTIEN, L., VAN FLETEREN, F., The life of Augustine of
Hippo, New York 2012
85
V rokoch 737-382. Manicheizmus bolo náboženské učenie, ktoré nadväzovalo na Mániho (216–
277) z Babylonu a hlásalo dualistickú kozmológiu bojujúcu medzi dobrým duchovným svetom
svetla a zlým materiálnym svetom tmy. Augustína zaujal najmä pre to, že manichejci svoje učenie
sami označovali za vedecké a rozumovo dokázateľné, čo sa jemu, ako zapálenému filozofovi
pozdávalo.
83
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Vyznaniach: „Faust blúdil v manichejských klamoch, kým Ambróz bol učiteľom
spasiteľnej pravdy.“ 86 Jeho osobnosť ho natoľko zaujala, že začal premýšľať
o otázkach viery hlbšie až sa obrátil a dal pokrstiť. V Miláne sa prvý krát stretáva
aj s mníšstvom. Nachádzal sa tam totiž kláštor, ktorý zastrešoval samotný Ambróz
a Augustín sa pred krstom v malom spoločenstve uchýlil do ústrania na statku
neďaleko mesta, v Cassiciacum. Po návrate do Tagasty, kde žil utiahnutým
životom, vzdelával sa, modlil, postil a stal sa vyhľadávaným pre duchovné rady,
stále žil v spoločenstve, v akejsi ním založenej rehoľnej pospolitosti. Pri návšteve
mesta Hippo Regius 87 v roku 390/391 je vysvätený za kňaza, 88 neskôr za
pomocného biskupa a tak, keď o pár rokov umrie miestny biskup Valérius, stane sa
jeho nástupcom a v meste pôsobil až do svojej smrti, skoro štyridsať rokov. Už pri
svojej kňazskej službe založil v meste kláštor pre laikov a pri biskupskom stolci
zakladá aj kláštor pre klerikov. Práve do tohto obdobia, okolo roku 397, sa datuje
vznik jeho Regule, ktorá sa tak stáva prvou známou mníšskou regulou napísanou
na Západe. Je to Regula ad servos Dei inak nazývaná aj Praeceptum.89
Toto neveľké dielo, napísané vo forme listov, neobsahuje veľa organizačných
pokynov či praktických rád do kláštorného života, ale vysvetľuje hĺbku a krásu
takejto cesty ako ju vidí Augustín. Jeho predstava mníšstva vychádza z Písma a má
byť „vita apostolica,“90 teda život podľa vzoru svätých apoštolov podľa evanjelia.
Do popredia stavia komunitný život v bratskej láske. Na rozdiel od východných
spisov a regulí sa nesnaží vysvetliť vzťah jednotlivcov k Bohu, ale opisuje
dôležitosť úprimných vzťahov medzi spolubratmi a význam spoločenstva. Regula
je plná láskavých napomenutí k vzájomnej láske a službe, ktorá má sprevádzať
AUGUSTÍN, Vyznania, Trnava 1948, s. 151
Dnešná Annaba v severovýchodnom Alžírsku.
88
Mal navštíviť kostol, v ktorom práve biskup Valérius vyzýval ľud, aby si vybral kňaza. Ľud
spontánne zvolí Augustína, a ten, odhodlaný plniť Božiu vôľu, príjme a nechá sa vysvätiť za
kňaza. Podobným nadšeným volaním davu v kostole bol za milánskeho biskupa zvolený aj
Ambróz. V tej dobre to teda nebol zvlášť neobvyklý spôsob.
89
O jej autenticite a autorstve sa donedávna viedli dlhé diskusie, ktoré ju nakoniec potvrdili ako aj
autorstvo Augustína. Regula consensuaria a Ordo/Disciplina manasterii kritikou neprešli a dnes
sa nepovažujú za autentické. Augustínov List 211 je považovaný za ženskú verziu jeho Regule.
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství II.-III., Praha 2010, s. 259–260
90
Už na začiatku Regule sa odvoláva na stať v Skutkoch apoštolov, ktorú berie za základ svojho
učenia: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z
toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo
núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli
apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.“ Sk 4,32–35.
VAN BAVEL, T., Regula Augustína z Hippo, Zvolen 1995, s. 17
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mníchov každý deň, a to v modlitbe, starostlivosti, tolerancii, čistote, odpúšťaní
a poslušnosti k slúžiacej autorite.91 Základným ideálom je teda láska a komunita.
Podstatným je aj jeho spis De opere monachorum, v ktorom zdôrazňuje, že nie len
duchovné aktivity a modlitby sú nutné pre mníšsky život, ale že aj manuálna práca
je potrebná a musí vyvažovať kontempláciu. Vplyv Augustína a jeho učenia na
latinské mníšstvo bol veľký a odráža sa aj v práci Benedikta z Nursie, ktorý vo
svojej Regule viac krát odkazuje na jeho učenie a myšlienky, ktoré mu boli zaiste
známe. Keďže Benedikt bol praktik, čo sa odzrkadľuje aj v spôsobe akým napísal
mníšsku Regulu, niektoré z Augustínových teórii a náuk do praxe zaviedol až on.
A to najmä prácu, ktorú ustanovil za povinnosť a určil jej primerané množstvo aj
spôsob.92
Hoci neboli súčasníkmi, doba v ktorej obaja žili naberá isté podobnosti vďaka
ktorým môžeme porovnať ich postoj voči nim vo svetle mníšskeho ideálu. Rímska
ríša sa totiž práve zmieta prílivom barbarov, vnútornými zmätkami, neúnosným
zdanením, krutým súdnictvom a aj tajnou políciou. Po smrti cisára Theodosia
v roku 397 je ríša rozdelená medzi jeho dvoch synov. Honorius preberá západnú
časť a Arcadius východnú, čím sa ríša definitívne rozdelila na Západorímsku
a Východorímsku.93 Ich vzájomná nevraživosť bola značná. Západ je ohrozovaný
útokmi Vizigótov, Ostrogótov, spojených germánskych kmeňov a Afriku ohrozujú
Vandali na čele s Genserichom.94 Augustín umiera pri obliehaní mesta Hippo práve
vandalským kmeňom. Tieto rozbroje v ríši na neho doliehali a aj napriek chaosu,
v ktorom sa nachádzal ako cirkevný hodnostár a zároveň mních, stále nabádal
k potrebe služby lásky. K tejto službe významne viedol aj svoje kláštory, ktoré
aktívne riadili charitatívnu činnosť a starostlivosť o siroty. Vyplienenie Ríma
Vandalmi v roku 410 pod Alarichovým vedením ho podnietilo k napísaniu diela De
civitate Dei, v ktorom vidí jeden z hlavných cieľov svetského štátu zabezpečiť mier.
Benedikt žil počas doby sťahovania národov, ktorého svedkom bol už Augustín
a obaja sa snažili v mníšskej komunite vytvoriť ideál správneho spolunažívania
Všetky tieto prvky sú stručne zachytené v názvoch jednotlivých kapitol- I. Vzájomná láska
vyjadrená spoločným vlastníctvom materiálnych dobier a pokorou, II. Spoločná modlitba, III.
Komunita a starostlivosť o telo, IV. Vzájomná zodpovednosť za dobro i zlo, V. Vzájomná služba,
VI. Láska a konflikt, VII. Láska v autorite a poslušnosti, VIII. Záverečné povzbudenia.
92
HERWEGEN, I., Smysl a duch Benediktovy řehole, Vyšší Brod 2008, s. 217–218
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Faktickú moc mal však na Západe vojenský veliteľ Stilicho a na Východe cisárov poručík
Rufinus, ktorí boli vzájomnými nepriateľmi.
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BEDNAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha 2006
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hľadajúceho niečo viac ako len pozemský život. Chceli ponúknuť nádej a rád lásky
a nie neporiadok vonkajšieho sveta. Augustínova iniciatíva napísať pre mníchov
vlastnú Regulu mohla vychádzať z jeho literárnej a teologickej povahy, ale treba
poukázať na to, že prvá písomná Regula pre latinské mníšstvo vzniká práve na
pozadí takýchto politických zmätkov. Silnela teda potreba zaviesť pevný rád,
odlišný od východnej tradície, prispôsobený dobe a okolnostiam, v ktorých sa
práve autor nachádzal. V tom sú si obaja podobní a preto medzi nimi nachádzame
mnohé paralely.
Augustín je postava v prvom rade biskupa, ako aj býva najčastejšie zobrazovaný
v ikonografii, ktorý si bol vedomý svojich povinností a poctivo si ich plnil. Popri
oddanej službe v meste a Cirkvi, ktorá ho výrazne zamestnávala, však stále zostával
kontemplatívnym filozofickým mužom, ktorý rád premýšľal, písal a tvoril hlboké
rozjímavé diela. Snažil sa o prepojenie klerického a monastického života. Od roku
426 mu vo funkcii biskupa pomáha dezignovaný nástupca, kňaz Heraklius, aby sa
Augustín mohol viac venovať svojim dielam, v ktorých sám videl veľký význam a
chcel ich zanechať pre budúcnosť. 95 Nebál sa vo svojich polemických spisoch
postaviť k otázkam, ktoré zaťažovali vtedajšiu cirkev. Boli to najmä boj proti
manichejcom, donatistom a pelagiánom. 96

Spolu s Ambrózom, Hieronymom

a Gregorom Veľkým (asi 540–604) sa zaraďuje medzi západných cirkevných
otcov.
2.5.3 Martin z Tours
Mníšstvo sa rozšírilo aj do galskej oblasti, kde je jeho prvou známou postavou
Martin z Tours (316/317–397). O jeho živote sa dozvedáme z Historia Francorum
Gregora z Tours 97 a najmä z diel Sulpicia Severa (okolo 360–okolo 420) Vita
Sú to dôležité spisy, ktoré ovplyvňovali celý kresťanský svet po dlhé storočia. Patria medzi ne
De immortalite animae, De doctrina christiana, už spomínané Confessiones, De civitate Dei, De
vera religione, De libero arbitrio, De Trinitate a mnohé ďalšie. Viedol aj rozsiahlu
korešpondenciu s významnými postavami tej doby, medzi ktoré patrili aj protagonisti mníšstva
Hieroným a Paulinus z Noly (353–431). Paulinus z Noly sa po smrti svojho syna rozhodol
s manželkou, kresťankou Therasií, žiť asketicky a zdržanlivo. V roku 395 v Neapole založili
fraternitas monastica, spoločenstvo askétov, ktoré žilo podľa pravidiel od biskupa z Tours,
Martina. Po manželkinej smrti v roku 408 sa stal biskupom v Nole.
96
Keďže k manichejcom kedysi sám patril, aktívne sa snažil ich učenie vyvrátiť najmä v rokoch
387–400. Proti donatistom, ktorí nechceli do cirkvi prijať kresťanov, ktorí počas prenasledovania
od nej odpadli, nakoniec zvíťazil na dišputácii v Kartágu v roku 411. To však nebol definitívny
koniec a polemizoval s nimi až do roku 420. Ďalej bojoval proti pelagianizmu a ich názorom
v rokoch 412–430. MARROU, H., Svatý Augustin, Rím 1979, s. 36–42
97
TURONENSIS, G., O boji králů a údělu spravedlivých: kronika Franků: dějiny v deseti knihách,
Praha 2006
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Martini, Gallus sive Dialogi de virtutibus sancti Martini a Chronica.98 Sulpicius
bol zakladateľom vlastnej asketickej komunity v galskom meste Primuliaku, ktorá
sa riadila predovšetkým podľa osobnosti Martina, ale bola ovplyvnená aj
východnou tradíciou.
Martin z Tours,99 rodák z panóskej Sabarie,100 je neobyčajnou postavou už len tým,
že bol rímskym vojakom,101Stal sa miles Christi- Božím vojakom, hoci do armády
vstúpil z nie z vlastnej vôle, ale z donútenia otca, ktorý ho chcel odviesť od
asketizmu. Pri svojich vojenských výpravách sa mohol zoznámiť s mníšstvom,102
a tak, keď v roku 356 opúšťa vojenskú službu, vracia sa k pôvodnej asketickej a už
aj mníšskej túžbe. Najprv sám ako pustovník a potom ako žiak Hilaria z Poitiers
(asi 315–367). Práve v Poiters sa okolo Martinovej pustovne zhromaždilo niekoľko
ďalších askétov, ktorí žili podľa jeho vzoru. V roku 371 bol zvolený za biskupa
v meste Tours, a tak bol nútený zlúčiť biskupskú a mníšsku službu, avšak vždy
u neho dominovala tá mníšska. Nerád opúšťal svoju samotu za mestom
v Marmoutier, kde založil kláštor. Ten bol špecifický zvláštnym eremitským
spôsobom života, prestupovaný spoločným stretávaním sa a zameraním na
modlitbu a askézu. Nevzišla z neho žiadna písomná regula, čo je dané jeho
pustovníckym charakterom. Avšak vďaka Sulpiciovemu Vita Martini sa životný
príbeh tohto mnícha a biskupa rozniesol a stal podnetom pre rozvoj kláštorného
hnutia v Galii.103
Galské mníšstvo si svoje významné postavenie udržovalo aj naďalej a rozširovalo
sa. Ďalším centrom sa stala ostrovná oblasť Lérins.104 Zakladateľom kláštora sa tu
stal Honoratus (okolo 365-430), neskorší biskup v Arelate. 105 Rozhodol sa tak

SULPICIUS SEVERUS, Život svatého Martina, Praha 2003; SULPICIUS SEVERUS, Gallus
sive Dialogi de virtutibus Sancti Martini, Paris 2006; WEBER, S., Die Chronik des Sulpicius
Severus : Charakteristika und Intentionen, Trier 1997
Okrem nich sa jeho život spomína v Sulpiciovych Dialógoch a v Dejinách Frankov od Gregoria
Turonského. Nachádzame v nich odlišnosti v časových údajoch od narodenia po odchod z vojska,
potom sa časy zhodujú. Všeobecne je prijímaný rok narodenia Martina 316, alebo 317, a nie 336
ako sa píše vo Vita Martini.
99
PERNOUDOVÁ, R., Martin z Tours, Praha 2000
100
Dnešné maďarské mesto Szombathely neďaleko maďarsko-rakúskych hraníc.
101
Slúžil pod cézarom Juliánom (332–363).
102
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství II.-III., s. 347
103
LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, s. 18
104
Tvoria ho štyri ostrovy v Stredozemnom mori, v dnešnej Francúzskej riviére neďaleko Cannes.
Dva väčšie z nich nesú názov Ostrov sv. Margaréty a Ostrov sv. Honorata.
105
Dnešné Arles.
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učiniť v rokoch 400 až 401, po tom, čo mníšske skúsenosti získaval v Grécku.106
Mnísi v tomto kláštore pochádzali zväčša z vyšších vrstiev a boli vzdelaní. Kláštory
sa stali centrom učenosti a preto sa často z ich opátov stávali biskupi, ako v prípade
samotného Honorata, ktorý ním bol zvolený asi v roku 427. Platí to aj v prípade
jeho nástupcu Hilaria (401–449) a Caesaria 107 (468/470–542), oboch zvolených
v meste Arelate. V Lugdunum108 sa biskupom stal Eucherius (okolo 380–449/450)
a v Regiu109 Maximus a Faustus (410–495). Kláštory teda v tejto dobe produkovali
aj významné cirkevné postavy zasahujúce nie len do mníšskeho života. To značí,
že cirkev, až na výnimky s mníšstvom už počítala ako so svojou súčasťou. Z tohto
ostrovného kláštora v Lérins vzišlo viacero mníšskych pravidiel,110 z ktorých čerpal
aj Benedikt vo svojej vlastnej regule.
2.5.4 Ján Kasián
Za jednu z najdôležitejších postáv mníšstva pred Benediktom je pokladaný Ján
Kasián (okolo 365–okolo 435). Ten na Západ priniesol a rozšíril východnú
monastickú prax, ktorou si sám prešiel.
Pochádzal z Balkánu, pravdepodobne zo Skythii111 nachádzajúcej sa na pomedzí
východného a západného sveta. Vďaka rodinnému zázemiu získal vzdelanie a mala
sa pre neho začať úspešná svetská kariéra. On sa však rozhodol stať mníchom a ako
sedemnásť ročný vstúpil do kláštora v Betleheme. Ten po dvoch rokoch spolu so
starším priateľom Germanom opúšťa a vydávajú sa na sýrske, palestínske a najmä
egyptské púšte k askétom, od ktorých sa nechajú učiť o ich spôsobe života. 112
Vrátili sa do kláštora v Betleheme, ale počas sporov o Órigenesovi, ktoré teraz
vyvolal

alexandrijský

patriarcha

Theofilus

(?–412),

odchádzajú

do

O jeho živote sa dozvedáme z viacerých prameňov. Hiliarius z Arlete (401–449) popisuje
Honorata v jednom zo svojich kázaní Sermo sancti Hilarii de vita sancti Honorati. Píše o ňom aj
Caesarius z Arelate (468/470–542) a pravdepodobne biskup v Regiu, Faustus. HILARIUS, Sermo
sancti Hilarii de vita sancti Honorati, Paris 1977,
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství II.-III., s. 292
107
Caesarius sa stal autorom prvej regule pre mníšky. Regula virginum bola napísaná v roku 512.
Viac o jeho živote v: VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství II.-III., s. 369–384
108
Dnešný Lion.
109
Dnes mesto Riez.
110
Patria medzi ne Regula štyroch otcov, Druhá regula otcov, Tretia regula otcov, Regula svätého
Makaria opáta a pravdepodobne aj Regula orientalis. VENTURA, V., Spiritualita křesťanského
mnišství II.-III., s. 308–322
111
Je to dnešná Dobrudža, ktorá zasahuje do Rumunska aj Bulharska.
112
Podrobnosti o tomto putovaní a myšlienkach, ktoré si z neho odniesli podáva Ján Kasián
v svojom spise Collationes. Je to významné dielo, nazývané aj Konferencie, Rozpravy či
Rozhovory, pojednávajúce o praktických otázkach mníšskeho života.
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Konštantínopolu k Jánovi Chrysostomovi (344/354–407), neskôr nazývanému
Zlatoústemu. Ten Kasiána vysvätil za diakona. Po tom, ako je prenasledovaný aj
Ján, jeho žiak odchádza do Ríma. Dostal sa do priazne samotného pápeža Inocenta
I. (378–417), ktorému už ako vysvätený kňaz robí blízkeho spolupracovníka.
Z Ríma v roku 415 odchádza do galského regiónu Provence, do mesta Marseille.
Zakladá tam mužský a ženský kláštor,

113

oba čerpajúce z jeho vlastných

východných mníšskych skúseností. V tejto oblasti už bolo viacero kláštorov od dôb
Martina z Tours, ktoré však neboli riadené zvláštnou regulou, a tak keď mu bola
zverená ich reforma a starostlivosť o ich náuku, rozšírila sa do nich mníšska tradícia
Východu.

114

Svoju rehoľnú koncepciu zachytáva v dielach Collationes, De

institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis, Collationes
patrum a aj v traktáte proti nestoriánstvu De incarnatione.115 Vychádza v nej najmä
z intelektuálneho mníšskeho prúdu zosobneného Eugariom z Pontu (okolo 345–
399), ktorý sa ako prvý snažil spracovať spiritualitu púšte,116 a ktorého Ján Kasián
osobne počas svojich ciest stretol a spoznal. Zakotvenie je prirodzene v samotnom
Písme, považované za motív a zdroj všetkého čo je hodné nasledovania, ale v jeho
teológii len do takej miery, do akej je konkrétny mních schopný vďaka svojim
darom zájsť. Ponúka teda rôzne spôsoby vykonávania mníšstva podľa daných
schopností s dôrazom kladeným na modlitbu.
V osobe Jána Kasiána môžeme vidieť exponenta egyptského mníšstva v západnom
svete, ktorý čerpal z náuk viacerých duchovných postáv a diel.

117

Nabádal

k návratu k prvotnej praxi kresťanstva podľa vzoru apoštolov, ako je pre rané
mníšstvo typické. Jeho diela sa pre latinský svet stali dôležitým sprostredkovateľom
poznania východných asketických zvyklostí. Preniesol tak ducha a spiritualitu

V mužskom, založenom nad hrobom Viktora, sa sám stal opátom. Miesto ženského kláštora nie
je známe.
114
VENTURA, V., Spiritualita křesťanského mnišství I.., s. 175–177; AUMANN, J., Křestanská
spiritualita v katolické tradici, Praha 2000, s. 62–64; STEWART, O., Cassian the Monk, Oxford
1998
115
CASSIANUS, J., Collationes, Wien 2004; KASSIÁN, J., Zvyky cenobitů a léky na osm
základních neřestí, Praha 2007; CASSIANUS, J., De institutis coenobiorum. De incarnatione
contra Nestorium, Wien 2004
CASSIAN, J., Unterredungen mit den Vätern : Collationespatrum Teil 1-3., Schwarzach 2011,
2014, 2015
116
Bol silne ovplyvnený Órigenovou teológiou.
117
Už spomínaný Eugarios z Pontu, tiež abba Pafnútius (s ním sa Kasián stretol v mníšskom centre
Skétis a jeho učenie nadväzovalo na Makaria Egyptského), alebo Filiónov spis De vita
contemplativa.
113
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prvotných mníšskych spoločenstiev, duchovných poučení a úvah o cenobitskom
živote podľa vlastných skúseností. Bol zdrojom vzdelávania aj pre Benedikta.118

Západné mníšstvo vo svojich zárodkoch mohlo, a aj dokázalo čerpať a stavať na
monastickom ovocí Východu. Prispela k tomu osobná skúsenosť západných
mníchov, ktorí cestovali do mníšskych oblastí na východe, ale tiež prítomnosť
mníchov z východu v západných zemiach a latinské preklady starých mníšskych
textov, regúl a životopisov. Nebolo ale len jeho kópiou, ale prinieslo vlastné
miestne špecifiká a svojský ráz prispôsobený podmienkam, do ktorého sa rozvíjalo.
Prelínanie oboch tradícii je jeho charakteristickým rysom, na ktorom sa odohráva
postupné hľadanie samostatnej cesty a spôsobu mníšskeho života, ktorý vrcholí
v osobe Benedikta z Nursie, otca západného mníšstva. Pred ním vzniklo viacero
kláštorných pravidiel či regúl, pôsobilo mnoho mníšskych postáv, ktoré dokázali
svojimi skutkami osloviť ľudí natoľko, aby si zvolili práve asketický či mníšsky
spôsob života. Boli zakladané pustovne, spoločenstvá a kláštory. Všetky tieto
významné počiny a osobnosti mali však lokálny význam a regule nimi spísané boli
často viazané na život ich autora. Ponúkali síce dôležitý duchovný zdroj
a zakotvenie mníšskych myšlienok, ale nemali dlhodobejšie trvanie a dopad na
praktické využívanie v širšom okruhu. Celý západný svet nemal jednu univerzálnu
mníšsku formu, ktorou by bolo možné sa riadiť a prispôsobiť sa v akýchkoľvek
podmienkach. Prevládala mnohotvárnosť a bohatstvo foriem uskutočňovania
mníšskeho života. Každý spôsob bol unikátny, svojský a vychádzal z počinu
charizmatického muža, okolo ktorého sa zhromaždili nasledovníci túžiaci žiť ako
on. Výnimkou nebol ani Benedikt, ktorý tiež napísal regulu pre svoje mníšske
spoločenstvo na Monte Cassino. Avšak jeho regula dosiahla neobvyklý dosah
v celom latinskom svete a stala sa najvplyvnejším dokumentom západného
mníšstva. Benedikt dokázal zhrnúť a unifikovať všetky potrebné mníšske prvky,
ktoré sa už predtým v rôznych formách a u viacerých autorov objavili, tak, aby boli
uskutočniteľné v praxi a v dobe, v ktorej sa nachádzal. Vďaka jej širokej
aplikovateľnosti sa aj po jeho smrti šírila a používala naďalej a vyčnievala
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spomedzi

všetkých

ostatných

písomných

regúl.

Pre začiatky mníšstva v západnej cirkvi je badateľný chýbajúci prvok oddelenia
mnícha od sveta, ktorý bol zreteľný vo východnej tradícii. Ako môžeme vidieť
u Augustína z Hippa, Martina z Tours, Paulina z Noly a ďalších jeho
predstaviteľov, neboli len askétmi či mníchmi v ústraní púšte či za múrmi kláštorov,
ale aktívnymi činiteľmi vo verejných veciach a uprednostňovali život v komunite.
Boli kňazmi či biskupmi vo významných miestach, často zvolení na toto miesto
práve z dôvodu, že boli mníchmi. Zaoberali sa cirkevnými záležitosťami, správou
obcí, duchovnou aj mníšskou spiritualitou

a ostatnými záležitosťami

vyplývajúcimi z ich postavenia a funkcie. Popri tom ale plnili aj svoje mníšske
poslanie. Spojili tak rolu klerika a mnícha, človeka vo verejnej cirkevnej službe
a asketika skrytého v jej vnútri. Ich myšlienky a životné príbehy mali aj vďaka
tomu na ľudí značný dopad. Boli vzormi a nasledovníci od nich preberali ich spôsob
života. Stali sa reprezentantmi istého mníšskeho ideálu, ktorý síce pretrvával aj
v období po ich smrti, ale nestal sa ideálom zjednocujúcim a prevzatým všetkými
ďalšími mníšskymi spoločenstvami. Tieto osobnosti však ponúkli západnému
mníšstvu tvár a udali smer, akým sa ďalej vydalo na ceste k Benediktovi a jeho
univerzálnemu rehoľnému konceptu v RB.
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3. Život Benedikta z Nursie

Už v predchádzajúcej kapitole o počiatkoch monasticizmu na Západe bola
vyzdvihnutá rola jednotlivých mníšskych postáv, ktoré stáli na začiatku
utvárajúceho sa spoločenstva, alebo ho sami iniciovali. Títo mnísi boli prezentovaní
ako zakladatelia určitej cenobitskej tradície, na ktorej sa potom ďalej rozvíjala.
Takisto aj benediktínske hnutie nachádzalo korene v osobe Benedikta. Bolo vedené
jeho príkladom, čerpalo z jeho života a snažilo sa stavať na mníšskom ideály
zosobnenom v tomto mužovi. On sám je jedným z prameňov benediktínskej
tradície a spirituality. Popri ním spísanej Regule, ktorú po sebe zanechal pre
mníchov, samotná osoba Benedikta personifikuje základ na ktorom sa toto mníšske
hnutie po jeho smrti budovalo.
3.1 Pramene
Otec západného mníšstva, ako je Benedikt nazývaný, ostáva z veľkej časti
neznámou postavou, o ktorej toho príliš a s úplnou istotou nevieme. Jeho životný
príbeh môžeme rekonštruovať na základe len dvoch písomných prameňov, ktoré sú
nám známe. Jedným z nich je Benediktov životopis napísaný v rokoch 593–594,
teda asi pol storočia po jeho smrti, pápežom Gregorom I. Veľkým (590–604). Ten
vo svojich štyroch knihách Dialógov,119 písaných vo forme rozhovoru s priateľom
diakonom Petrom, predstavuje významných svätých mužov Itálie. Benediktovi je
venovaná celá druhá kniha Dialógov, čím sa stáva ústrednou postavou diela, je mu
pripisovaných najviac zázrakov120 a dostáva sa mu najväčšieho priestoru a záujmu.
V ostatných knihách popisuje viaceré cirkevné postavy, svätcov, pápežov
a v poslednej štvrtej knihe, zázraky spojené s posmrtným životom. Pre lepšie
pochopenie povahy tohto prameňu je treba bližšie sa pozrieť na autora a dobu
vzniku.

Svatého otce a učitele církve Řehoře I. Velikého Čtyři knihy rozmluv čili o životě a zázracích
otců italských jakož i o věčném trváni duší, Praha 1924
120
Cituje sa až štyridsať zázrakov, ktoré mal Benedikt vykonať. To je na rozdiel od jedného, či
dvoch, pripisovaných ostatným svätcom v Dialógoch významné množstvo. Tiež je to jediná
postava o ktorej Gregor píše celý životný príbeh.
119
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Gregor pochádzal z významnej a zbožnej rímskej rodiny,121 nadobudol vzdelanie
a stal sa rímskym prefektom. Po smrti otca sa ovplyvnený príkladom jeho sestier,122
ktoré už dlho žili mníšskym životom, stal mníchom. Bolo to niekedy v rokoch 574–
575. Utiahol sa do otcovského domu, a ten premenil na kláštor sv. Ondreja. Ako
veľký obdivovateľ Benedikta z Nursie si osvojil jeho mníšske zásady a je možné,
že jeho kláštor sa pridŕžal práve pravidiel inšpirovaných RB. Gregor často na toto
obdobie neskôr spomínal ako na šťastné obdobie hlbokej oddanosti modlitbe
a ponorenia sa do štúdia. Zriadil aj ďalšie kláštory na rodinných majetkoch na
Sicílii. Stretol sa s priamymi nasledovníkmi Benedikta, a z ich rozprávania čerpal
poznatky o Benediktovi do životopisu o ňom. To doložil aj v spise, keď sa odvolal
na benediktínskych opátov, ktorých uviedol ako zdroj svojich poznatkov pre druhú
knihu Dialógov: „Nepoznám všetky jeho činy, a za to málo, čo rozprávam, som
vďačný štyrom z jeho učeníkov. Sú to: Konštantín, muž veľmi ctihodný, ktorý po
ňom viedol kláštor, Valentinián, ktorý mnoho rokov stál na čele kláštora
v Lateráne, Simplicius, ktorý ako tretí po ňom spravoval spoločenstvo a napokon
Honorát, ktorý ešte dnes býva v tej cele, v ktorej Benedikt prvý začal život
obrátenia.“ 123 Gregorovo aktívne mníšske obdobie však netrvalo dlho, pretože
pápež Pelágius II. (579–590) ho vymenoval za diakona a poslal do Carihradu ako
pápežského delegáta. V Carihrade pobýval od roku 579 spolu šesť rokov počas
vlády cisára Tiberia II. (578–582) a Maurikia I. (582–602). Mal diplomatickú úlohu
získať podporu cisára, jednak vojenskú ale aj diplomatickú, pred prepadmi Gótov
a Longobardov v Itálii a predovšetkým na ochranu Ríma. Popri tom však viedol aj
kláštorný spôsob života spolu s niekoľkými mníchmi, ktorí s ním putovali z Ríma.
Po návrate sa opäť nevzdal svojho mníšskeho života, ale tiež ho praktikoval len
v obmedzenej miere, pretože pápež ho určil svojim poradcom. Keď Pelágius v roku
590 zomrel, prirodzeným a rýchlo zvoleným nástupcom sa stal Gregor. Hoci sa
snažil spočiatku odporovať a neprijať toto zvolenie, nakoniec podvolil. Situácia do
ktorej vstupoval nebola jednoduchá. V predchádzajúcich dvoch rokoch mesto
zasiahli povodne, ktoré zničili viaceré budovy a tiež zásoby obilia. K tomu vypukla

Bol to bohatý patricijský rod Aniciov, z ktorého pred Gregorom vzišli už dvaja pápeži, a to
Felix III. (483–492) a Agapet (535–536).
122
Obaja Gregorovi rodičia, Gordian a Silvia boli veľmi zbožnými ľuďmi a v katolíckej tradícii sú
uctievaní ako svätci. Gordianove sestry, Emiliana a Tarsilia žili vo svojom dome ako zasvätené
panny. Benedikt XVI., Velké postavy středověké Církve, Kostelní Vydří 2011, s. 41
123
Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 255
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morová epidémia, ktorej podľahol aj jeho predchodca na pápežskom stolci.
Gregorovi sa však podarilo s nepriaznivou situáciou vysporiadať. Počas svojho
pontifikátu vytvoril silnú pápežskú pozíciu, uskutočňoval sociálnu pomoc,
realizoval rozsiahlu misijnú činnosť, ktorá mala úspechy aj u Anglosasov
v Británii. 124 Nezostal ľahostajný ani politickým nepokojom v ríši a s pomocou
longobardskej kráľovnej Teodelinde 125 sa mu podarilo vyjednávať s útočiacimi
a plieniacimi longobardskými kmeňmi zo severu Itálie a uzavrieť s nimi mier
v rokoch 598 a 603. Bol uznávaným a autoritatívnym pápežom, ktorý dokázal
obhájiť cirkevné postoje, pápežský vplyv a postavenie.126 Zanechal po sebe početné
diela, z ktorých cirkev v nasledujúcich obdobiach často čerpala. To, ako riešil
každodenné zložité otázky, aké postoje zaujímal k problémom a zákulisie jeho
pastierskej a vládnej činnosti môžeme nájsť v Registri 127 jeho listov, ktorých sa
zachovalo osemstopäťdesiat štyri. Zaoberal sa hlavne exegézami 128 a rozborom
evanjelií, a to v diele Moralia in Job129 a v homíliách,130 ktorých sa nám zachovalo
štyridsať z obdobia 590–593. K rozboru Písma pristupoval literárne, alegoricky, ale
najmä morálne. Otázkami praktickej duchovnej správy sa zaoberal v Liber regulae
pastoralis 131 z počiatku jeho pontifikátu, v ktorých vykreslil ideál duchovného
pastiera. Gregor Veľký je v katolíckej tradícii zaraďovaný medzi jedného zo
štyroch západných cirkevných otcov,132 ktorí sa svojim životom a dielom pričinili
o výklad právd viery. Je významnou postavou celého kresťanstva a z pozície
rímskeho biskupa dokázal ovplyvniť dianie nie len v cirkevnom svete.

Na čele skupiny mníchov, ktorá bola poverená evanjelizovať Britániu, stál Augustín
z Cantenbury (?–604). V roku 601 sa stal hlavou anglickej cirkvi keď bol menovaný za
arcibiskupa v Cantenbury.
125
Práve jej venoval Gregor svoje Dialógy.
126
Viac o pápežovi Gregorovi Veľkom pozri DEMACOPOULOS, G.E., Gregory the Great:
Ascetic, Pastor, and First Man of Rome, Notre Dame 2015. Krátky medailón ponúka RENDINA,
C., Příběhy papežů: dějiny a tajemství: životopisy 256 římských papežů, Praha 2005, s. 117–124.
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The letters of Gregory the Great, Toronto 2004
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Exegéza znamená vytiahnutie významu daného textu a označuje kritické skúmanie textov,
predovšetkým náboženských. Najčastejšou je biblická exegéza.
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GRESCHAT, K., Die Moralia in Job Gregors des Großen : ein christologisch-ekklesiologischer
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Homilie I–XXIV, Praha 2005; Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v
českocírkevněslovanském předkladu: 2: Homilie XXV–XL, Praha 2006.
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Kniha o správě pastýřské, Praha 1909
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Medzi ďalších západných otcov patria Ambróz, Augustín a Hieronym. K východným
cirkevným otcom sa zaraďujú Atanáz, Bazil Veľký, Ján Zlatoústy a Gregor Naziánsky.
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Jeho text o Benediktovi v druhej knihe Dialógov, napísaný v rokoch 593–594, nie
je životopis v klasickom slova zmysle. Neponúka overené historické fakty,
chronológiu Benediktovho života ukotvenú v dobovom kontexte ani celý životný
príbeh v plnom rozsahu so všetkými dostupnými informáciami. Gregor sa o to ani
nepokúšal, pretože cieľom jeho rozprávania nebolo podať skutočné a zaručené
fakty, ale pomocou Benedikta ilustrovať vzor ľudského života ako výstupu
k dokonalosti. Jeho zámer je predovšetkým morálno-pedagogický a nie dejepisný.
Chcel čitateľom podľa dobových merítok prostredníctvom príkladu konkrétneho
človeka sprostredkovať ideál svätého života a cestu akou by sa mal každý veriaci
uberať. Text mal slúžiť ako šablóna skutkov, postojov a názorov, ktoré sú hodné
nasledovania.133 Podával morálne ponaučenia a duchovné dedičstvo, z ktorého by
mali všetci čerpať. Tento legendistický až hagiografický portrét vykresľujúci svätca
v dobových konvenciách je typickým produktom stredoveku. Prialo tomu aj
obdobie v ktorom Gregor žil a písal. Na prelome piateho a šiesteho storočia bol svet
zmietaný krízou hodnôt a úpadkom mravov zapríčinenou vpádmi nových národov
a pádom Rímskej ríše. Uprostred tejto nepriaznivej situácii plnej strachu a obáv
z budúcnosti, Gregor ponúkol Benediktov príklad ako východisko z týchto
pomerov. Vyvrátil tak tvrdenie, že by skazenosť mravov danej doby neumožňovala
vyrásť svätým mužom. 134 Jeho ideálne vykreslenie vyzývalo k napodobňovaniu
tohto duchovného muža, ktorý podľa Gregorových slov „bol muž ctihodného
života, milosťou aj menom „Požehnaný.“135 Tak ako Sulpicius Severus vo svojom
diele Vita Martini ukázal mníšsky ideál Martina z Tours, aj Gregor prevzal tento
koncept do Dialógov. Tým inšpiratívnym mníchom, ktorého predstavil čitateľom
sa stal práve Benedikt. Chcel tým tiež poukázať na skutočnosť, že popri množstve
postáv východného monasticizmu sa aj na západe nachádzali mnísi s rovnakými
kvalitami a že boli schopní konštituovať mníšsku tradíciu na silnom základe.
Priblížil človeka Rímu blízkeho miestom a aj časom. Nebol to vzdialený život
v iných geografických či politických podmienkach, ale bezprostredne spätý
s aktuálnym dianím. 136 Taktiež je dôležitá pozícia, z ktorej Gregor vystupoval.

Viac o vývoji a dopade tohto textu pozri MEWS, C.J., Gregory the Great, the Rule of Benedict
and Roman liturgy: the evolution of a legend, In: Journal of Medieval History 37/2 (2011), s. 125–
144.
134
Benedikt XVI., Velké postavy středověké Církve, Kostelní Vydří 2011, s. 22–27
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Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 255
136
CAVADINI, J.C., Gregory the Great: A Symposium, Notre Dame 2001, s. 68–70
133

44

V čase kedy písal Dialógy bol už na pápežskom stolci a jeho autorita bola natoľko
významná, že svojimi slovami mohol a aj dokázal ovplyvňovať myslenie a dianie
na okolo. Aj vzhľadom na vlastné mníšske skúsenosti a spätosť s benediktínmi je
príbeh o Benediktovi málo odosobnený, nekritický a oslavný. Bezbrehá kritika
historickej hodnovernosti tohto prameňa však nie je na mieste. Je treba hľadať na
jeho pozadí historické jadro, vnútorný obsah, porozumieť obraznej reči
a symbolizmom nevylučovať pravdivosť. 137 V týchto súvislostiach je potrebné
sledovať Gregorov text a naráciu o živote Benedikta, ktorý mal širší presah.
Prezentoval benediktínsky štýl mníšstva z pohľadu pápežstva a udával mu smer,
akým chcel aby sa uberalo. Do popisu životného príbehu Benedikta sa premietli
jeho predstavy o fungovaní nie len mníšstva, ale aj celej cirkvi. Napriek všetkým
týmto skutočnostiam ostáva Gregorov text kľúčovým prameňom pre celé
benediktínske hnutie. Keďže žiadny iný text o Benediktovi nám nie je známy, bolo
mníšstvo odkázané len na tento jediný prameň opisujúci jeho život z pohľadu
pápeža.138
Druhým prameňom, z ktorého sa dozvedáme o Benediktovi je samotná RB, ktorú
Benedikt napísal na sklonku života. Z nej môžeme spoznať autorovu osobnosť, jeho
charakter, spôsob akým pozeral na svet a metódu akou písal. Podrobnejšie sa jej
budeme venovať v ďalšej časti práce.
3.2 Detstvo a pobyt v Ríme
Benedikt sa narodil v mestečku Nursia 139 v sabijských horách pravdepodobne
v roku 480, ktorý sa tradične považuje za rok jeho narodenia. Pochádzal
z aristokratického rodu a mal jednu sestru Školastiku (480–547), ktorá mala byť
jeho dvojičkou. Tá bola „zasvätená Pánovi už od skorého detstva,“140 vstúpila do
kláštora Roccabotte pri Subiacu a neskôr do iného, neďaleko Monte Cassina, kde
aj zomrela.141

HOLZHERR, G., Řehole Benediktova- uvedení do křesťanského života, Praha 2001, s. 17–18;
VOGÜE, A., Historický a literární kontext Řehole svatého Benedikta, In: Benediktinské sešity 9
(1995), s. 15–16; LAWRENCE, H., Dějiny středověkého mnišství, s. 24-25
138
V katolíckej tradícii má tento text ešte hlbší zmysel tým, že je to jediný známy životopis svätca,
ktorý by napísal iný svätec.
139
Dnes Norcia, v provincii Perugia v strednom Taliansku.
140
Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 311
141
Malo sa tak stať tri dni po jej stretnutí s bratom Benediktom, pri ktorom bola zázračne vypočutá
jej modlitba, aby ostali spolu v duchovných rozhovoroch až do rána. Strhla sa silná búrka
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O jeho detstve Gregor nepíše veľa, len sa zmieňuje, že „od svojej mladosti mal
zrelé srdce, prežíval svoj život v cnostiach a nezapredal svoju dušu žiadnej
rozkoši.“142 Môžeme sa preto domnievať, aj vďaka včasnej duchovnej ceste jeho
sestry, že vyrastal v náboženskom a zbožnom rodinnom prostredí, ktoré ho už ako
malého formovalo. Zrelosťou srdca sa poukazuje na to, že Benedikt bol už ako
chlapec veľmi rozvážny, rozumný a premýšľal nad duchovnejšími vecami než
rovesníci v jeho veku.143 Neskôr ho rodičia poslali na štúdia do Ríma.144
Mesto Rím a aj celá západorímska ríša v predchádzajúcom období zažívala neisté
chvíle. Nájazdy barbarských kmeňov Hunov, Vizigótov, Vandalov a nakoniec
v roku 476 zosadenie rímskeho cisára Romula Augusta (475–476) z trónu, čím
existencia cisárstva na Západe v podstate zanikla. Germánsky vodca Odoaker sa
totiž vyhlásil kráľom národov, čiže germánskych kmeňov, a nie rímskym cisárom.
Benedikt sa do Ríma dostal pred rokom 500, počas pomerne pokojnej doby za vlády
ostrogótskeho kráľa Teodoricha Veľkého (493–526), ktorý po porážke Odoakera
vytvoril východogótske kráľovstvo.145 Samotné mesto Rím zažilo veľké plienenia
Gótmi v roku 410 a Vandalmi v roku 455. 146 Barbarské kmene síce rabovali
a odniesli aj početné umelecké diela, ale nezničili veľkolepé cirkevné stavby. Tie
sa zachovali vo svojej veľkoleposti a lesk slávnej minulosti v meste stále
pretrvával. To však nič nemenilo na vnútropolitickom úpadku ríše, ku ktorému sa
pridal aj nepokoj v najvyšších cirkevných kruhoch. Keď umrel pápež Anastasius II.
(496–498) došlo k dvojitej voľbe jeho nástupcu. Väčšina, spolu s Teodorichom
podporovala Symmacha (498–514), ale mestská rada preferovala Laurentia. Až
v roku 505 sa tento cirkevný boj skončil, keď Teodorich úradným rozhodnutím
potvrdil pozíciu Symmacha a Laurentio bol z mesta vykázaný. Tieto rozbroje
a Benedikt sa nemohol vrátiť do kláštora, a tak v rozhovore zotrvali celú noc. V momente
Školastikinej smrti mal Benedikt vidieť jej dušu, ktorá ako holubica opúšťa jej telo do „nebeských
výšin.“ Svätý Benedikt z Nursie Regula..., s. 310–313
142
Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 255
143
NIGG, W., Benedikt z Nursie, Praha 1991, s. 18
144
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Benedikt počas pobytu v Ríme musel zažiť a určite ním zasiahli. Keď v RB vystríha
pred roztržkami a neporiadkom, ktorý môže nastať pri ustanovení priora, 147 je
možné, že čerpal práve zo svojej skúsenosti s cirkevno-politickým bojom o úrad
rímskeho biskupa. Kontrast pokojného vidieckeho mestečka v horách a veľkého
mesta plného mravného rozkladu, pýchy a úpadku, v Benediktovi vyvolal
sklamanie. Rozhodol sa preto nepokračovať v štúdiu a z obavy, že ak by „ochutnal
niečo z múdrosti sveta, mohol by sa sám ocitnúť na dne záhuby,“ Rím opustil.
„Vedome nevedomý“ 148 sa rozhodol pre pustovnícky život. V sprievode svojej
pestúnky, na ktorú bol Benedikt stále naviazaný, 149 sa dostal do horskej dediny
Enfida,150 kde sa pridal k žiakom miestneho presbytera pri kostole sv. Petra. Nebola
to teda ešte samota, ale život v spoločenstve askétov. Keď sa však stal v Enfide a jej
okolí známym, po tom, ako zázračne pomocou modlitby spojil rozbité kusy riečice,
ktorá spadla jeho pestúnke z rúk,151 opustil toto miesto. Neprial si totiž pozornosť
a obdiv za vykonaný skutok, „túžil zakúsiť radšej utrpenia tohto sveta ako
chvály.“

152

Bola to skúška podľahnutia samoľúbosti a pýchy. Tentokrát

neprichádzala zo skazeného sveta, aký vnímal v Ríme, ale zo zbožného prostredia,
v ktorom sa dobrovoľne rozhodol pobývať. Potajomky preto utiekol z mesta, a to
bez rozlúčky so svojou pestúnkou. Rozbitá nádoba symbolizuje rozviazanie puta,
ktoré medzi nimi bolo a Benediktovo osamostatnenie sa. Prvý kontakt a priamu
skúsenosť s asketizmom zažil práve v Enfide. Okúsil tam spoločný asketický život
po boku bratov v mestskej komunite sústredenej v cirkevnom okruhu pri kostole.
Teraz sa však rozhodol uchýliť do skutočnej samoty.
Gregorov popis Benediktových mladých rokov je pomerne stručný a strohý.
Vyzdvihol však všetko, čo je podľa neho potrebné pre tie správne duchovné a
mníšske začiatky. Dôležitým prvkom je schopnosť nepodľahnúť nástrahám
vábivého materiálneho sveta, ale rozlíšiť svoje povolanie a spoznať cestu po ktorej
sa ďalej vydať. Napriek spoločenským konvenciám nie je potrebné ísť s prúdom
väčšiny, ale radšej sa od pokušenia vzdialiť. Tak sa mal Benedikt zachovať jednak
pri odchode z Ríma a tiež z Enfidy. Jeho druhý odchod v sebe zahŕňa ale aj ďalšie
Svätý Gregor Veľký Dialógy Kniha druhá, s. 231–235
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dva podstatné aspekty, ktoré sú často v jeho živote ešte pripomínané. Sú nimi
chudoba a s ňou spojená pokora. Práve chudoba je v mníšskom ideály, popri
poslušnosti a celibáte, fundamentálnym kameňom, na ktorých mníšstvo stojí.
Gregor tak jasne už na začiatku vymedzuje hlavné atribúty potrebné pre takýto
spôsob života. Tým, že sa Benediktov život odohrával v okolí Ríma, časť dokonca
priamo v ňom, je zdôrazňovaná skutočnosť, že cnosti a svätosť sa nutne
nenachádzajú na inom či vzdialenom mieste u výnimočných ľudí, ale každý ich
môže objaviť, ak sa rozhodne počúvať a hľadať.153
3.3 Pustovnícky život v Subiacu
Podľa Gregorovho rozprávania mal Benedikt ďalej putovať do Subiaca v údolí
Ania, známeho chladnými vodami a jazerami. 154 Na tomto mieste sa stretol
s mníchom Romanom, ktorý pochádzal z neďalekého kláštora vedeného opátom
Adeodátom. Vyjavil mu svoju túžbu nasledovať Krista a stať sa mníchom, a tak mu
Roman dal „rúcho zasväteného života.“155 Benedikt sa utiahol do blízkej jaskyne,
kde zostal tri roky celkom odlúčený od ľudí. Jedine mních Roman mu potajomky
nosil chlieb a spúšťal ho dolu do jaskyne.
Ani samotného Benedikta neobišlo telesné pokušenie a váhanie nad životom
v samote. Doľahla na neho skúška v podobe spomienky na krásnu ženu, ktorá
v ňom vyvolala zmyselnú túžbu a uvažovanie nad návratom späť do sveta. On ju
však premohol, keď sa nahý vrhol do žihľavy a „ranami kože vyliečil rany duše,“
„zmyselnosť premenil na bolesť.“156 Týmto príbehom Gregor poukazuje na ďalšiu
nutnú vlastnosť mnícha, a tou je oslobodenie duše od vášni. Je to predpoklad na
uskutočnenie života v celibáte, ktorý sa od mníšskych spoločenstiev vyžadoval.
Život v pustovníckej samote, odriekaní sa a v modlitbách prerušila návšteva istého
kňaza. Ten sa ho vydal hľadať z božieho vnuknutia: „Ty si pripravuješ dobroty
a tam môj služobník trpí hladom.“157 Bolo to práve na Veľkú Noc, a tak mu kňaz
priniesol slávnostný pokrm a spoločne chválili Boha. Čoskoro Benedikta objavili
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aj miestni pastieri a začali ho navštevovať mnohí ľudia z okolia, aby počúvali jeho
slová. Jeho povesť sa postupne rozšírila a stal sa známym. Navštívili ho aj mnísi
z kláštora pri Vicovare,158 ktorým práve zomrel opát a prosili Benedikta, aby sa on
teraz stal ich predstaveným. Sprvu odmietal z dôvodu, že ich spôsob života je príliš
odlišný, aby sa mohol stať ich opátom. Na ich naliehanie, ale nakoniec súhlasil,
vyšiel zo samoty a askézy jaskyne do ich kláštorného spoločenstva. Bol to viditeľný
zlom na jeho ceste a krok od anachorézy k cenobitstvu.
Hoci Benedikt predtým nebol v žiadnom kláštore a nemal priamu skúsenosť so
životom v spoločenstve, prijal výzvu ponúknuť duchovný smer ostatným keď bol
o to požiadaný. Jedine v Enfide mal byť súčasťou skupiny askétov, ale len krátky
čas a ani mních Romanus nie je prezentovaný ako Benediktov učiteľ cnostného
života. Gregor tak vyzdvihuje Benediktovu schopnosť sám získať všetky potrebné
duchovné schopnosti bez nejaké mentora.159 Na vedenie ostatných v cnostiach je
treba byť ale najprv testovaný, aby bol zaručený správny a bohumilý úmysel tejto
činnosti.160 Keď Benedikt prijal vedenie kláštora, prešiel už potrebnými skúškami,
a tak dokázal svoju osobnú bezúhonnosť a bohabojnosť. Môžeme si ďalej všimnúť
paralelu medzi predkladaným Benediktovým životom a životom samotného autora,
pápeža Gregora. Obaja spočiatku odmietali prijať správu nad inými ľuďmi;
Benedikt nad mníšskym spoločenstvom v kláštore a Gregor nad celou kresťanskou
cirkvou. Prejavuje sa tým ďalšia potrebná vlastnosť, ktorou je pokora. Sám Gregor
sa ako prvý pápež začal označovať „servus servorum Dei,“161 teda ako služobník
služobníkov Božích. Táto kľúčová myšlienka prestupovala celý jeho život a je
zreteľná aj v jeho dielach. Svätosť ako služba druhým sa stala hlavným prvkom aj
v Benediktovom príbehu. Gregor ho na začiatku predstavil ako askéta túžiaceho
zrieknuť sa sveta a pobývať v samote v kontemplácii. Potom ale popisuje zásadnú
zmenu jeho vnímania. Bol ochotný pozastaviť svoju vlastnú duchovnú radosť kvôli
iným. Jeho svätosť je teda prezentovaná v kontexte duchovného vedenia. 162
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Potrebu služby druhým Gregor postavil na popredné miesto celého svojho
ponímania kresťanskej povinnosti a preto dáva Benedikta za tak zreteľný príklad.
3.4 Benedikt opátom vo Vicovare
Príchodom do kláštora vo Vicovare Benedikt zakúsil život v už fungujúcom
mníšskom spoločenstve. Nie ako rádový člen, ale vďaka chýrom, ktoré sa rozniesli
o jeho askéze v Subiacu a duchovných slovách rozdávaných prichádzajúcim, ho
mnísi uznali natoľko vhodným a správnym mužom, aby ich viedol. Jeho príklad
a zvesti im stačili, aby ho presvedčili k spravovaniu ich kláštora.
Benedikt, prísny sám na seba v plnení duchovného rádu života videl, že mnísi nie
sú poctiví a vyhýbajú sa dôslednému zachovávaniu kláštorných zvyklostí
a poslušnosti. Snažil sa ich zodpovednou rukou priviesť späť na správnu cestu, ale
pre nich to bolo príliš prísne a tvrdé. Nechceli zanechať staré zlozvyky, žili
v neporiadku, stránili sa potrebným odriekaniam a začali sa navzájom obviňovať
z toho, že Benedikta ustanovili svojim opátom. Rozhodli sa preto otráviť víno
a podali ho Benediktovi s úmyslom zabiť ho. Avšak, keď nad ním urobil znak kríža,
pohár sa „rozbil tak, akoby nie kríž, ale kameň spadol na túto nádobu smrti.“163
Vtedy Benedikt pochopil, že mravy týchto mníchov sú priveľmi vzdialené jeho,
a že sú príliš nenapraviteľní, aby ich dokázal zviesť z tejto cesty. Zároveň tento
vzniknutý konflikt medzi ním a komunitou privádza Benedikta do ďalšieho
pokušenia, a to hnevu. On však od nich odišiel „s milou tvárou“164 a pokojne. Tak
prekonal ďalšiu skúšku a vrátil sa späť do opustenosti jaskyne v Subiacu.
Bolo to už druhý krát, čo Benedikt opustil nejaké miesto sklamaný zlou
skúsenosťou. Neuspel vo svojom úsilí obrátiť bratov na cestu evanjelia
a dodržovania pravidiel. Hriech, ktorý našiel v tomto kláštore bol natoľko
zakorenený, že ho ani on sám nebol schopný odstrániť. Gregor vysvetľuje, že
opustiť bratov, ktorých sa ujal, bolo správne a múdre rozhodnutie, lebo „ak nie je
žiadna nádej na ovocie z práce s dobrými, nie je vždy správne plytvať námahu,
ktorú zlí premárnia.“165 Mal preto nájsť užitočnejší spôsob práce na svojej ceste.
Tým, že Benedikt neupustil od svojich zvyklostí a dodržiavanie disciplíny
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vyžadoval aj od mníchov, dáva Gregor najavo nutnosť nepodľahnúť a nepoľaviť od
nastúpenej cesty, hoci by sa na nej objavil vzdor aj v tak radikálnej forme akou je
snaha zabiť človeka. Vyzdvihol tiež potrebu poslušnosti, ktorá je nevyhnutná pre
správne fungovanie mníšskeho spoločenstva. Príkladom vicovarských mníchov
ukázal, že kláštor bez zreteľných pravidiel a ochoty mníchov sa im podriadiť, je
odsúdený k zániku.
Tento zážitok so sprisahaním za múrmi kláštora, keď boli mnísi ochotní pokúsiť sa
siahnuť na život opátovi, mal na Benedikta istotne veľký vplyv. Je možné, že práve
skupina vicovarských mníchov predstavuje sarabaitov,

166

podľa Benedikta

„najžalostnejší druh mníchov,“ ktorí „stále zostávajú verní svetu svojimi skutkami
a svojou tonzúrou dávajú najavo, že klamú Boha.“ O sarabaitoch ďalej v RB píše,
že „ich zákonom je uspokojovanie túžob, svätým volajú to, čo si zmyslia, a za
nedovolené považujú to, čo nechcú.“167
3.5 Mníšske komunity v Subiacu
Po trpkom zážitku našiel Benedikt opäť pokoj v skrytej subiackej askéze. Síce sa
vrátil na toto miesto s úmyslom žiť v samote, dlho v nej nezotrval. Povesť o ňom
sa rozšírila ešte väčšmi a znova za ním mnohí prichádzali v túžbe nasledovať ho.
Usádzali sa okolo jeho jaskyne a nechali sa ním poúčať a viesť. Keď ich počet
vzrástol natoľko, že ich Benedikt nebol schopný sám kontrolovať, rozdelil ich do
dvanástich skupín po dvanásť mníchov. Každej tejto skupine ustanovil jedného otca
a vybudovali si každý svoj vlastný kláštor. Tak Benedikt iniciatívne, z vlastnej vôle
a rozhodnutia založil mníšsku komunitu pozostávajúcu z dvanástich kláštorov
sústredených neďaleko seba a v jeho dosahu. Dvanásť ako symbol plnosti,
schopnosti tvoriť spoločenstvo podľa vzoru Ježišových dvanástich apoštolov,
dvanásť bolo aj izraelských kmeňov. Okrem týchto symbolických významov
odkazujúcich priamo na Písmo je to aj návrat k tradícii prvotnej Cirkvi.168 Podobný
koncept kláštorného spolunažívania v skupinách sme mohli vidieť už u Hieronyma,
ktorý tak učinil v Betleheme. Ten svoje kláštory riadil podľa Pachomiovej regule.
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Nie je zrejmé či aj Benedikt viedol svoje kláštory podľa nejakej regule, s ktorou sa
mohol zoznámiť, prípadne či práve podľa Pachomiovej.
Od tohto založenia kláštorného spoločenstva Benedikt definitívne opustil
pustovníctvo a vybral sa cestou cenobitizmu. Svoje kláštory mohol od začiatku
formovať, čo bol po nutnosti reformovať kláštor a mníchov vo Vicovare, pre
Benedikta určite jednoduchší spôsob ako prirodzene začleniť do ich života všetky
cnosti a duchovné návyky, ktoré on sám dodržiaval 169 . Sám sa obklopil len
niekoľkými bratmi, ktorých ďalej vzdelával a ostatných nechal vychovávať vo
vlastných spoločenstvách pod vedením opáta. Benediktova osobnosť bola už
natoľko silná, že nemusel kláštory viesť autoritatívnym spôsobom, prísnou rukou
ani svojich mníchov odvracať od zlej cesty, pretože prvotný impulz a učenie, ktoré
od neho dostali sa v nich vrylo natoľko, že ho túžili nasledovať.
Chýr o jeho duchovných schopnostiach a charizme sa dostal až do Ríma, odkiaľ za
ním tiež prichádzali veriaci. Dokonca z Dialógov vieme menovite o Maurovi
a Placidovi, synoch zo vznešených rímskych rodín, ktorí boli privedení
k Benediktovi, aby ich práve on vychoval k duchovnému povolaniu. Mladší z nich,
Placidus bol synom patricija Tertullia. Maurus, syn Euthicia, sa pre svoje dobré
mravy stal Benediktovým pomocníkom.170
Benedikt zrieknutím sa samoty a vlastného asketizmu vytvoril cenobitské
spoločenstvo kláštorov podľa svojej predstavy. Už sa nenechal presviedčať, aby sa
stal opátom, ale sám usúdil, že počet ľudí, ktorí sa ním chcú nechať plne viesť je
nutné nejakým spôsobom organizovať. Uprednostnenie cenobitizmu pred
anachorétizmom je jasným znakom, akým smerom by sa ďalej asketizmus mal
uberať. Osamotenosť vo svete iste má tiež svoje miesto, ale tým, že Gregor vybral
za mníšsky vzor práve benediktínov dal najavo svoj postoj k tejto otázke.
Sprostredkovaním Benediktovej voľby vybrať sa touto cestou zdôrazňuje potrebu
spoločného a organizovaného života.
3.5.1 Zázračné konania v Subiacu
Spolunažívanie mníchov v dvanástich kláštoroch v horách bolo však sprevádzané
viacerými ťažkosťami a nástrahami, ktoré musel Benedikt podľa Gregora
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prekonávať. Do založenia kláštorov v Subiacu Benedikt už obstál v troch veľkých
skúškach. Najprv nepodľahol pýche a márnej sláve v Enfide, potom prekonal
žiadostivosť v subiackej jaskyni, a nakoniec premohol hnev vo Vicovare. Všetky
tieto skúšky zahŕňajú tri základné princípy, na ktorých sa mníšstvo zrodilo a ktoré
sme spomenuli vyššie. 171 Sú nimi chudoba, celibát a poslušnosť. Benedikt tak
v sebe dovŕšil potrebné cnosti a stal sa mníchom v plnosti. To, že Gregor za námet
týchto skúšok prevzal práve tieto vlastnosti zrkadlí, že sa nepokúšal predstaviť nový
typ mníšstva, ale staval na pevnej tradícii. Pôvodné evanjelické motívy svojim
rozprávaním predostrel čitateľom a na Benediktovom príklade oživil. Predstavil ho
ako aktívneho pokračovateľa prvotných kresťanských myšlienok, na ktorých sa
mníšstvo zrodilo.
Teraz Gregor opisuje uskutočnenie piatich zázrakov, v ktorých sa nachádza
analógia zázrakov vykonaných prorokmi v Písme.172 Benedikt tak zázračne ďalej
prekonával ťažkosti, ale tentokrát s priamym odkazom na starozákonných prorokov
Mojžiša, Elizea, Eliáša, Dávida a na novozákonného apoštola Petra. Symbolika je
čitateľovi odhalená diakonom Petrom, Gregorovým spoločníkom v dialógu. Ten
okrem vysvetlenia zázračných symbolov spojených s biblickými postavami
poznamenáva, že „tento muž bol naplnený duchom všetkých spravodlivých.“ 173
Peter, ako partner v rozhovore nehrá tak zásadnú rolu, rozprávačom je sám Gregor,
ale jeho úloha je jasne vymedzená. Vstupuje do deja otázkami, ktoré by si prípadne
veriaci pri čítaní Dialógov mohli klásť, a tak na ne Gregor takýmto spôsobom už
prezieravo odpovedá vopred. Často sú to znepokojujúceho otázky, ktoré
spochybňujú konané skutky, ale vždy je na ne ponúknutá relevantná reakcia, ktorá
zaženie jeho pochybnosti a potvrdí správnosť predkladaného príbehu.174 V prípade
subiackých zázrakov je prezentovaný Peter ako ten, ktorý premýšľal nad hlbším
významom skrývajúcom sa v dianí

a uvedomil si obraznosť Benediktovho

chovania. Gregor tým nabáda, aby sa takto zamýšľal každý veriaci. Efekt príkladov
z Písma spočíva práve v poukázaní na to, že čo sa raz už kedysi stalo, sa deje znova
tu a teraz. Predostrel tým aktuálnosť biblického diania, ktoré sa neustále odohráva
v životoch ľudí a je potrebné si ho uvedomiť. 175 Jeho zámer je teda zreteľne
171
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pedagogický. Najprv je treba poznať reálie v Písme, čo sa nedá učiniť iným
spôsobom ako ho čítať, a potom je potrebné s otvorenými očami a srdcom vidieť
paralely v živote, ako ich predostrel v tom Benediktovom.
Prvý zázrak vytrysknutia vody zo skaly odkazuje na Mojžiša.176 Benediktovi sa
prišli sťažovať mnísi z troch na výšine postavených kláštorov, že musia stále
schádzať dolu po vodu a bolo by lepšie, aby boli ich kláštory postavené na inom
mieste. On vypočul ich žiadosť, ale ako múdry opát neprivolil hneď ich požiadavke
a v pokoji nad tým uvažoval. Tajne sa v noci vydal na horu v sprievode svojho žiaka
Placida, kde sa obaja pomodlili. Na druhý deň na tom mieste mnísi našli vodu
a vykopali tam studňu, ktorou sa potom zásobovali tieto tri horské kláštory. Tým,
že modlitba dáva vyjsť vode na povrch aj cez skalu sa symbolizuje, že prísna askéza
zatvrdzuje srdce a je treba žiť z prameňa živého.177
Paralelu s prorokom Elizeom178 nachádzame v zázraku nájdenia strateného poriska
zo sekery. S ňou pri jazere, plný zápalu, klčoval kroviská istý Gót, ktorého Benedikt
na jeho prosbu prijal do kláštora. Počas oduševnenej práci mu sekera z poriska
vyletela do jazera, kde ju nemohol nájsť. Benedikt sa o tejto udalosti dozvedel od
Maura, ktorému Gót zarmútene vyjavil čo sa stalo. On sa k jazeru hneď vybral,
vhodil doň porisko a vyplávala sekera, ktorá sa sama scelila. Pracujúcemu Gótovi
ju

podal

so

slovami:

„Tu

máš,

pracuj

a nebuď

smutný.“

179

V tomto príbehu so odzrkadľujú dva charakteristické rysy benediktínskeho
mníšstva. Prvým je prijímanie pocestných. Benedikt sa neznámeho Góta srdečne
ujal, tak ako to potom prikazuje aj v RB v samostatnej kapitole o prijímaní hostí.180
Druhým rysom je dôraz na radostnú manuálnu prácu. Benediktove slová smerované
Gótovi jasne prezrádzajú jeho postoj k práci. Tá podľa neho oslobodzuje od
smútku. Nemá byť nutnou povinnosťou zarmucujúcou myseľ, ale potešením.
V treťom zázraku, ktorý je v centre piatich zázrakov, sa odkazuje na apoštola
Petra.181 Mladý Placidus pri naberaní vody z jazera nešikovne zhodil vedro do vody
176
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a spadol aj on sám. Bol odnesený veľkými vlnami ďaleko od brehu. Benedikt, síce
v tom čase prebýval vo svojej cele, vedel čo sa deje a s požehnaním poslal Maura,
aby chlapca zachránil. Maurus teda bežal a po vode dokráčal k topiacemu sa
Pacidovi, ktorého zachránil. Až keď boli obaja na brehu, uvedomili si, čo sa práve
stalo. Duchovné posolstvo tohto zázraku spočíva v poslušnosti. Keď totiž Maurus
vyzdvihoval Benediktovu moc vo vykonaní tohto zázraku, on tvrdil, že sa stal
vďaka poslušnosti, ktorú mu prejavil. Placidus dodal, že on videl opátov plášť
a opáta, ako ho vyťahuje z vody. Tým aj on pripísal zázrak Benediktovi. Toto gesto
vzájomnej pokory a úcty Benedikt ďalej rozvíja v RB, keď píše o ceste pokory. Za
jej prvý stupeň považuje práve poslušnosť, a to bez váhania. Je to dôležitá danosť
mnícha, v ktorej preukazuje absolútnu vieru tomu, kto mu prikazuje a vzdáva sa
svojej vôle, túžob a žiadostí. Vyzdvihuje túžbu mníchov byť podriadení opátovi,
aby tak preukázali poslušnosť Bohu.182 Nielen Benedikt apeloval na poslušnosť, ale
predovšetkým Gregor výberom zázrakov, ktoré mu pripisoval. Tento zázrak
záchrany topiaceho sa mnícha je vykonaný vďaka disciplíne jeho spolubrata. Práve
ona je tak silná, že môže zachraňovať a vyslobodiť z nešťastia. Benediktove slová
prisudzujúce uskutočnenie zázraku dodržaniu disciplíny a poslúchnutiu opáta, len
zdôrazňujú Gregorovu myšlienku.183 Jeho postavenie ako hlavy kresťanskej cirkvi
nutne nabádalo k takémuto správaniu. Tento svoj postoj rozvíjal aj v ďalších
príkladoch Benediktovho správania.
Štvrtý a piaty zázrak sa udial v súvislosti so žiarlivosťou kňaza Florencia z blízkeho
kostola. Ten závidel Benediktovi cnostný život a to, že ľudia obdivujú a chvália
jeho. Sám si prial byť obdivovaný, ale nechcel pre to zmeniť svoj spôsob života.
V neprajnosti voči Benediktovi zašiel tak ďaleko, že mu poslal otrávený chlieb.
Benedikt však o jede v chlebe vedel, a preto prikázal krkavcovi, ktorému denne
počas jedla dával kúsok z chleba, aby ho odniesol na miesto, kde by ho nik nenašiel.
Krkavec najprv nechcel poslúchnuť rozkaz, ale nakoniec tak urobil. Zázrak
odhalenia otravy v jedle Benedikt odhalil už po druhýkrát. V tomto prípade mu
pomáha zviera, konkrétne krkavec, ako pripomienka na proroka Eliáša.184 Avšak
zatiaľ čo Eliášovi krkavec jedlo nosil, Benedikt je opisovaný ako ten, ktorý
krkavcovi jedlo pravidelne dával. Prejavuje sa jeho starostlivosť aj voči svetu
Svätý Benedikt z Nursie Regula, s. 77–81
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zvierat.

Florenciovi pokus zabiť nenávideného Benedikta nevyšiel a tak sa rozhodol „zabiť
duše jeho učeníkov.“ 186 Priviedol do kláštornej záhrady sedem nahých mladých
dievčat, aby v mníchoch vyvolali nečisté myšlienky. Benedikt sa v tej chvíli
rozhodol so svojimi mníchmi opustiť toto miesto, aby nepodľahli zvodom. Pokorne
ustupuje a prekonáva aj pokušenie nenávisti a hnevu. Na ceste z kláštora Benedikta
zastihla správa poslaná od Maura, že Florencius zomrel keď sa pod ním prepadol
balkón, na ktorom sa tešil z jeho odchodu. Maurus sa z kňazovej smrti tešil a chcel,
aby sa Benedikt vrátil naspäť. On však nad Florenciovou smrťou nariekal, zarmútil
sa nad úmrtím nepriateľa, ako to vidíme v Starom Zákone u proroka Dávida.187
Nešťastný bol aj z toho, že jeho vlastný žiak, Maurus, sa tešil zo smrti. Nedokázal
sa radovať zo smrti protivníka, ani pripustiť, aby nad ňou jasal niektorý z jeho
mníchov. Benedikt preto prikázal Maurovi vykonať pokánie a pokračoval ďalej
v ceste. Gregor tak opäť opísal ďalší Benediktov odchod, ku ktorému však malo
dôjsť nie pre potrebu jeho vlastného stránenia sa pred hriechom, ale aby nebolo
ublížené jeho mníchom. Florencius totiž zameral svoj hnev už na nich, a tak
ohrozoval spásu duší celého spoločenstva, ktorého otcom bol Benedikt. On sa
s neprajným kňazom nepustil do konfliktu, ale uprednostnil cestu ústupu, aby
zachránil svojich mníchov.
Po týchto piatich vykonaných znameniach v Subiacu

188

Benedikt podľa

Gregorovho vyjadrenie získal „jedného ducha, ktorý keď dáva milosť vykúpeným,
napĺňa srdcia všetkých vyvolených.“ 189 Zjednotil v sebe spravodlivosť piatich
veľkých biblických postáv a takto duchovne naplnený a posilnený sa rozhodol
zanechať svoje mníšske komunity a odísť. Či už bola pre odchod impulzom
Florenciniova žiarlivosť a snaha zviesť mníchov z cesty, ako to popisuje Gregor,
alebo mal na to Benedikt iný dôvod, opustil Subiacum v ktorom zostalo dvanásť
kláštorov na čele s predstavenými, ktorých sám ustanovil. V sprievode niekoľkých
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mníchov sa Benedikt dostal na horu Monte Cassino,190 kde založil ďalší kláštor
a zotrval na tomto mieste až do konca svojho života.
3.6 Doba pobytu na Monte Cassino
Odchod zo Subiaca a založenie kláštora na vrchu Monte Cassino sa datuje do roku
529. V tom čase v ríši už vládol cisár Justinián I. (527–565), ktorého hlavným
programom bolo obnoviť rímske impérium v pôvodnom rozsahu. Tzv. renovatio
imperii zahŕňalo znovudobytie územia zaniknutej západorímskej ríše, ktorá bola
v predchádzajúcom storočí ovládnutá barbarskými kmeňmi. Nie len v pôvodom
rozsahu, ale aj obsahu, čo by znamenalo návrat k otrokárskym pomerom, ktoré na
západe nahradil feudálny systém. Najprv zničil ríšu Vandalov v severnej Afrike,
čím definitívne zaniklo toto germánske etnikum. V roku 535 boli zahájené boje
proti ostrogótskemu kráľovstvu v Itálii. Dobývanie bolo úspešné; obsadil Neapol,
Rím sa vzdal dobrovoľne a v roku 540 kapitulovalo aj sídelné mesto Ravenna. Na
čas museli byť boje prerušené, lebo Justiniánov záujem na západe využila Perzia
a napadla východné provincie ríše. V roku 545 sa však podarilo uzatvoriť päťročný
mier, ktorý bol následne opäť predĺžený. Ostrogóti síce pod vedením kráľa Totilu
(541–552) istý čas vzdorovali. V roku 542 sa im dokonca podarilo dobyť Rím, ale
v roku 555 bola získaná byzantským cisárom definitívna kontrola nad Itáliou.191
Justinián sa angažoval aj v cirkevných otázkach a nastolil výrazne ortodoxný
prokresťanský kurz namierený proti všetkým jeho odporcom, najmä proti
monofyzitom. Radikálna monofyzitská menšina vo východných provinciách
v silnejúcom odpore nadobudla separatistické tendencie, ktoré mohli mať pre ríšu
znateľné straty po stránke finančnej a problémy by nastali aj v zásobovaní. V roku
532 prenasledovanie vďaka cisárovnej Theodóre, zástankyne monofyzitizmu,
ustalo. Cirkevné boje prebiehali aj na najvyššej úrovni, a to v pápežskej kúrii, kde
sa Byzancia aj ostrogótski králi snažili dosadiť svojho prívrženca. Už v roku 537
zosadil vojvodca Belisarios pápeža Silveria (536–537), a na žiadosť cisárovnej ho
nahradil Vigílius (537–555).
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sa snažil monofyzitom vyjsť v ústrety, aby prijali vieroučné ustanovenia
chalkedónskeho koncilu (451). V snahe zmieriť sa s nimi pokračoval v roku 545
odsúdením tzv. Troch kapitol, pasáží zo spisov nestoriánskych teológov193. Jeho
pokusy nastoliť cirkevnú jednotu však zlyhali.194 Síce pápež Vigílius pod nátlakom
tieto spisy odsúdil tiež, na druhom konštantínopolskom koncile konanom v roku
553 sa odsúdenie Troch kapitol neprijalo. Justinián si svoju moc ale udržal pri
pápežskej voľbe, keď po Vigíliovej smrti vybral jeho nástupcu, Pelágia I. (555–
561), práve on, a uzákonil nutnosť cisárskeho potvrdenia voľby pápeža.195
Počas kľudného obdobia za vlády Teodoricha trávil Benedikt čas v Ríme, samote
jaskyne, kláštore vo Vicovare a budovaním kláštorov v Subiacu. V priebehu týchto
politických a vojenských bojov v Itálii, cirkevných šarvátok a dogmatických
sporov, ktoré nastali v tridsiatych rokoch šiesteho storočia, spadá pôsobenie
Benedikta v Monte Cassino. V tomto neistom období, on staval kláštor ako
viditeľný znak budovania hlbšieho, duchovného rozmeru. Situácia v ríši sa teda
viditeľne zmenila, priniesla zmätok a nepokoj. Vojenské konflikty zhoršovali
ekonomiku zeme, hospodárske pomery boli sťažené a ľud trpel nedostatkom
a chudobou. To sa samozrejme prejavovalo aj v kláštore na Monte Cassino. Aj na
tomto mieste musel Benedikt prekonávať nástrahy nie len politických a cirkevných
pomerov, ale taktiež duchovného života seba a svojho okolia, pretože „zmenil len
miesto bývania, ale nezbavil sa nepriateľa.“196
3.6.1 Kláštor na Monte Cassino
Benedikt sa rozhodol vybudovať nový kláštor na odlišnom miesto ako boli tie
v Subiacu. Už to nebolo v izolovanom prostredí, ale blízko biskupského sídla
v meste Cassino, na dobre viditeľnom úpätí hory. Tým sa priblížil viac
k spoločnosti, zjednodušil s ňou kontakt a mohol viac ovplyvňovať svojím
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konaním život Cirkvi a ľudí naokolo. Symbolická povaha vybudovania kláštora
čnejúceho sa na výšine, ktorý je už z diaľky vidieť je zreteľná. Skrytý mníšsky
život, akým Benedikt a jeho mnísi žili v subiackých horách mal svoj dôvod
existencie, ale kláštor mal v živote cirkvi a spoločnosti tiež svoj verejný účel. Ako
píše Gregor: „Neďaleko od kláštora bola dedinka, v ktorej sa veľké množstvo
obyvateľov pod vplyvom Benediktových napomínaní odvrátilo od modloslužby
a prijalo vieru v Boha.“197 Tým Gregor určil o aký veľký prínos by sa mali kláštory
usilovať. Mali by zviditeľňovať vieru a ponúkať ju ako silu života za každých
podmienok. Tak on vnímal mníšstvo a tak chcel, aby aj fungovalo.198 Síce mnísi
a Benedikt zostávali za múrmi kláštora, neznamenalo to, že by nijakým spôsobom
nepôsobili na okolitý svet. Taktiež spôsob organizácie bol odlišný. Bol to len jeden
jediný kláštor, v ktorom žili bok po boku všetci mnísi, a nie viacero menších obydlí
vzdialených od seba.
Na tomto mieste, kde kedysi stáli pohanské svätyne a Apolónov chrám, Benedikt
zavŕšil svoje mníšske povolanie. Sochy modiel zničil, lesy dal podpáliť a chrám
pohanského boha premenil na kostol údajne zasvätený Martinovi. Bol to práve
Martin z Tours, galský mních, ktorému Benedikt zasvätil kostol v novom kláštore.
Odkazoval tým na veľkú úctu k nemu. Vybudoval tiež kaplnku sv. Jána, na mieste
bývalého oltára. Opäť je v tom skrytý odkaz na Jána Krstiteľa, ktorý v Novom
Zákone zosobňuje ideál asketizmu. Tento odkaz buď uskutočnil sám Benedikt
a skutočne zasvätil chrámy týmto dvom postavám, alebo len Gregor opäť chcel
pripísaním konania Benediktovi vyzdvihnúť svoje vlastné mníšske postoje. Údajné
zasvätenie Martinovi z Tours a Jánovi Krstiteľovi zdôrazňujú podstatu na ktorej
Gregor túžil, aby sa mníšstvo rozvíjalo. Bol to návrat ku koreňom, a to vzorom
z Písma a západného monasticizmu, ktoré považoval za potrebné jadro.
Pozoruhodný je Gregorov výklad udalostí, ktoré sprevádzali stavbu kláštora. Autor
zdôrazňuje ťažkosti, ktoré na mníchov zosielal diabol, aby im sťažil prácu
a odviedol od ich úmyslu. Najprv sa mníchom ani spoločnými silami nedarilo
zdvihnúť ťažký kameň, ktorí potrebovali na stavbu múru. Až po Benediktovej
modlitbe a požehnaní boli schopní ho zodvihnúť. Ďalej Benedikt tiež silou
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modlitby presvedčil mníchov, že ich predstavy o požiari, ktorý mal nastať
v kuchyni sú len ich predstavami. V skutočnosti ich videnie pochádzalo z modly
vykopanej zo zeme, ktorú do kuchyne odložili. Tento požiar je symbolom sexuality
a zmyselnosti, ktorú Benedikt raz už v Subiacu prekonal, a tak tentokrát jej zvodom
už nepodľahol, ale zachránil od nich jeho bratov. Posledným diablovým pokúšaním
v stavbe kláštora, ktorý Gregor spomína, je zavalenie mnícha pri stavbe múru, ktorý
sa náhle zrútil. Benedikt ho ale modlitbou oživil, a tým prekonal všetky nástrahy,
ktoré proti nemu a jeho mníchom pri výstavbe stáli. V týchto prvotných ťažkostiach
pri snahe uskutočniť veľké dielo je viditeľná Gregorová línia poučenia, ktoré sa
snažil nimi povedať. Benedikt všetky trápenia a nástrahy prekonal pomocou
modlitby. A práve na nej stojí koncept predstavený Gregorom. Podľa neho človek
nie je schopný všetko zvládnuť a prekonať sám, pretože je hriešny a plný pokušení.
Tam, kde nestačí vlastná vôľa a odhodlanie, pomôže už len sila modlitby a prosby
u Boha. Avšak, ako ukazuje v týchto zázrakoch, nestačí len hocijaká modlitba, ale
je potrebné, aby ju vyslovil niekto na to patrične spôsobilý. Tým človekom bol
samozrejme Benedikt. Človek duchovne zrelý a schopný viesť iných. Gregor tým
zdôraznil dôležitosť všetkých duchovných v cirkvi. Moc ich modlitby je pre svet
potrebná, pretože ňou je možné zdolať úklady a pády, na ktoré by hoci aj veriaci
človek sám nestačil.
„V tom čase Boží muž bol obdarovaný prorockým duchom, začal predpovedať
budúcnosť a oznamovať prítomným skryté veci.“199 Týmito slovami v Dialógoch,
Gregor akoby ukončil jedno Benediktovo životné obdobie a otvoril ďalšie. Od tej
chvíle už nemusel prekonávať skúšky a nástrahy, ale začal prorokovať. Nastalo
obdobie preplnené pokojom a plné vízií.200 Medzi jednu z vízii patrí aj Benediktova
predpoveď zničenia kláštora pohanmi. Vyjavil to v rozhovore s priateľom
Teopropom, mužom pochádzajúcim z aristokratického rodu.
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Gregor ešte

poznamenal, že k zničeniu skutočne došlo a že nik z mníchov nebol zabitý, pretože
Benedikt to už počas svojej vízie vymodlil. Hoci kláštor na Monte Cassino,
vybudovaný v rokoch 529–532, bol od sedemdesiatych rokoch šiesteho storočia
napádaný a naozaj v roku 589 zničený za nájazdu longobardského vodcu Zotta
(571–591), nedá sa Gregorov popis Benediktovej vízie brať ako popis historickej
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reality. Zámerom vízie, ktorú pripísal Benediktovi bolo predostrieť duchovnú silu,
aká v ňom bola.202 Predpoklad zruinovania jeho kláštora v ňom nevyvolal smútok
ani zlosť, ale pokorne prijal Boží plán. Nepodľahol sebaľútosti ani neprestal
pokračovať v začatom diele. Morálne poučenie ponúknuté v tomto príbehu
odkazuje na trvácnosť duchovného, ktoré pretrvá aj materiálne zničenie. Práve
k hmotným škodám vo veľkej miere v Gregorovej dobe dochádzalo, a tak
Benediktovým postojom nabáda k vytrvalosti budovať duchovné diela, ktoré sú
schopné obstáť aj v takýchto podmienkach.
Po zničení kláštora sa mnísi utiahli do Ríma, do kláštora sv. Pancratia v Lateráne.203
Z Gregorovho rozprávania vieme aj to, že Benedikt počas života založil ešte jeden
kláštor, a to v pobrežnom meste Terracine.204 Toto miesto mal navštíviť len v sne
a takýmto spôsobom ukázať opátovi a priorovi, kde majú kláštor postaviť. 205
Symbolom západného mnísštva a benediktínov však ostal montecassinský kláštor,
ktorý až do svojej smrti spravoval samotný jeho zakladateľ, Benedikt.
3.6.2 Zázračné konania na Monte Cassino
Tak ako v Subiacu Benedikt konal výnimočné činy, tak aj na Monte Cassino mal
pokračovať v ich uskutočňovaní. Ako bolo vyššie zmienené, ich charakter sa ale
zmenil. Taktiež ich počet značne presiahol množstvo vykonaných zázrakov do
príchodu na toto miesto. Benediktov prorocký dar je ilustrovaný na dvanástich
zázrakoch spoznania a ďalších dvanástich zázrakov z oblasti skutkov.206 Opäť číslo
plnosti a dokonalosti. Všetky tieto zázračné počínania a skutky sa odzrkadľujú aj
v spôsobe usporiadania života v kláštore na Monte Cassino. Umožňujú nám
spoznať niektoré pravidlá a zvyky, ktoré v kláštore platili a ktorými sa mnísi mali
riadiť. Môžeme vidieť ako prebiehalo ich praktické naplňovanie a ako mnísi boli či
neboli vždy schopní premietnuť ich do svojho správania. Nasledujúce zázraky,
202
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ktoré Gregor popisuje, väčšinou nie sú asketické činy alebo boj proti démonickým
silám, ale sú prejavom dozoru nad neposlušnými mníchmi, ktorí neustále
spochybňujú autoritu a disciplínu. Benedikt v nich vystupoval ako zásadový
a rozhodný muž vedomý si svojich právomocí a povinností, ktoré zaujímal voči
mníchom aj svetu. Nestal sa však z neho rozkazujúci despotický vodca, ale
zhovievavý a láskavý otec, ktorý naprával pochybenia a navracal mníchov späť na
správnu cestu.

207

Spôsobom akým Gregor Benedikta predstavil počas jeho

vrcholnej mníšskej púti redefinoval účel asketického spoločenstva a úlohy opáta na
duchovné dohliadanie. 208 Hlavným poslaním sa stal dozor nad poslušnosťou
mníchov a ich náprava ak porušia pravidlá stanovené v spoločenstve, ktorých
zárukou dodržiavania je práve opát. Táto myšlienka prestupuje takmer všetky
Benediktove zázraky na Monte Cassino. Ich prezentácia, ako aj spôsob mníšskeho
života v sebe nesie ale posolstvo presahujúce múry kláštora. Postava Benedikta ako
hlavy mníšskeho spoločenstva, v ktorom je jeho úlohou viesť a riadiť sa zdá byť
podobná s pozíciou Gregora ako hlavy cirkvi. Taktiež časté zdôraznenie pokory ako
nutnosti pre takéto duchovné vedenie209 sa odráža v Gregorovom postoji označovať
sa ako servus servorum Dei. Mohlo by sa zdať, že definovaním funkcie opáta, určil
aj svoju vlastnú funkciu. Keďže Gregor mal celý život veľmi blízko k mníšstvu,
bolo by to pre neho autentické prirovnanie. Každopádne Benedikta vykresľuje
v svetle, v akom chce aby sa vnímali opáti a čoho by sa mali držať v mnísi
v kláštoroch. Tieto svoje postoje demonštruje na nasledovných zázrakoch. Okrem
toho sa nimi snaží poukázať na širší morálny a duchovný aspekt. Dokazuje ako Boh
varuje, pomáha či trestá a ako zasahuje do konkrétnych situácii ľudského života.
Zázraky spoznania odhaľujú mylné postoje a previnenia mníchov, ako porušenie
príkazu nejesť mimo kláštor, nezachovanie pôstu, 210 prijatie daru od zbožných
mníšok, skrytej debničke vína a pyšných myšlienok slúžiaceho mnícha. Dokázal
spoznať čo sa udialo v minulosti bez toho, aby sa na danom mieste a pri skutku
nachádzal. Rozpoznal pravý pôvod zbrojnoša vyslaného ostrogótskym kráľom
Totilom, ktorý sa na jeho príkaz za neho prestrojil, aby tak Benedikta zmiatol. Tiež
však predpovedal budúcnosť, a to samotnému kráľovi Totilovi, istému biskupovi
207
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o zničení mesta Rím a už spomínanú víziu o zbúraní vlastného kláštora na Monte
Cassino. Významná je najmä príhoda s barbarským vodcom, kedy Gregor
vyzdvihol silu Benediktovej osobnosti a schopnosť zaujať postoj voči svetu. Aj
pohan a krutý muž, akým Totila bol, musel pred ním ponížene priznať svoje
pochybenia. Benedikt tak vystupoval ako autorita, ktorá mala moc pohnúť vnútrom
hriešneho človeka, a to nie násilím či hrozbami. Vytýčil tak ďalšiu potrebnú úlohu
mníšstva, a to obracať pohanov na vieru, evanjelizovať a stáť ako pevná autorita za
svojimi postojmi.211
Významné boli tiež zázraky v oblasti skutkov, ktoré sa prejavovali viditeľnejšie pre
okolitý svet, voči ktorému Benedikt nezostal ľahostajný. Tieto skutky ukazovali
jeho zodpovedný prístup voči dianiu v kláštore aj širšom okolí. Sociálny rozklad
spoločnosti a vyčerpávajúce vojenské nájazdy sa prejavili aj na jej materiálnom
strádaní. Keď v kraji nastal hlad, „Boží muž rozdal všetky zásoby svojho kláštora
rôznym núdznym tak, že v pivnici už nezostalo nič, iba trochu oleja v jednej
fľaške.“ 212 Aj to posledné, čo im podľa Gregora zostalo, bol Benedikt ochotný
darovať núdznemu prosiacemu, lebo bol „rozhodnutý rozdať všetko na zemi, aby
uchoval všetko v nebi.“213 Jeho mnísi ešte ale neboli takej viery ako on, a preto
jeden z nich tento olej uschoval pre potreby kláštora. Benedikt však radšej vyhodil
nádobu s olejom von oknom, aby pre jeho neposlušnosť nemal z oleja osoh ani
kláštor. Fľaša oleja sa ale zázračne nerozbila a bola odovzdaná tomu, kto u ňu
prišiel žiadať. Benedikt týmto konaním dáva najavo, že kláštor má slúžiť primárne
ľuďom v chudobe, a nie na zhromažďovanie majetku pre mníchov. Správnosť tohto
počínania a dôležitosť viery aj v zdanlivom nedostatku, potvrdil zázračným
naplnením oleja v sude a mechmi plnými pšenice, ktoré sa pred kláštornou bránou
objavili v čase hladu. Svoj postoj nezmenil ani v konfrontácii s ariánskym Gótom,
ktorý v okolí kláštora utláčal veriacich. V túžbe zmocniť sa majetku zviazal istého
sedliaka, mučil ho a šiel s ním k Benediktovi, ktorému podľa jeho slov mal
odovzdať všetko čo vlastnil. Benedikt v pokoji jediným pohľadom rozviazal
remienky, ktoré mu zväzovali ruky a zúrivý Gót mu zrazu padol k nohám a prosil
ho o modlitby. Dokázal zmeniť jeho zmýšľanie a počínanie tak, že to malo
pozitívny dopad aj na spoločenskú a politickú situáciu, keď tento Gót prepustil
211
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dedinčana a už viac neplienil. Benedikt si získal vážnosť a renomé, že za ním
prichádzali mnohí v nádeji na pomoc v ťažkostiach, a to nie len tých materiálnych.
Okrem ponúkanej hmotnej pomoci, Benedikt svojou modlitbou dokázal liečiť
chorých. Gregor spomína dva prípady vyliečenia chlapca a muža z ťažkej choroby
a vzkriesenie malého dieťaťa. Tiež mal navrátiť pokoj aj trom mŕtvym dušiam.
Jednému mníchovi, ktorého nechcel prijať hrob, lebo odišiel od predstaveného bez
požehnania a dvom mníškam, ktoré počas života spôsobovali svojou pýchou hnev
ich služobníkovi. Zázraky sa týkali aj oslobodenia mníchov spod pút satana, ktorý
na nich doliehal. Gregor týmito zázrakmi oživenia a zaháňania duchov
nepokojných duší ukazuje na liečivú silu modlitby a dobra. Uzdravovanie
fyzických aj mentálnych neduhov napráva čo je zlé a krivé. Stráži poriadok v cirkvi,
dáva stabilitu a harmóniu mníšskemu svetu ako modelu kresťanskej skúsenosti.214
Konanie týchto zázračných skutkov na rovine duchovnej a materiálnej, bolo
rozvinutím

všetkých

Benediktových

chariziem,

ktoré

nadobudol

v predchádzajúcom období prekonávania skúšok. Benedikt dokázal reagovať na
potreby doby a nezostal k nim nevšímavý. Rozkladajúcu sa spoločnosť zmietanú
vojenskými a cirkevnými konfliktami, hospodárskymi a sociálnymi ťažkosťami
nekritizoval, ani nad ňou nenariekal, ale ponúkol jej inú cestu. Vytvoril novú formu
spoločenstva ako začiatok na konci rozpadajúceho sa obdobia. 215 Zriadením
kláštora na Monte Cassino sa dovŕšila jeho mníšska cesta, ktorú na tomto mieste aj
ukončil. Keďže deň svojej smrti mal poznať, nechal otvoriť hrob v kláštornej
kaplnke, kde už ležala jeho sestra Školastika, „pozdvihol ruky k nebu a počas slov
modlitby vydýchol naposledy.“ 216 Zomrel v modlite, tak ako s ňou celý život žil
a jej silou konal zázraky. Jeho osobnosť bola natoľko silná a činy pozoruhodné, že
dielo Benedikta pretrvalo dlhé roky po jeho smrti. Inšpiráciou a zdrojom poznania
nasledovaniahodného mníšskeho príkladu bol nielen samotný život zachytený
v Gregorových Dialógoch, ale predovšetkým regula, ktorú Benedikt po sebe
zanechal.
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4. Regula Benedicti
Základným zdrojom, z ktorého po celé storočia čerpalo, a stále čerpá benediktínske
hnutie, je súhrn pravidiel, zvykov, rád a odporúčaní spísaných Benediktom
v mníšskej Regule. V jej samotnom texte síce nie je zmienka o autorovi, ale aj
vďaka Dialógom je jej autorstvo prisudzované Benediktovi.
„Boží muž Benedikt, uprostred toľkých zázrakov, akými sa dal poznať svetu, skvel
sa tiež múdrosťou svojej náuky. Veď napísal Regulu pre mníchov, vyznačujúcu sa
jasnosťou reči a rozumnosťou. Ktokoľvek teda túži dôkladnejšie poznať jeho
charakter a život, nájde bez ťažkostí v tejto Regule celú osobitosť Majstra. Lebo
svätý muž nemohol inak učiť, iba tak, ako žil.“ 217 Týmito slovami Gregor
poznamenal existenciu Regule. Keďže v Dialógoch podával správu o živote
Benedikta, nevynechal zmienku ani o jeho písomnom diele. Regulu však ďalej
bližšie nepriblížil, pretože to nebolo cieľom jeho rozprávania. Gregorovým
záujmom bolo popísať Benediktove činy, ktorými sa vyznačoval jeho príkladný
život hodný nasledovania. Učenie a teoretické ukotvenie jeho postojov sa malo
hľadať v RB. Tú považoval za autentický produkt životnej praxe Benedikta, ktorý
bol odzrkadlením jeho vlastnej osobnosti, toho akým bol a čím žil. Aj vďaka jeho
slovám odkazujúcim na RB, sa stala vyhľadávaným a čítaným dielom.
RB nie je úplne pôvodným a originálnym výtvorom, ktorý by predkladal mníšstvo
v novej forme, alebo ho posúval radikálne iným smerom. Zhrňuje v sebe mníšske
prvky predchádzajúcej doby, vzory z Písma, mníšske skúsenosti autora a potreby
šiesteho storočia v ktorom bola napísaná. Na niektoré zdroje RB sme už poukázali
vyššie. Patria medzi ne pramene od Pachómia, Bazila Veľkého, Augustína z Hippo,
Caesaria z Arles či Jána Kasiána. Najväčšou literárnou inšpiráciou bola pre
Benedikta okrem Písma, anonymná Regula Magistri.218 Preto je potrebné priblížiť
túto Regulu a komparovať ju s RB, a tak poukázať na spojitosti a rozdiely medzi
týmito dielami.
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4.1 Regula Magistri
Latinská Regula Majstrova (ďalej len RM) pochádza od neznámeho autora
a dozvedáme sa o nej od benediktínskeho mnícha Benedikta z Aniánu (asi 750–
821). Ten vo svojich dvoch dielach Codex Regularum a Concordia regularum
zachytil všetky mníšske pravidlá spísané do tej doby. Zahrnul medzi ne aj RM,
ktorá sa mimoriadne podobá na RB. Dlho bola RM považovaná za mladšie dielo
opisujúce od Benedikta, ale v prvej polovici minulého storočia sa táto téza
vyvrátila, a dnes je práve RM pokladaná za staršie dielo.219
Opisovanie častí diel nebolo v staroveku ani stredoveku ničím neobvyklým. Bolo
to prejavenie vážnosti, rešpektu a pokory voči inému autorovi a jeho schopnostiam.
Pri tom pisatelia nepovažovali za nutné zmieniť sa, že to čo píšu, je práca niekoho
iného. Mníšske regule vychádzajúce z rovnakej tradície neboli žiadnou výnimkou.
Tak to mohlo byť aj v prípade RB, kedy Benedikt často doslova prebral pasáže
z RM. O vzniku a vývoji tohto textu veľa nevieme. Zvyčajne sa jeho vznik kladie
do začiatku šiesteho storočia do južnej Gálie, kláštorov Lérins a Jura, 220 ale
častejšie do okolia Ríma. Autorstvo je tiež otázne. Pripisuje sa bližšie neznámemu
autorovi, ktorého poznáme len pod menom Majster. Francúzsky benediktínsky
mních a historik monasticizmu Adalbert de Vogüé 221 považoval za autora RM
samotného Benedikta, ktorý ju mal napísať ešte ako mladý neskúsený mních plný
prvotných ideálov a odhodlania. To by vysvetľovalo ako sa prísnosť predstáv do
detailov spísaných v RM rokmi skúseností zmenila na umiernenejšie názory
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a jednoduchosť v RB.

222

Potom by nešlo o opisovanie cudzieho diela, ale

revidovanie vlastného na základe životnej praxe. Túto hypotézu, ako aj všetky
ostatné o bezmennom Majstrovi, však nie je možné jednoznačne potvrdiť. Z textu
jeho Regule však vyplýva, že sa dobre vyznal v monastickej literatúre
a v kláštornom fungovaní.
RM je písaná vo forme dialógu, kde žiakovi na jeho otázky odpovedá Majster,
z čoho vzniklo aj pomenovanie samotnej regule.223 Dialogický spôsob použil už aj
Bazil Veľký pri svojej Malej a Veľkej regule, v ktorých predkladal vlastný pohľad
na správne vedenie kláštorného života. 224 Keďže RM je dielo skoršie a čerpalo
z predchádzajúcej tradície, v mnohých smeroch sa nechalo inšpirovať práve
Bazilom Veľkým a tiež Jánom Kasiánom.225 Pozostáva z úvodu a 95 kapitol. RM,
takisto ako aj RB, je rozdelená na dve časti, a to duchovnú a praktickú. Prechod
u Benedikta nie je taký razantný, respektíve u neho nie je vyslovene ukončená prvá
časť ako je to u Majstra.226 V nej popisuje duchovné nástroje, ktoré sú potrebné pre
mníšske spoločenstvo. Sú nimi predovšetkým pokora, poslušnosť a ovládanie
jazyka, čiže mlčanie. Tieto ďalej veľmi podrobne teologicky až kontemplatívne
analyzuje a ponúka aj do detailov popísanú cestu pokory, ktorú považuje za
kľúčovú hodnotu kresťanstva. 227 Aj v RB nachádzame rovnaké motívy, a teda
poslušnosť, mlčanlivosť a najväčší dôraz tiež kladený na pokoru, ktorej cesta je
v skrátenej podobe prepisom RM. Všetky popisované cnosti a vlastnosti sú
odrazom pôvodnej mníšskej tradície vychádzajúcej z Písma a potom prenesenej do
východných a aj západných monastických spisov. A keďže ako RM, tak aj RB sa
snaží o uchovanie týchto tradícii, z ktorých čerpá a od ktorých sa nechce odkloniť,
preberá tieto základné aspekty do svojich textov. Rozdiel v poňatí spočíva
v rozsiahlej kazuistike a hlbšej analýze v RM a zostručnenie, ale nie spochybnenie
u RB. Druhá, praktická časť je o organizácii kláštorného života. Predchádza jej
obsiahla úvaha, v ktorej Majster analogicky prirovnáva štruktúru usporiadania
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kláštora k organizácii v miestnej cirkvi.228 RB túto úvahu úplne vynecháva, hoci
koncept paralelného systému prevzal. Majster následne upresňuje ofícium, nočné
a denné modlitby, správne spievanie žalmov, zvláštnosti pôstnej doby a slávenie
Veľkonočných dní. Všetky predpisy menuje aj RB, ale opäť v skrátenej podobe.
Síce je v nej vynechaných veľa ceremoniálnych predpisov a úvah, duchovné
a praktické jadro ponecháva. Okrem týchto zvykov bližšie špecifikuje ďalšie
aspekty, ktoré sa objavujú aj u Benedikta, ako napríklad osobný a kláštorný
majetok, prijímanie do kláštora, kláštorné služby, zásady podávania jedla a iné.
Tieto normy tvorili praktické fungovanie a udávali šablónu podľa ktorej mal opát
riadiť mníšske spoločenstvo nie len po duchovnej stránke. V ustanoveniach RM sa
nachádza menej úradov, ktoré bolo potrebné v kláštore vykonávať. Oproti RB
chýbajú pozície ako prior, novicmajster, stály prefekt hostí či zvláštny kuchár pre
hostí. Môže to odrážať neskoršiu potrebu rozvinúť organizačné štruktúry kláštorov
pre potreby väčšieho počtu mníchov. 229 To, že Benedikt rozpracoval a rozšíril
úrady nutné k chodu kláštora a nie iba prevzal tie obsiahnuté v RM, svedčí o jeho
zmysle prispôsobiť sa konkrétnym podmienkam a snahe vytvoriť skutočne
fungujúce spoločenstvo. Nedržal sa teda strnulo ustanovení v RM, ale bol schopný
aktualizovať potreby doby. Významným prvkom bol aj trestný, či nápravný kódex,
ktorý je u RM podstatne miernejší. Tým, že si sám Benedikt prešiel viacerými
ťažkosťami pri riadení kláštorov a zažil neposlušnosť mníchov a odmietanie
podriadiť sa príkazom, nebol naivný v predstave, že všetko bude fungovať vždy
ideálne. Vo svojej Regule upozorňuje na nutnosť včas potrestať pochybenia tela
i duše. Rôzne priestupky a spôsob potrestania popisuje v kapitolách 23–30. Svojou
stručnosťou pri týchto príkazoch jeho prístup pôsobí tvrdšie než u Majstra, ktorý
má potrebu všetko odôvodňovať a príkladne vysvetľovať. 230 Keď teda Benedikt
píše o nutnosti zrieknuť sa všetkého svojho vlastníctva: „nech sa nikto neodváži
dať alebo prijať nejakú vec bez dovolenia opáta, ani čokoľvek vlastné mať, vôbec
nič, ani knihu, ani listový papier, ani pero, absolútne nič, veď ani svoje telo, ani
vôľu nie je dovolené mať vo vlastnej moci,“ 231 podáva tak tvrdším spôsobom
myšlienku chudoby ukotvenú už v Písme a zahrnutú aj v RM. Ukazuje sa tým
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prepojenie jeho nežnosti a prísnosti, ktoré je obsiahnuté aj vo výzve pre opáta:
„Totiž podľa okolností nech strieda tvrdosť a miernosť, nech ukazuje prísnosť
majstra a láskavosť otca.“232
RM je ucelené dielo predstavujúce mníšsku tradíciu obšírnym ale súhrnným
spôsobom. Všetky kapitoly na seba logicky nadväzujú a tak text pôsobí usporiadane
a myšlienky kontinuálne vyplývajú z predchádzajúcich častí. V RB nie je možné
sledovať takýto systematický postup. Tá sa skladá z niekoľkých celkov, ktoré sú
pospájané do spoločného textu. RM končí kapitolou o vrátnikoch kláštora, ktorá sa
nachádza aj v RB, ale nie je jej záverečnou časťou, hoci sa zdá, že ukončovala istý
celok Regule. Kapitoly (67–73), ktoré v RB nasledujú po nej, pôsobia ako nezávislé
texty vsunuté na jej záver. Sú to dodatky o zvláštnych prípadoch, s ktorými sa
Benedikt mohol stretnúť počas života a ktoré považoval za potrebné začleniť do
Regule, hoci sa tým narušila jej celistvosť.233 Kompaktnosť celej RM sa odráža aj
v skutočnosti, že samu seba prezentuje ako uzatvorený celok, kdežto RB jasne
odkazuje na ďalšie pramene a diela, ktoré sa majú študovať, pretože „nie všetko, čo
treba pre zachovávanie spravodlivosti je stanovené v tejto Regule.“234
Azda najväčším prínosom RM je jej biblickosť. 235 S precíznosťou a presnosťou
cituje všetky pramene a pasáže z Písma, ktoré využíva ako zdôvodnenie predpisov
pre mníchov. Názornými príkladmi ilustruje a podkladá svoje ustanovenia. Za
primárnu inšpiráciu hodnôt, duchovných aktivít a praktických činností predkladá
evanjelické rady a príklady z Písma. Nie len na ne odkazuje, ale ich do hĺbky
analyzuje a vysvetľuje. Podľa Václava Ventury je RM viac komentárom
k mníšskemu životu, popisom ideálneho a želaného stavu a duchovnou teológiou
kláštorného spoločenstva, než textom prakticky využívanej reálnej regule.236 Toto
teoretické poňatie celého textu prepracovaného do detailov, podrobné spracovanie
vonkajšieho chovania a obšírny rozbor duchovných i praktických nariadení,
vyzdvihuje RM na teologický spis pre mníchov, ktorý bol ale ťažko aplikovateľný
a svojou dĺžkou nie príliš atraktívny pre mníšske komunity. Prednosťou RB je
Tamtiež, s. 55. Benedikt hoci prísny pri trestoch exkomunikácie stále dáva pomerne širokú
voľnosť opátovi, aby on, podľa priestupku a veku mnícha zvolil primeraný trest. Nazýva ho
„múdrym lekárom“ a „Dobrým Pastierom.“ Tamtiež, s. 137–139.
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tiež cit rozlíšiť dôležité záležitosti od menej podstatných drobností,237 a podať ich
zrozumiteľnou a zjednodušenou formou. Možno aj preto RM zostávala dlhú dobu
v tieni RB, až kým sa v minulom storočí neukázalo, že bola zásadným zdrojom,
z ktorého Benedikt čerpal.
4.2 Hlavné rysy Regula Benedicti
Benediktom vytvorená Regula čerpala z tradície púšte, asketizmu, prvotnej
kresťanskej cirkvi, z mníšskych prameňov Východu aj Západu a taktiež z vlastných
skúsenosti jej autora. Nebola písaná s úmyslom vytvoriť nový vzor mníšstva, a ani
tak nebola nikdy vnímaná.238 Nemala byť originálnou novinkou s prevratnými či
reformnými názormi, ale zhrnutím predošlej monastickej tradície. Zlúčila tak
v sebe všetky zásadné prvky predchádzajúcej doby a podala ich v stručnej a dobre
formulovanej útlej knihe.239 Rôznorodosť mníšskych materiálov a tradícii sa v nej
spájajú usporiadane a jednotne v jeden dobre použiteľný celok. Benediktova vízia
mníšskej komunity bola pevne cenobitská, čo znamená, že jej základnými prvkami
bol život v poslušnosti a stabilite pod Regulou a opátom.

240

RB popisuje

pozoruhodným spôsobom ducha a inštitúcie tradičného cenobitského mníšstva.
Toho mníšstva, ktoré sám v Regule pri vymenovaní druhov mníchov postavil na
prvé miesto a označil za „najsilnejšie pokolenie.“241

4.2.1 Duchovná náuka (kapitoly 1-7)
RB sa skladá z prológu a 73 kapitol. V nich Benedikt koncipoval duchovné aj
praktické rady pre mníšske spoločenstvo, čo bolo hlavným cieľom každej jednej
regule. Prepojenie jednotlivých častí je často voľné a nenadväzuje na seba úplne
jasne a logicky. Hoci Benedikt prvých desať kapitol RM spoločne s úvodom prebral
do svojej Regule, jeho text nie je taký rozsiahly a čiastočne ho modifikuje. 242
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Vynechal zdĺhavé komentáre, príliš teoretické uvažovania a skrátil obšírne
výklady. RB spočíva v stručnosti a jednoduchosti. Jej text je trikrát kratší než RM.
Už pri porovnaní úvodov v oboch dielach môžeme vidieť tento zásadný rozdiel.
Úvod RM v sebe zahŕňa podobenstvo o cestách, ktoré sa pred žiakom otvárajú,
ďalej komentár k modlitbe Otče náš, ďalší dlhý komentár k žalmom a na záver
predstavenie opáta ako hlavný pilier celého mníšstva.243 Iným zásadným rozdielom
poznamenaným už v úvode, ktorý potom prestupuje poňatie celého mníšskeho
konceptu, je postavenie opáta a jeho funkcia v kláštore. V RM vystupuje ako
autoritatívny zákonodarca, všetko do detailov organizuje a kláštor stojí na jeho
autorite a na poslušnosti mníchov. U Benedikta ho však nachádzame ako
prirodzeného a živého predstaveného, ktorý síce tiež určuje nejaké pravidlá
a zvyklosti, ale ponecháva širšiu autonómiu usporiadaniu mníšskeho života
a hlavne samotným mníchom. Zatiaľ čo Majster predstavuje obraz školy, kde je
vzťah opát ako učiteľ a mních ako žiak jasne vymedzený a formulovaný, Benedikt
ponúka

školu

v

podobe

bratského

spoločenstva

vo

vzájomnej

láske

a porozumení.244 Toto postavenie sa odráža aj v rozdielnom spôsobe voľby opátov.
Podľa predpisov RM má byť volený predchodcom, ale u RB je volený celou
mníšskou komunitou. 245 „Benediktovo spoločenstvo zodpovedá menej pojmu
školy, oveľa charakteristickejšie preň je to, že získava „novú tvár bratského
zjednotenia v láske.“... Mnohé rozhodnutia prenecháva v kompetencii opáta, ktorý
vždy berie ohľad aj na konkrétnu situáciu spoločenstva, jeho súčasný ekonomický
a duchovný stav.“ 246 Viditeľne je táto nová koncepcia, založená na spoločnej
bratskej láske, ovplyvnená učením Augustína. 247 Benedikt sa nesnaží podriadiť
pravidlám každú maličkosť a necháva opátovi voľnejšiu ruku v rozhodovaní
a prispôsobení sa faktickým okolnostiam. Tým sa jeho Regula stala oveľa
univerzálnejšou, pretože nebola obmedzená na pomery konkrétneho kláštora, pre
ktorý bola písaná. Prekročila hranice priestoru a času, a tak mohla fungovať aj
v odlišných podmienkach.
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Spoločný je koncept predstavenia mníšskeho spoločenstva ako „školy Pánovej
služby“248 a taktiež obraz mnícha ako bojovníka, ktorý „berie veľmi mocné a skvelé
zbrane poslušnosti, aby bojoval za Krista Pána, pravého Kráľa.“249 Keďže prológ
sa snaží vyzvať na mníšsku cestu a potvrdiť v uistení správnych pohnútok, ktoré
mnícha k tomuto rozhodnutiu viedli, je preplnený množstvom citácií z Písma a
práve v ňom hľadá oporu pri svojej argumentácii. Vyzýva, aby sa celý mníšsky
život budoval na evanjeliách ako na živom prameni, z ktorého sa má čerpať. Každá
regula brala za svoj prvotný zdroj poznania a inšpirácie práve evanjeliové výzvy
a state z Písma odkazujúce na asketický život, alebo život v spoločenstve. 250
Benedikt nebol žiadnou výnimkou a tiež zdôraznil potrebu byť vedený Evanjeliom
na tejto ceste. Väčšinu biblických citácií prevzal z RM, ale vzhľadom na to, že jej
text skracoval, nenachádzame v nej odkazy na Písmo v takom rozsahu. Tým, že je
RB čiastočným zhrnutím RM, niekedy vynecháva biblické odôvodnenia a len
v krátkej vete zhrňuje myšlienku pôvodne ukotvenú v Písme. I keď nie je vždy na
prvý pohľad jasné ako ustanovenia v Regule vychádzajú z evanjeliových výziev,
často ich nájdeme pri porovnaní s textom RM, kde je ich odôvodnenie v plnom
rozsahu aj s odkazom na biblický text.251
Ďalej podľa vzoru RM rozvíja postavenie opáta, prostriedky dobrých skutkov
a v závere tejto duchovnej časti základné mníšske cnosti, ktoré sa objavujú už
u Jána Kasiána, a to poslušnosť, mlčanie a pokoru. Benediktovo ovplyvnenie
učením Augustína sme mohli vidieť už vyššie pri jeho postoji k postaveniu opáta,
a objavuje sa aj v iných súvislostiach. Hoci Benedikt prevzal egyptskú tradíciu
mnícha a jeho duchovného otca, ktorá je v RM akcentovaná, zvláštny dôraz kládol
na individuálny prístup k jednotlivcom a nutnosť vzájomného porozumenia a lásky
medzi bratmi. Zdôraznil potrebu uskutočňovať ľudskosť a milosrdenstvo všetkým
naokolo už tu na zemi, v spoločenstve v ktorom sa nachádzajú. Tým rozšíril
eschatológiu hľadiacu do budúcna v RM na tú, ktorá sa má realizovať dnes. 252
Poslušnosť vnímal nie len ako vzťah medzi žiakom a majstrom, ale aj ako ochotu
vzájomne sa počúvať a slúžiť si. Na to, aby bola uskutočňovaná tá správna
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poslušnosť, je treba aby bola „bez váhania“253 a bez reptania ako prejav pokory.
Mlčanlivosť je tiež predpokladom pre skutočný mníšsky život, lebo hoci mních žije
v spoločenstve, musí niekedy zostať sám, to znamená v tichu a zjednotiť sa
s Bohom. Je to znak pokory, pretože mlčať znamená aj počúvať iných, v tomto
prípade učiteľa. Nachádzame v tom tiež odkaz na tradíciu púštnych otcov, ktorí
vyhľadávali odľahlé miesta, aby tak v samote a tichu našli duchovný pokoj
a nasledovali Krista. Benedikt im priznáva význam, ktorí im prináleží ako vzorom
prvotného a pravého mníšstva, hoci ich spôsob života nepovažoval za ideálny. Pre
neho

bol

ideálom

život

v spoločenstve,

stálosť

miesta,

usporiadanosť

a podriadenosť regule. Ako sme však videli z jeho života, aj on sám si touto formou
prešiel vo svojich mníšskych začiatkoch v Subiacu. Teraz však takýto osamotený
boj neodporúča a preferuje život v kláštornom spoločenstve. Preto je potrebná
okrem poslušnosti a mlčanlivosti ešte tretia podstatná vlastnosť. Ňou je pokora,
ktorá plne rozvíja všetky danosti. Učenie o pokore nachádzame aj v ranom mníšstve
u Bazila Veľkého, Gregora z Nyssy a predovšetkým u Augustína. Podrobne je
spracúva v kapitole pojednávajúcej o ceste pokory, ktorá má dvanásť stupňov a má
byť vlastnou vnútornou cestou každého mnícha.254 Tá je špecifická nie len svojim
obsahom, ale aj dĺžkou a formou. Skladá sa z akéhosi prológu a záveru, ktoré
vytvárajú priestor pre uvedenie a uzatvorenie celej cesty pokory, ktorej Benedikt
dal významné postavenie. Pokora je chápaná ako dozrievanie, stúpanie nahor a ako
cesta nasledovania Krista, pre ktorú je kľúčové žiť v bázni Božej. Väčšina stupňov
je síce prebratá z RM, ale Benedikt v nich opäť vyzdvihuje potrebu lásky na úkor
asketizmu.255 On sám prešiel rozsiahlou formáciou, na rôznych miestach sa stýkal
s viacerými problémami a tak predkladaná cesta pokory je aj odzrkadlením jeho
vlastných skúseností. Zdôrazňuje v nej potrebu vytvárať vzťahy, oslobodiť sa od
negatívnych myšlienok ako predpoklad dobrej kontemplácie, hľadať pravdu o sebe
samom, zostať podradení Regule, ale aj preukazovať pokoru navonok, a to
postojom tela, hlasom či primeraným smiechom. Za hlavný cieľ tejto cesty pokladá
získanie takej lásky, „ktorá svojou dokonalosťou vyháňa strach.“ 256 Touto
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kapitolou o pokore ako zhrnutie potrebných vlastností pre mníšsky život, sa v RB
uzatvára jej duchovná časť. Neznamená to ale, že by ďalej Benedikt popisoval len
organizačné záležitosti kláštora bez duchovného podkladu. Všetky aspekty sú
prepojené a naďalej ustanovenia vychádzajú z mníšskej tradície stavajúcej na
Písme.
4.2.2 Praktické ustanovenia (kapitoly 8-73)
Druhá časť RB pojednávajúca o praktickom usporiadaní kláštora, o jeho
organizácii, disciplíne a štruktúre by sa ešte dala rozdeliť na menšie časti. V prvej
z nich (kapitoly 8–20) sa popisuje skladba a obsah liturgickej modlitby a
bohoslužby, ktoré sú spoločným vyjadrením prvkov ukotvených v predchádzajúcej
časti Regule. Ďalšou (kapitoly 21–30) časťou je trestný kódex, ktorý upravuje
odchýlenia od určeného rádu a za prípadné závažné previnenia ukladá isté tresty.
Na to nadväzujú kapitoly o spravovaní kláštora (31–57) a následne o niektorých
konkrétnych službách v ňom a jeho vecnom i duchovnom fungovaní (kapitoly 58–
66). Koniec Regule tvoria dodatkové kapitoly o teológii mníšskeho života a záver
(67–73), ktoré sú autentickým zosobnením Benediktových myšlienok a skúseností,
pretože ich nenachádzame v RM, ani inej regule.257
Napriek tomu, že Benedikt vychádzal z RM, v týchto kapitolách sa javia určité
zmeny, ktoré vykonal v snahe prispôsobiť sa pomerom doby, vlastným
skúsenostiam či požiadavkám konkrétnych situácii. Prejavuje sa v nich zmysel pre
väčšiu ľudskosť a osobné rozdiely u jednotlivcov. Pozorujeme to v jeho výzve „aby
sa prihliadalo na slabosti“ 258 a každému dávalo podľa jeho potrieb a správnej
miery, ktorú určuje opát rozvážne podľa daných podmienok. Benedikt tým, že si
sám prešiel viacerými formami mníšstva a zažil rôzne pokušenia tela a ducha
dokázal pochopiť ľudskú prirodzenosť a slabosť. A keďže každá situácia a každý
problém vyžaduje individuálne riešenie, nepokúšal sa v Regule usporiadať úplne
všetko dopredu, ale nechával slobodu opátovi a jeho rozhodnutiam. To sa prejavuje
aj v jeho predpisoch o vonkajšom chovaní mníchov a chode kláštora. Zatiaľ čo

Toto rozdelenie kapitol je pre prehľadnosť textu prebrané z: HERWEGEN, I., Smysl a duch
Benediktovy řehole, Vyšší Brod 2008, s. 30–32. Keďže celá RB nie je kompaktným dielom jasne
nadväzujúcim podľa kapitol, je nutné poznamenať, že každé delenie je umelé a plné výnimiek,
ktoré takéto rozdelenie narúšajú. Iné rozčlenenie je ponúknute v: Historický a literární kontext...,
s. 36. Väčšina autorov pri kategorizovaní kapitol zaujíma však jednotný postoj, že kapitolou 7 sa
končí duchovná časť RB a tiež, že kapitolou 67 začína Benediktov dodatok.
258
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v RM nachádzame snahu obsiahnuť každý jeden možný prípad, ktorý by v kláštore
mohol nastať, Benedikt postupuje odlišným spôsobom.259 Ponúka zovšeobecnené
a skrátené zásady ako sa má mních chovať a viac sa snaží preniknúť k podstate,
prečo by sa tak mal správať. Nepredpisuje detailne činy, ale hľadá vnútorný motív,
pre ktorý by sa niečo malo vykonávať. Benedikt zdôrazňuje duchovnú motiváciu
vykonávania mníšskych povinností, čím celú praktickú časť RB vyzdvihol na
teologickejšiu rovinu.
V tejto časti sa najviac odráža základ benediktínskej spirituality, ktorý stojí
predovšetkým na liturgickej modlitbe, duchovnom čítaní–lectio divina a na
manuálnej práci. Tieto prvky vychádzajú z tradície púštnych otcov a postupom času
boli rozšírené a praktizované mníšskymi spoločenstvami ako na Východe, tak na
Západe. Benedikt nadviazal na osvedčenú tradíciu a uviedol ju vo svojej Regule do
života osobitým spôsobom. Celé jeho poňatie mníšskeho života sa zakladá na
bratských vzťahoch a zmysle pre komunitné spolunažívanie.260
Mníchov deň mala naplňovať modlitba, štúdium a práca. Tieto činnosti boli
starostlivo časovo rozvrhnuté podľa liturgického roka a ročných období.261 Pevný
rámec modlitby ustanovený v daných hodinách sa v kláštoroch snažil uviesť
biblickú výzvu modliť sa bez prestania do praxe. 262 Jej ústredným prvkom bola
bohoslužba, ktorá je podrobne rozpracovaná od ranných a nočných chvál, cez
vigílie až po spievanie žalmov. RB v nej postupuje podľa vzoru RM, ale neponúka
žiadnu teóriu modlitby ani dlhé vysvetlenia konkrétnych úkonov. Modlitbe však
prikladá významné postavenie a vyzýva aby sa „ničomu nedávalo prednosť pred
Božou službou.“263 Táto Božia služba nazývaná „opus Dei“264 je podľa Benedikta
dielom Božím a je potrebné uspôsobiť sa na ňu nie len vonkajším chovaním, ale aj
vnútorným myslením. Vyžaduje zaujatosť celého človeka, dôveru v Božiu
prítomnosť, úctu prejavujúcu sa postojom tela a čistotu srdca, ktoré má byť
oslobodené od rušivých myšlienok. 265 Síce sa pokyny pre liturgické modlitby
vzťahujú na spoločné modlitby, Benedikt nezabúda ani na potrebu tej osobnej: „Ale
Historický a literární kontext..., s. 37–38
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aj inokedy, keď sa niekto bude chcieť v tichosti modliť, nech jednoducho vojde
a nech sa modlí, ale nie nahlas, ale v slzách a hĺbke srdca.“ 266 Okrem konania
nočného ofícia sa mnísi počas dňa modlili spoločne ešte sedemkrát. Modlitba sa
však nemala uskutočňovať len vo vyhradených chvíľach, ale mala prestupovať celý
mníchov

život.

Popri tom denný režim v kláštore určoval niekoľko hodín, v závislosti na ročnom
období, pre duchovné čítanie. Pôvodný význam lectio divina je rozjímavé čítanie
Písma spojené s vlastnou modlitbou. Jeho účelom nebolo štúdium zamerané na
získavanie teologických vedomostí, ale bol to spôsob meditácie a kontemplatívnej
modlitby. Keď Benedikt píše, že „nečinnosť je nepriateľom duše“ 267 poukazuje
jednak na nutnosť manuálnej práce, ale aj povinnosti duchovného čítania, ktoré
nemá byť oddychom, ale aktívnou činnosťou. Čítať sa malo v prvom rade Písmo.
V závere RB Benedikt odkazuje aj na „náuky svätých otcov, ktorých zachovávanie
vedie človeka k najvyššej dokonalosti“, ďalej na knihy „svätých katolíckych otcov“
a „Konferencie otcov, ich Predpisy a Životy, ako aj Regula nášho svätého otca
Bazila.“ 268 Za jadro potrebného duchovného čítania tak k Starému a Novému
zákonu pridal aj konkrétne diela: Collationes a De institutis od Jána Kasiána,
výroky otcov Apofthegmata a Bazilovu Regulu. Výrazne tak vyzdvihol svoje
pramenné preferencie a predovšetkým postavu Bazila Veľkého, ktorému prikladal
snáď najväčší význam tým, že odkázal práve na jeho mníšsku regulu. Napriek tomu,
že mal Benedikt údajne v Subiacu žiť podľa Pachómiovej Regule a prebral z nej
niekoľko citátov aj do RB, Pachómia neoznačil za „nášho svätého otca,“ ale týmto
titulom pomenoval Bazila. Tým sa ukazuje ďalší aspekt Benediktovho poňatia
cenobitského mníšstva. Vzdal sa egyptského kláštorného rádu, ktorý už v jeho
plnosti nepovažoval za vzor hodný pre uskutočňovanie v západnom mníšstve.
Pachómius bol síce jeho inšpiráciou, ale za duchovného vodcu vybral autora
neskoršej regule, v ktorej videl väčšiu univerzalitu myšlienok aj pre Západ. 269
Benedikt tak k Písmu, ako základnému prameňu biblického poznania, pridal čítanie
monastické a teologické. Kontemplatívny a rozjímavý účel tohto štúdia však ostal
zachovaný. Významným prvkom celej RB je kodifikovanie pracovných povinností.
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Manuálna práca v kláštore mala mať funkciu asketickú, ale aj ekonomickú. Nemala
byť len prostriedkom pre zisk, ale aj cestou vlastného duchovného zdokonaľovania.
Vzťah k práci je vysoko pozitívny a nepovažuje sa za otrockú činnosť.270 Bola to
služba, ktorou sa mal oslavovať Boh, tak ako v modlitbe. Práca sa mala s modlitbou
prelínať, nemali byť striktne oddelené. Túto víziu nachádzame už u Bazila
Veľkého, ktorý prácu vníma v sociálnej rovine pomoci núdznym a ako prostriedok
askézy.271 Narazili sme na ňu tiež v Augustínovom diele De opere monachorum,
v ktorom vyzdvihol prácu ako Božie prikázanie a nutnosť jej spojenia
s kontempláciou. Benedikt toto poňatie prevzal, a Bazilovu aj Augustínovú náuku
zakotvil v kláštornej praxi. Zdôrazňoval vhodnú mieru práce, aby mnísi neboli
podľa svojich schopností preťažovaní. Tiež poukazoval na to, že práca má byť
vykonávaná bez reptania a bez zármutku, pretože je to radostná oslava Boha. Prácu
chápal ako vyslobodenie zo záhaľčivosti a nečinnosti, ktorá ohrozuje dušu. A tak
sa práca rukami stala duchovným prostriedkom. Skrze prácu je tiež vyzdvihnutá
služba a láska k blížnym. Vlastný význam samotnej práce stojí pred jej
hospodárskym významom. Avšak, aj jemu je pripočítaná daná váha. Kláštor, ktorý
si sám vedel zarobiť na všetko čo potreboval pre svoju činnosť bol nezávislý od
dobrodincov,

a tak

mohol

fungovať

samostatnejšie.

Okrem

kláštorných

remeselníkov, ktorí mohli svoje diela predávať, pracovali mnísi na poli, zaoberali
sa domácimi prácami a starostlivosťou o samotný kláštor.272 „Ak by nutnosť miesta
alebo chudoba vyžadovali, aby sa sami postarali o zber plodín, nech sa
nezarmucujú, pretože až vtedy sú opravdivými mníchmi, ak žijú z práce svojich rúk
ako naši otcovia a apoštoli.“273 Týmto príkazom Benedikt určil prípadnú prácu nad
rámec daných pravidelných pracovných úloh počas roka. Odkazom na apoštolov
posunul jej tradíciu až k samotným koreňom celého mníšstva ukotvených v
evanjeliách. Povzbudzoval mníchov ich príkladom, aby neboli smutní
a nepovažovali prácu za ponižujúcu činnosť.274 Snahu o ekonomickú sebestačnosť,
obživu mníchov vlastnými silami a poskytnutie pomoci núdznym podporovala aj
doba v ktorej bola RB napísaná. Možno pre to je na ňu kladený dôraz v praktickejšej
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rovine, aby mohla byť skutočne uskutočňovaná, keď vojenské nepokoje rozvracali
hospodárstvo. Napriek podmienkam, ktoré v spoločnosti vládli, Benedikt zdôraznil
základné aspekty tej správnej práce. Sú nimi pokora, poslušnosť a stránenie sa od
chamtivosti. Mních remeselník nemá prácou vyzdvihovať svoje schopnosti, ale má
ňou vyjadrovať modlitbu a oslavovať Boha. Poslušnosťou sa otvára priestor na
spoluprácu medzi mníchmi a schopnosť počúvať skutočné potreby tých, ktorým
práca slúži. Lakomstvo je podvod, ktorý nie je v kláštore akceptovaný, a tak ani pri
práci nemôže mních túžiť po zisku, ale radosť musí hľadať v nej samotnej bez
očakávania akejkoľvek odmeny. 275 Celá Benediktova koncepcia vnímania práce
stojí na základných mníšskych vlastnostiach popísaných v duchovnej časti Regule.
Okrem toho sa RB snaží ponúknuť vyváženú rovnováhu medzi modlitbou, čítaním
a prácou. Všetky majú slúžiť predovšetkým k jedinému účelu, a to „aby bol vo
všetkom oslávený Boh.“276
Popri týchto východiskových stránkach benediktínskeho spôsobu života, ktoré
prestupujú poňatie celého kláštorného spoločenstva zhrnutého v Regule, Benedikt
vyzdvihol aj ďalšie podstatné prvky. S veľkou srdečnosťou povzbudzoval
k prijímaniu hostí, zvlášť veriacich, pútnikov a chudobných, v ktorých videl prijatie
samotného Krista. Ponúkal im väčšiu pohostinnosť a pozornosť než je v RM. Tento
jeho postoj vychádzal primárne z Písma277 a odzrkadľoval sa aj v reálnej potrebe
danej doby sťahovania národov. Benediktova predstava kláštora bola v úsilí
vytvoriť ostrovy pokoja v nepokojnom svete. Je tým vyzdvihnutá prednosť
takéhoto spoločenstva v jeho stabilite a stálosti poslušnosti k Regule. 278 Táto
stálosť miesta mala byť upevňovaná aj ďalšou odlišnosťou s RM. Majster svoje
mníšske spoločenstvo založil ako čisto laické bez klerikov. V ustanoveniach RB je
však povolené, aby bol podľa potreby niektorý z mníchov vysvätený za kňaza
a mohol z poverenia opáta vykonávať bohoslužby vnútri kláštora. Benedikt ale
zdôrazňuje, že „nech kvôli kňazstvu nezabúda na poslušnosť Regule a disciplíne,
ale stále viac a viac napreduje v Bohu.“279 Tak je síce povolená možnosť kňazskej
služby, vďaka ktorej je celá mníšska komunita viac uspôsobená na vlastný vnútorný
život a nie je odkázaná na služby kňazov mimo vlastného kláštora, ale zároveň je
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stále zdôrazňovaná nutnosť poslušnosti k Regule ako základnému vodítku každého
mnícha. Benedikt tiež oproti RM opúšťa systém dekanií, ktoré delili kláštor na
desaťčlenné spoločenstvá na čele s dvoma predstavenými a obnovil klasické
poradie podľa veku. Pre túto zmenu sa Benedikt mohol rozhodnúť z toho dôvodu,
že systém dekanií je vlastne novotou, ktorá nevychádza z prvotnej tradície a jeho
zámerom bolo vrátiť sa k starším zvykom. 280 Tento obrat sme mohli vidieť aj
v jeho živote, keď najprv v Subiaku svoje mníšske spoločenstvo rozdelil na menšie
skupiny, ktoré žili rozptýlene v horách, ale po vybudovaní kláštora na Monte
Cassino novú komunitu scelil a podľa RB už nedelil na menšie skupiny. Kláštor
mal byť teda miestom mieru a všeobecnej spokojnosti, kde by každý dostával podľa
svojej potreby. Na to mal každý mních začať sám od seba a vytvárať pokoj vo
svojom vnútri, ktorý by sa v spoločnom súžití ďalej rozširoval medzi bratov.
Benediktove vlastné mníšske skúsenosti ho priviedli k potrebe priniesť medzi
spolubratov väčšiu lásku a cit pre odpustenie. Vyzýva k tomu už v prológu, kde
píše: „Ak chceš mať pravý a večný život, zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od
reči úlisnej; unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a nasleduj ho.“281 Síce
Benedikt v Regule ustanovuje aj praktické záležitosti týkajúce sa každodenného
života, spôsobu prijímania do kláštora, povinností istých služieb, alebo určuje
mníchom ich stravu či odev, celý text sa snažil pozdvihnúť na duchovnejšiu úroveň.
To sa ukazuje aj v záverečných kapitolách, v ktorých vyzdvihuje nevyhnutnosť
bratskej lásky, pokoru, dôveru v schopnosť a rozhodnutia opáta. Jeho stanovisko sa
najviac prejavuje v kapitole 72 o dobrej horlivosti.282 V nej v niekoľkých vetách
pomenúva o čo sa majú mnísi v tejto oduševnenej snahe najviac usilovať, aby
dosiahli večný život. „Svoje telesné alebo mravné slabosti nech znášajú
s najväčšou trpezlivosťou, nech sa predbiehajú v poslušnosti. Nikto nech nehľadá
svoj vlastný prospech, ale viac toho iného. Nech si prejavujú čistú bratskú lásku;
z lásky nech zotrvajú v bázni Božej; nech svojho opáta milujú úprimnou a pokornou
láskou. Vôbec ničomu nech nedávajú prednosť pred Kristom, ktorý nech nás takto
zjednotených privedie do života večného.“ 283 V takejto stručnej, zjednodušenej
a jasnej forme Benedikt vyslovil najhlavnejšie myšlienky jeho konceptu mníšstva,
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ktoré ústia do hlavného cieľa, a to spasenia duše. Poslednou kapitolou sa Benedikt
vracia k mníšskej tradícii na ktorej je celá RB postavená. Ako syntéza východného
a západného poňatia cenobitizmu je RB zameraná viac na askézu a prax, než na
teológiu.284 Preberá pôvodný mníšsky ideál celibátu, poslušnosti a chudoby, ktorý
sa snaží uskutočňovať skrze cnosti pokory, mlčania a predovšetkým vzájomnej
lásky. Stálosť kláštora a rád spoločenstva ukotvený v RB ponúkal čiastočné istoty
vo svete plnom násilia a strachu počas nájazdu barbarov. 285 Disciplína bola
trénovaná jasne štruktúrovaným denným rádom, ktorí mníchov cvičil v modlitbe,
duchovnom čítaní a práci. Takmer všetky prvky duchovnej, ale aj praktickej časti
Regule vychádzajú z predchádzajúcej mníšskej tradície, ktorá svoje vzory hľadala
v Písme. Benedikt tento hlavný inšpiračný zdroj zdôraznil už v prológu. Mnísi majú
„vedení Evanjeliom“ 286 kráčať po Božích cestách a Regula má byť pre nich
pomôckou ako sa na nej správať a prostriedkom ako v nej vytrvať.
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5. Záver
Práca predstavila možné inšpiračné zdroje Benedikta z Nursie, ktoré mu boli
podnetom pri spísaní mníšskej Reguly. Jeho Regula na ktorej stavalo, a do
dnešných dní stále stavia, celé benediktínske hnutie bola významným dielom, ktoré
sa aj vďaka prispetiu pápeža Gregora Veľkého stalo záväznou formou pre všetky
mníšské spoločenstvá v stredoveku. Úspešná benediktínska misia vyslaná
Gregorom do Británie, zakladanie prvých kláštorov mimo územia Itálie pod
vedením RB a v neposlednom rade Benediktov životopis od samotného pápeža, sa
pričinili o popularitu a rozšírenie spôsobu mníšskeho života zachyteného v RB.
Definitívnu unifikáciu pravidiel v kláštoroch podľa vzoru RB priniesla karolínska
mníšska reforma. V roku 817 bolo na sneme v Cáchach rozhodnuté, že všetky
kláštory sa majú riadiť podľa jednotného textu RB. Tým benediktínske mníšstvo
získalo prednosť pred všetkými ostatnými formami. Samotná Regula a život jej
autora sa tak stali zásadnými prvkami stredovekého mníšstva.
Na základe predostretia motívov a podnetov, z ktorých Benedikt vychádzal pri
formulovaní mníšskych pravidiel, môžeme určiť korene benediktínskeho mníšstva.
Jednak nimi bola mníšska tradícia, ktorá sa pred ním vytvorila, z ktorej čerpal a na
ktorú nadväzoval, a tiež jeho samotný život, ktorý mu bol v mnohom motívom pri
ustanovovaní určitých zásad. K rozvoju a usmerneniu týchto podnetov prispela aj
dikcia Gregorových Dialógov.
Ukázalo sa, že korene benediktínskeho hnutia siahajú už do tretieho storočia
k tradícii východného asketizmu. Práve odriekanie a úsilie o rast v mravnej
dokonalosti priviedli prvých askétov do odlúčenia púšte. Príčina tohto odchodu sa
hľadala aj v konštantínovskom obrate štvrtého storočia. Iste aj politické okolnosti
mohli prispieť k takému pohybu, ale na púšť sa pustovníci uchyľovali už skôr. Tam
sa snažili viac priblížiť Bohu a postupom času sa z osamotených pustovníkov
stávali duchovní vodcovia. Viedli svojich nasledovníkov a vytvárali cenobitské
spoločenstvá fungujúce pospolu. Takéto začiatky mníšskej cesty sme videli aj
u Benedikta, keď najprv tiež okúsil askézu, potom samotu a nakoniec vytvoril
mníšske komunity v Subiacu. Aj jeho mníšski predchodcovia si prešli viacerými
formami monastického života ako prirodzenej cesty sebazdokonaľovania a
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hľadania správneho miesta na uskutočnenie svojich zámerov. Benedikt mal tak pred
sebou bohatú tradíciu askétov a púštnych otcov, ktorú od nich sčasti prebral pre ich
veľkú ukotvenosť v Písme. Práve Písmo sa pre neho stalo najväčším prameňom, na
ktorom staval svoj rád. Okrem toho mohol čerpať z mníšskych regúl Pachómia
a Bazila Veľkého, čo sa ukazuje aj v RB, kde od nich prebral viacero citácií.
Benedikt sa tak snažil uchovať tradíciu jeho predchodcov a budovať na základných
myšlienkach a cnostiach, na ktorých vznikla. Boli nimi predovšetkým celibát,
poslušnosť a chudoba. Postupom času sa asi od druhej polovici štvrtého storočia
začalo mníšstvo upevňovať aj na Západe. Preň je charakteristické, že síce ťažilo
z východnej tradície, každý predstaviteľ určitého mníšskeho prúdu doň pridal niečo
svojské a podmienené buď regionálne, alebo vlastnými skúsenosťami. Príklady
mníšskych životov Hieronyma, Augustína z Hippa, Martina z Tours a Jána Kasiána
ukazujú širšie presahy, aké mali tieto osobnosti a ich zmýšľanie na poňatie
mníšstva. Predstavovali určitý prúd, ktorý odovzdali svojim nasledovníkom buď
svojim životom, ale tiež dielami, v ktorých popísali hlavné znaky ich náuky.
Benedikt sa najviac nechal inšpirovať víziou bratskej lásky akú nachádzame
u Augustína. Početne čerpal aj z Jána Kasiána, a to predovšetkým v umiernenosti
s akou pristupoval k povinnostiam mníchov podľa daných schopností. Všetky
asketické a mníšske prvky, vyskytujúce sa na Východe a Západe, významné
postavy a diela, vytvorili tradíciu monasticizmu. Z nej Benedikt vychádzal a tú
chcel uchovať. Nie však absolútne v nezmenenej podobe, ale snažil sa z nej
prevziať najdôležitejšie myšlienky, ktoré by boli uskutočniteľné v dobe pre ktorú
písal. Bol schopný prispôsobiť tradíciu novým podmienkam a zároveň zachovať jej
jadro. Všetko staval na autorite Písma ako aj jeho predchodcovia.
Vďaka predstaveniu životopisu Benedikta podľa druhej knihy Dialógov pápeža
Gregora, môžeme dospieť k názoru, že ním opisovaný životný príbeh sledoval
osobu Benedikta a mníšstva v širšom význame. Ukázalo sa, v akých smeroch je toto
dielo predovšetkým morálnou a pedagogickou príručkou pre správny kresťanský
život, fungovanie cirkvi a mníšstva. Predkladá skôr ideálny obraz z pápežského
pohľadu než reálne a historické skutočnosti. Keďže je to ale jediný text, ktorý
o Benediktovi máme, bolo potrebné s ním kritickým spôsobom pracovať a
analyzovať jeho zámery. Benediktínska tradícia stála aj na tomto prameni, a tak
spôsob akým je v nej Benedikt podaný, bol jedným zo základných vzorov
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rozvíjajúceho sa mníšstva. Jeho život odráža klasickú schému hľadania svojho
povolania. Najprv sa mal pokúsiť o štúdia v Ríme, ale pre nízke mravy sa pred
strachom z hriechu uchýlil mimo toto veľké mesto. Naplnenie našiel
v pustovníckom živote, z ktorého bol ale na prosbu mníšskej komunity odvedený.
Po neúspešnom pokuse zaviesť v nej potrebný rád opäť utiekol zo sveta a postupne
vytvoril vlastné mníšske komunity v Subiacu. Vrchol jeho mníšskeho života sa
odohral na hore Monte Cassino, kde zriadil najvýznamnejší a najznámejší
benediktínsky kláštor, pre ktorý mal napísať aj Regulu. Benediktovi bolo
pripisované veľké množstvo zázrakov, aby sa tak ešte väčšmi vyzdvihla jeho sila
a autorita. Ťažkosti, či už osobného duchovného boja, alebo boja s hriechom
v iných ľuďoch, či so samotným diablom podľa Gregovho naratívu prekonal, a dal
tým ponaučenie pre celý kláštor a cirkev ako vzor nasledovaniahodného správania.
Vyzdvihnutá je myšlienka, že hoci Benedikt spočiatku netúžil vytvoriť žiadne
spoločenstvo, nakoniec duchovným dozrievaním dospel k potrebe odovzdať svoje
mníšske a duchovné skúsenosti aj ostatným. Vytvoril cenobitské spoločenstvo
mníchov založené na vzájomnej láske a poslušnosti pod vedením Reguly.
Dôležitým prameňom samotnej RB bola Regula Magistri, ktorej sa práca venovala
v jej záverečnej časti. Porovnávala súvislosti medzi oboma dielami a poukazovala
na nové poňatie u Benedikta, vďaka ktorému sa jeho Regula stala významnejšou
a neskôr aj záväznou pre kláštory. Výhoda RB spočíva v prvom rade v jej neveľkej
dĺžke, jednoduchosti, stručnosti a jasnosti. Vynecháva zdĺhavé komentáre,
podrobné popisovanie a zdôvodňovanie všetkých činností a nezamýšľa sa nad
každou možnosťou, ktorá by v kláštore mohla nastať. Rozdiel nie je len v dĺžke
a forme, ale aj v obsahu. Benediktovu Regulu prestupuje cit vzájomnej bratskej
lásky, ochoty navzájom si pomáhať, umiernenosť v príkazoch, väčšia autonómia
a láskavosť opáta. Aj RM čerpala z tradície púštnych otcov a východných
zvyklostí, ale tieto egyptské prvky využívala v oveľa väčšej miere než RB.
Benedikt sa snažil viac prispôsobiť dobovým a miestnym podmienkam a ako
vhodnejší

a univerzálnejší

východný

prameň

použil

Bazilovu

Regulu.

Benediktínska mníšska koncepcia podaná v RB stojí najmä na cnostiach
poslušnosti, pokory a mlčanlivosti, ktoré čerpajú z evanjeliových výziev
a predchádzajúcej mníšskej tradícii. Okrem toho je kláštorný život koncipovaný
pomocou modlitby, práci a duchovného čítania (lectio divina), do ktorého je
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rozdelený denný režim. Vyzdvihnutá je potreba vnímať Božiu prítomnosť,
pracovať radostne, činnosťou oslavovať Boha, vidieť v druhých Krista a taktiež
ponúkať svetu mier a pokoj. RB svojou duchovnou hĺbkou nezaostáva nad
podrobným teologickým komentárom v RM, práve naopak. Zostručnením príkazov
a usmernení je celý text podvihnutý na duchovnejšiu úroveň v snahe zdôrazniť
potrebu nechať sa viesť Evanjeliom.
Benediktova mníšska predstava vychádzala predovšetkým z hlavných mníšskych
tradícií Východu a Západu, ktoré všetky stavali na biblickom základe evanjeliových
rád. Ďalším zásadným zdrojom mu bola RM, ktorú však neprevzal ani v pôvodnom
rozsahu, a ani obsahu. Medzi RM a RB sme našli veľa spoločných rysov, ale ich
rozdielne poňatie kláštorného života sa odráža najmä v duchovnej rovine. Benedikt
na rozdiel od Majstra zdôrazňoval vzájomné vzťahy, bratskú lásku a väčšiu mieru
autonómie pre opátove rozhodnutia. Jeho Regula vychádzala tiež z vlastných
osobných skúseností a miestnych nárokov, ktoré umocňovali potrebu spomenutých
prvkov. Benediktínske mníšstvo sa budovalo aj na naratíve životného príbehu
autora RB, nachádzajúceho sa v druhej knihe Dialógov pápeža Gregora Veľkého.
Napriek rozsiahlemu symbolizmu a mravných poučení, ktoré toto dielo obsahuje,
dokázalo ponúknuť mníšstvu ďalšie ukotvenie, na ktorom sa rozvíjalo.
Význam práce spočíva v preskúmaní koreňov benediktískeho hnutia stavajúceho
na Regule jeho zakladateľa a životopise podaného pápežom Gregorom. Tieto dva
kľúčové pramene boli odrazom hlbšej tradície a úmyslu. Oba však dokázali svojou
jednoduchosťou,

obraznosťou

a ľudským

prístupom

benediktínskeho mníšskeho rádu v ďalších storočiach.
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k šíreniu
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