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Anotace
Práce se zabývá rolí stálosti v díle patristického spisovatele Jana Kasiána věnovaném
převážně egyptskému mnišství. Téma stability je nejprve stručně představeno s ohledem
na autorův život a na jeho monastické spisy. Následující detailní lexikologická analýza
ukazuje, jakým způsobem jsou ve zkoumaných textech užívány výrazy, které se stálostí
souvisejí. Jádrem studie je rozsáhlá třetí kapitola, v níž je popsáno pět základních
aspektů stability v Kasiánově díle: stálost v povolání (stabilitas professionis), stálost na
místě (stabilitas loci), stálost srdce (stabilitas cordis), stálost v dobrém (stabilitas boni)
a Boží stálost (stabilitas Dei). Tyto jednotlivé aspekty stability jsou představeny jako
stupně duchovní cesty vedoucí od vnějších forem ustálení k vnitřním a od vnitřních ke
stálosti v lásce vůči Bohu a bližním. V poslední kapitole je celá Kasiánova koncepce
zasazena do širších systematicko-teologických souvislostí. V úvodu a závěru, které
práci rámují, je zkoumané téma vztaženo k současné „krizi stability“ a je poukázáno na
duchovně-terapeutický rozměr autorova myšlení pro člověka postiženého nestálostí.
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Abstract
BE WHERE YOU ARE: THE IDEA OF MONASTIC STABILITY IN JOHN CASSIAN

The thesis examines the role of stability in the texts of patristic author John Cassian,
who is concerned with the spirituality of the early Egyptian monasticism. The theme is
briefly presented in relation to author´s life and writings. A detailed lexicological
analysis shows which words and with which meaning Cassian uses to express the idea
of stability. The third chapter forms the core of the study – it describes five main aspects
of the studied idea: i. e. the stability of vocation (stabilitas professionis), the stability of
place (stabilitas loci), the stability of heart (stabilitas cordis), the stability in the good
(stabilitas boni) and God´s stability (stabilitas Dei). These aspects are delineated as
successive degrees of a spiritual journey that leads from external to internal forms of
stability and further to the stabiliy of love of God and neighbour. The whole Cassian´s
conception is then situated within the wider context of systematic theology. The
introduction and the conclusion of the thesis put the examined topic in the frame of the
contemporary “crisis of rootedness” and outline the possible therapeutical dimension of
author´s thought for those who are afflicted with instability.
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Úvod
Kolik nových prací podle šablony „myšlenka X u autora Y“ denně zahlcuje prostor ve
fakultních knihovnách? Dají se psát v nekonečných variacích. O libovolné ideji v díle
libovolného člověka je vždy možné něco říci. Otázkou zůstává, proč to říkat.
Texty tohoto typu potřebují obhájit svou smysluplnost před přímo se nabízejícím
obviněním z arbitrárnosti. Výjimkou není ani tato diplomová práce věnovaná stabilitě
ve spisech patristického mnišského autora Jana Kasiána (kolem 365-435). Proč
stabilita? Proč Kasián? A proč obojí pospolu?
Následujících několik odstavců bude věnováno právě těmto otázkám. Dovolíme si
v nich na chvíli povystoupit z povinně odtažitého akademického „my“ a psát v první
osobě singuláru.
Proč stabilita?
Inspirací pro téma práce byla – jak se to v případě věcí, které tvoří muži, nejednou
v dějinách stává – žena. Dáma dlela na sedačce přes uličku, když jsem žlutým
autobusem mířil na místo třídního srazu po deseti letech od maturity.
Jak dotyčná vypadala, již jsem zapomněl, co však konala, mám dosud živě před
očima. Na kolenou měla notebook a v notebooku otevřený facebook, přes obojí
položené noviny, v jedné ruce mobilní telefon a ve druhé kelímek s kávou, přičemž
volnými prsty ovládala monitor instalovaný na sedadle před sebou, na němž z nabídky
filmů, hudby a televizních programů volila v několikaminutových intervalech vždy něco
nového. Dokázala po sekundách dávkovat pozornost všemu, co se na ní valilo z displejů
a stránek, a přesto vypadat nepřítomně. Za tři hodiny jízdy do sebe možná pojala větší
množství zbytných informací než její prababička za celý život.
Tehdy jsem byl tváří v tvář všem těm úžasným, život usnadňujícím věcem, jimiž si
dáma krátila cestu, donucen dumat nad tím, zda usnadnění v jednom smyslu neznamená
znesnadnění v jiném. Nakolik může být takto přelétavá mysl ještě schopna hloubky,
vytrvalé pozornosti a potažmo modlitby, a tedy i setkání s Bohem, který k člověku
nepromlouvá bouří, ale „tichým jemným hlasem“ (1Kr 19,12)?
Vzápětí se mé – taktéž těkavé – myšlenky obrátily od možných důsledků vnitřní
nestability k nestabilitě vnější. Autobus překonával stokilometrové vzdálenosti
a z obrazovek se zatím na ty, kdo se takto hnali vpřed, hrnuly reklamy na jazykové
a pracovní stáže kdesi daleko za oceánem. Stačí jen telefonát a podpis a člověk bude
někým jiným někde docela daleko a bude se mezi novými lidmi věnovat novým věcem.
Za rok potom třeba zas jinde. Jaké duchovní dopady může mít taková samozřejmá
instabilitas loci?
Nakonec jsem opustil slečnu, její stroje i svůj autobus a v rodném městě se setkal
s téměř třiceti spolužáky. Od maturity – jež je samým názvem spojena s dospělostí –
uběhlo deset let. Prstýnky značící závaznost vztahu se však leskly nanejvýš na pěti
prstech. Téma scházející stability mě dostihlo i tady.
A aniž jsem chtěl na svou epochu a její mnohé přednosti hledět okem škarohlída,
v duchu jsem ji pro sebe přece nazval věkem nestálosti.
Téma mě neopustilo ani po návratu domů. Brzy jsem zjistil, že se svou kulturněkritickou diagnózou nejsem sám. Objevil jsem druhé, jejichž úvahy se ubíraly stejným
směrem a kteří – na rozdíl ode mne – měli kromě tušení k dispozici i data. Představím
pro objasnění problematiky alespoň čtvero z těchto textů, než pokročíme dál.
Studie norského sociálního antropologa Thomase H. Eriksena Tyranie okamžiku
(2001) líčí zrychlování, jež se na prahu 21. století týká lecčehos od konzumace
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informací až po trvalost vztahů. Poukazuje na stín, který vrhá velebená flexibilita a jenž
má jméno roztěkanost, nezávaznost a nerozhodnost. Zmiňuje se o informační vatě, jež
zahlcuje všechny volné prostory a brání myslet.
Americký spisovatel Nicholas Carr zabývající se sociálním a antropologickým
dopadem moderních technologií představuje v knize příznačně nazvané „Mělčiny“ (The
Shallows, 2011) důsledky internetového věku pro lidský mozek. Šíře nahrazuje
hloubku, je stále těžší se soustředit, množství informací je hromaděno na úkor
schopnosti pozorně řešit jediný problém. Aniž by se autor vydával příliš daleko mimo
svůj obor do vod spirituální teologie, přece poukazuje na skutečnost, že zmíněné změny
dělají z lidí modlitební mrzáky.
Literární kritik David Ulin se v díle The Lost Art of Reading (2010) zamýšlí nad
„ztraceným uměním číst“, nad tím, jak před proudem bezcenných partikulárností, jimiž
člověka zásobují sociální sítě, ustupuje literatura do bezvýznamna. Četba vyžaduje
soustavnou pozornost, a ta zase schopnost odfiltrování rozptylujících ruchů, což je nyní
pro mozek stále těžší. Soustředěné setrvání u jediného pětisetstránkového románu bývá
stále častěji – i mezi elitami – nahrazováno letmou ochutnávkou bezpočtu
audiovizuálních podnětů. Četba se tak stává přímo kontrakulturní činností, projevem
protivládního odporu v zemi, jíž vládne rozptýlenost.
Nakonec zmiňme studii Brita Damiana Thompsona nazvanou The Fix (2012), jež je
věnována síti subtilních závislostí, které paralyzují rostoucí množství obyvatel bohatého
světa. Mezi předměty zhoubného návyku přibývá vedle těch starých, fyzických – jako je
alkohol, léky či cukr – stále více nových, virtuálních, mezi něž patří např. síťové
počítačové hry, anebo – v alarmující míře – internetová pornografie. Thompson líčí
závislost jako vyhledávání snadných a okamžitých požitků či „odměn“, namísto
vzdáleného zisku, jenž vyžaduje námahu a schopnost odříkání. Pokušení dávat přednost
snadným činnostem narůstá spolu s jejich stále agresivnější nabídkou. Současník tak
uspokojuje své stále širší a stále mělčí touhy pomocí stále prudších podnětů. Ztrácí
schopnost vnitřní radosti. Na jejím místě nyní stojí krátké okamžiky euforie, střídané
mnohem delší rozmrzelostí.
Toto čtvero – zde nutně jen vágně představených – diagnóz doby, jež se mi po
návratu z třídního srazu nezávisle na sobě dostaly do rukou, jen potvrdilo a exaktními
daty podložilo původní tušení o neblahých duchovních důsledcích života ve světě
umožňujícím snadné cestování, fluidní vztahy a těkání myšlenek po mnoha poutačích
pozornosti.
Byť však bylo diagnóz dost, léčebných postupů pro bytosti nemocné neklidem
a nestálostí jsem nalezl jen málo. Dnešní odborná literatura poskytne dostatek grafy
a statistikami podložených popisů šířící se vnější i vnitřní nestability. Scházel mi však
v rukou text, jenž by jasněji ukázal, proč a jak o stabilitu usilovat.
Proč Kasián?
Tím se dostáváme ke druhé z úvodních otázek. Proč Kasián? Sama myšlenka obrátit se
pro důvody stálosti a pro recepty na ustálení k mnišství, není nijak překvapivá. Život
mnicha je bytostně spjat s redukcí nepodstatného, se snahou soustředit všechnu
pozornost na unum necessarium, totiž na Boha samotného (srv. Lk 10,42). Zejména
s benediktinskou tradicí je pak dokonce spojeno slavné – byť v samotné Benediktově
Řeholi nepřítomné – sousloví stabilitas loci. Právě k této Řeholi a k této stálosti se mé
hledání obrátilo zprvu, cesta však brzy vedla hlouběji do historie až na egyptskou poušť,
ke kořenům křesťanského mnišství. Pouštní otcové promlouvající z Apofthegmat
a z Euagriových textů poukazovali ve srovnání s benediktinskou tradicí mnohem
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výrazněji na vnitřní rozměr stability. Nakonec se přede mnou na této cestě při dalším
brouzdání patristikou vynořil samotný Jan Kasián.
Jeho dva latinsky psané monastické spisy, o nichž brzy bude blíže řeč, představují
jedno z prvních a nejdůkladnějších zachycení nauky egyptských pouštních otců. Oba
texty se pak otázkou stability zabývají na mnoha rovinách, aniž by ji učinily svým
ústředním tématem. Jakkoliv je tedy Kasián autorem již důkladně prostudovaným,
disertacemi a monografiemi obestavěným, přece se mi nepodařilo najít studii, která by
se jeho pojetí stability soustavně věnovala. Tato mezera znamenala otevřený prostor pro
mou diplomovou práci.
Jejím cílem je systematicky představit Kasiánovo, jím samým nesystematizované,
učení o stálosti. Texty budeme sice studovat bez přímých odboček k současnosti, avšak
otázka, již jim klademe, byla formulována s ohledem na výše popsanou nemoc doby.
Pokusíme se z monastického dávnověku na světlo dneška vynést odpověď na dotazy, co
stálost znamená, proč je důležitá a jak jí dosáhnout.
Metodologie
Byl-li stanoven cíl, zbývá stanovit cestu k němu. Ta nepovede, vzhledem k omezenému
rozsahu práce a ještě omezenějším možnostem jejího autora, širokými krajinami
patrologického srovnávání. Přílišná komparativní šíře by text jen rozmělnila. Také
zájem o Kasiánovu biografii omezíme na nutné minimum a na to, co s autorovým
pojetím stability evidentně souvisí. Lépe je říci mnoho o málu než málo o mnohém.
Zásadním způsobem tedy upřednostňujeme text před kontextem a záměrně též
upíráme pozornost s mnohem větší intenzitou k primárnímu předmětu zkoumání než
k sekundární literatuře. Bylo by sice možné prodrat se stohem textů, které byly
o Kasiánovi již napsány, a přidat k nim další. Avšak slova druhých, která zprvu otvírají
k dílu přístup, se při nestřídmé konzumaci snadno stávají překážkou. Naším cílem není
zůstat u této hradby, ale vstoupit do hradu samotného a prozkoumat jeho komnaty.
V souladu s tématem práce tedy dáváme přednost soustředěnému čtení primárního
textu před poletováním myšlenek po hromadách sekundární literatury. Namísto
kompilačního psaní půjdeme přímo k jádru problému a budeme se ptát na odpověď více
studovaného materiálu než druhých, kdo jej četli.
Budeme tedy postupovat způsobem, jenž vzdáleně připomíná metodu close-reading
užívanou v literární kritice a spočívající v uzávorkování autora, jeho života a úmyslů
a v soustředění na dílo samotné, na to, co samo sděluje, je-li postaveno před pozorného
čtenáře.
Oba Kasiánovy monastické spisy byly po opakovaném čtení „rozloženy na
prvočísla“ – z textu byly vypreparovány pasáže, které jakkoliv souvisejí se stabilitou, až
po jednotlivá slova a slovní spojení. Tyto jednotky pak – postaveny vedle sebe –
odhalily dříve nepozorované vzájemné souvislosti a umožnily nové uspořádání látky.
„Rozřezáním a opětovným složením“ se totiž ukázalo patero základních významů
stálosti v Kasiánově díle. Při jejich srovnání vyvstala i jejich vzájemná souvislost a bylo
je možné, jak uvidíme, smysluplně systematicky uspořádat po stupních za sebe.
Struktura
Práce je rozdělena do čtyř základních částí.
V první stručně představíme osobnost Jana Kasiána, jeho dílo a také sekundární
literaturu, která se našeho tématu dotýká.
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Druhá část je věnována podrobné lexikologické analýze. Prozkoumáme v ní četnost a
způsob užití výrazů, jimiž se Kasián o stálosti vyjadřuje (stabilitas, tranquillitas,
immobilitas, constantia, patientia a firmitas).
Na základě výsledků této analýzy bude v následující hlavní části práce stabilita
představena v pěti základních podobách – totiž jako (a) stálost v povolání, (b) stálost na
místě, (c) stálost myšlenek či srdce, (d) stálost v dobrém a nakonec (e) Boží stálost.
Poukážeme také na souvislosti mezi těmito kategoriemi a zdůvodníme jejich
uspořádání.
Postup, jenž vede od detailní lexikologické analýzy (část 2), přes systematické
uspořádání tématu stálosti v Kasiánově díle (část 3), bude ve čtvrté části završen
stručným pokusem o shrnutí základních aspektů autorovy „teologie stability“.
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1. Prolegomena
Následující kapitola je věnována nezbytnému minimu toho, co je třeba říci, než budeme
moci přistoupit k vlastní analýze textů, jež jsou předmětem této práce. Představíme zde
postupně základní použitou sekundární literaturu, Kasiánův život i jeho dílo. Na závěr
se krátce zastavíme u otázky transkripce vlastních jmen. Již tyto předběžné a nutně
povšechné poznámky budeme přitom orientovat k tématu stability.

1.1. Stav bádání
O absenci studií systematicky pojednávajících o stálosti v Kasiánově díle jsme se
zmínili již v úvodu. Tato skutečnost má za následek nutný rozpad použité literatury do
dvou kategorií: na texty pojednávající o Kasiánovi a na ty věnované stabilitě.
Z těch prvních se – pokud pomineme materiály encyklopedického charakteru –
budeme opírat především o dosud nepřekonanou monografii amerického benediktina
Columby Stewarta Cassian the Monk1 a vedle ní též o rozsáhlou předmluvu Eugèna
Picheryho k francouzskému vydání Kasiánových Rozmluv v edici Sources chrétiennes.2
Z českých prací se obracíme nejčastěji k pojednáním Václava Ventury o křesťanském
mnišství a Tomáše Špidlíka o spiritualitě křesťanského Východu.3 Zasazení do širšího
kontextu rané mnišské literatury nám umožní studie jezuity Williama Harmlesse Desert
Christians.4
K tématu stability pak budeme konzultovat zejména práce Jeana Leclercqa 5
a Adalberta de Vogüé,6 jakožto dvou z nejvýraznějších autorit posledních desetiletí
v oblasti monastického bádání. Jako užitečný pro nahlédnutí Kasiánova pojetí stability
v širších souvislostech se ukázal též krátký článek Pierra Miquela De la stabilité.7
Ke zmíněné základní i k další sekundární literatuře odkazujeme převážně v této
vstupní a poté v závěrečné syntetické části práce (kapitoly 1 a 4), zatímco ústřední část
(kapitoly 2 a 3) je vystavěna zejména na základě analytického studia primárních textů.

1.2. Osobnost Jana Kasiána
Zmíněný Columba Stewart otvírá svou monografii povzdechem nad nepostižitelností
autora, jehož učinil předmětem svého bádání. Líčí Kasiána jako „neobyčejně
rezervovaného“, pokud jde o sdílení detailů z vlastního života a jako „odolávajícího
našim snahám poznat jej a pochopit.“8 K dispozici jsou stopy, které ve svém díle
zanechal, ale žádné souvislé vyprávění po vzoru Augustinových Vyznání. Neexistuje
také žádná dobová biografie, žádná „Vita Cassiani“. První životopisný text napsal
Gennadius teprve několik desetiletí po Kasiánově smrti. Důsledkem je, že nevíme
s jistotou, kde se Kasián narodil, nemůžeme se spolehnout na jeho jméno, a pokud jde
o chronologii událostí jeho života, tu lze určit pouze velmi tápavě. Náš autor věnuje
1
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veškerou energii své snaze přesadit – tou dobou již hroutící se – ideál egyptského
mnišství na půdu jižní Galie a o sobě samém mluví pak jen tolik, kolik je nutno
k podepření věrohodností vlastního svědectví.9
1.2.1. Původ
Víme, že se narodil v 60. letech 4. století, pravděpobně kolem roku 36510, a to nejspíše
ve Skythii na území současného jižního Rumunska. Zmíněné místo původu je však
určeno pouze na základě Gennadiovi zmínky, že Kasián je natione Scytha. Tato
„Skythie“ nicméně může být též zkomoleným odkazem na egyptské poustevnické
středisko Skétis, kde později působil.11 Druhým nejpravděpodobnějším rodištěm by
podle Stewarta mohla být jižní Galie.12 Starší literatura pak uvádí také Palestinu,
Konstantinopol nebo dokonce Kurdistán.13 Kořeny autora, jímž se budeme zabývat
v souvislosti se stálostí, jsou tedy určeny navýsost nestabilně.
Z náznaků v jeho vlastních textech lze též odvodit, že pocházel z majetné křesťanské
rodiny14 a „získal důkladné klasické školní vzdělání.“15 Někteří vzhledem ke kvalitě
jeho latiny i řečtiny usuzují též na jeho původ v bilingvním prostředí.16 Právě autorova
bilingvnost by pak mohla být argumentem ve prospěch jeho původu ve Skythii, jež
ležela na pomezí západních a východních vlivů.17 Podle Stewarta mu mateřštinou byla
latina, řečtinu však užíval po dvacet pět let denně během svého pobytu v Betlémě,
Egyptě a Konstantinopoli.18
1.2.2. Betlém
Jako mladý – asi sedmnáctiletý19 – se s o něco starším přítelem Germanem, jejž ho
provázel na všech působištích po další čtvrt století, z neznámých důvodů vydává do
Palestiny. Vstoupí zde do řecky mluvícího cenobia, ležícího pravděpodobně v blízkosti
baziliky Narození Páně. O latinském klášteře sv. Jeronýma založeném v těchto místech
roku 386 se však nikde nezmiňuje.
Popis betlémské komunity je u Kasiána výrazně poznamenán jeho pozdějším
nadšením pro vše egyptské a o Palestině hovoří především proto, aby v kontrastu
vyzdvihl zvyky monastického Egypta.20
Pro africkou výpravu jej nadchne setkání se starým opatem, abba Pinufiem, jenž se
do Betléma v přestrojení za obyčejného mnicha přišel ukrýt před svou prý spásu
ohrožující funkcí, již zastával v jednom nilském cenobiu. Jeho pokora Germana
s Kasiánem osloví natolik, že požádají představené o dovolení vydat se tím směrem na
pouť za účelem nabytí hlubších znalostí o duchovním životě. Když slavnostně slíbí
brzký návrat, je jim dovoleno odejít.
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1.2.3. Egypt
Do Egypa přicházejí – po pouhých několika letech pobytu v Palestině – nejspíše
v polovině 80. let. Zůstanou zde nakonec pravděpodobně až do přelomu let 399-400.21
Morálním problémem, který nedodržená přísaha znamenala, se sám Kasián zabývá
v 17. knize svých Rozmluv, jíž se budeme věnovat i my v kapitole 3.1.6. v souvislosti
s otázkou stálosti v povolání.
Po sedmi letech se oba vydávají do Betléma, do kláštera, který dosud označují za
coenobium nostrum, aby se zde s představenými usmířili. Poté se však pravděpodobně
vracejí zpět do Egypta. Doba, kterou zde skutečně strávili, je nejistá. Podle vlivu, jaký
na Kasiánovi egyptské mnišství zanechalo, se však určitě muselo jednat o vícero let.22
Také o délce jeho pobytu v jednotlivých monastických lokalitách nemáme
jednoznačné informace. Jistě však navštívil deltu Nilu a poustevnické kolonie v Nitrii
a ve Skétis, kde zakotvil v jedné ze čtyř mnišských „kongregací“ pod vedením abba
Pafnutia. Právě toto poslední místo Kasián spojuje s vrcholnou realizací mnišského
života. Společenství, jehož je členem, vycházelo teologicky z Órigena, jehož
teoretickou nauku, zasazovalo do kontextu praktického asketického úsilí. Značný důraz
je zde kladen na rozumění Písmu – tohoto cíle se však dosahuje více očištěním srdce
než intelektuálním snažením v podobě četby komentářů.23
Stewart si všímá, s jakou opatrností a jak spoře Kasián zmiňuje sousední slavné
mnišské středisko v Keliích. Tuto skutečnost zdůvodňuje tím, že místo bylo spojeno
s osobností jeho nikde nejmenovaného – a přece co do vlivu nejdůležitějšího – učitele,
órigenistického teologa Euagria Pontského. Tento muž byl v souvislosti se sporem
o Órigena vystaven podezření z hereze a náš autor se k němu zřejmě ani v pozdějších
letech neodvažoval otevřeně hlásit. Do přijatelnějšího jazyka transponoval i některé
jeho podezření vzbuzující teologické pojmy.24
Órigenistická krize mohla být ostatně důvodem pozdějšího Kasiánova exilu ze
Skétis. Sám o příčinách odchodu – jako o mnoha dalších důležitých událostech svého
života – mlčí, právě eskalace napětí uvnitř mnišských komunit se však jeví jako
pravděpodobný podnět k odchodu. Jinak by autor, který ve Skétis viděl monastický
ideál, nejspíš neměl důvod vydávat se jinam.25
Po této krizi kolem roku 400 se Kasián na egyptskou poušť s nevětší
pravděpodobností už nikdy jinak než v myšlenkách nevrátí. O zdejší zkušenost se však
bude opírat ve svém pozdějším „poslání zakladatele klášterů a vůdce duší.“26
1.2.4. Konstantinopol
Zřejmě právě v souvislosti s órigenistickou krizí ve Skétis vyhledali Kasián a Germanus
azyl u konstantinopolského patriarchy Jana Zlatοústého, který ochotně egyptské
monastické uprchlíky přijímal.27 Právě zde byl také Kasián vysvěcen na jáhna,28 na což
později vzpomíná se značnou nelibostí jako na projev své neschopnosti utéci rukám
biskupa.29 Měl zde být také „pověřen dohledem nad pokladem katedrály.“30 O samotné
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osobnosti konstantinopolského patriarchy se Kasián ve svých monastických textech
nezmiňuje, v traktátu O vtělení Páně se k němu však s úctou a obdivem hlásí
a Konstantinopol označuje dokonce slovem patria.31 Oba mniši se pravděpodobně stali
Janovými blízkými spolupracovníky, neboť jej v letech 403-4 následují do vyhnanství32
a posléze jsou jím samým pověřeni, aby doručili papeži do Říma list referující
o pronásledování církve, k němuž v imperiální metropoli právě dochází.33
1.2.5. Řím
Do Říma přicházejí Kasián s Germanem k papeži Innocenci I. jako patriarchovi
poslové. Odpověď, kterou zde obdrželi, zmiňuje oba jménem a představuje jedno
z mála externích svědectví o jejich osobách vzniklých ještě za jejich života.
Následujících dvanáct let představuje nejméně prozkoumané období Kasiánova
života. Vrátil se do Konstantinopole? Odešel do Palestiny, kde církev spravoval
órigenismu též příznivě nakloněný patriarcha Jan? Uvažuje se též o jeho pobytu
v Antiochii. Jistých informací máme k dispozici málo.34 Nejpravděpodobněji však
Kasián zůstal po většinu tohoto období v Římě, kde byl vysvěcen na kněze, stal se
spolupracovníkem Innocence I. a mimo jiné se též spřátelil s mladým jáhnem, z nějž se
měl v budoucnu stát papež Lev I. Veliký.35 Během tohoto období také pravděpodobně
zemřel Kasiánův dlouholetý souputník Germanus, o němž nadále nemáme žádné
zprávy.36
1.2.6. Galie
Také odpověď na další „proč?“ schází. Důvod, proč Kasián již ve zralém věku někdy
mezi lety 415-42037 odchází do jihogalské Massilie (dnešní Marseille), neznáme. Od
jeho exilu z Egypta zatím uplynulo patnáct let, během nichž se osvědčil ve službách
nejvyšších představitelů církve nejprve na Východě a poté i na Západě. Do Galie tedy
přichází již ne jako anonymní mnich, ale jako vlivná osobnost.38
Zakládá zde mužský i ženský klášter a vrací se do monastického ústraní. Jde však
o návrat jen částečný, neboť Kasián zde již není v roli učedníka pouštních otců, ale
spíše věrného předavatele jejich nauky. Napíše zde všechna svá díla – tedy obě svá
mnišství věnovaná pojednání a na výzvu Lva I. také polemický antinestoriánský traktát.
Soudě podle dedikací prvních dvou zmíněných textů osobnostem galského církevního
života, usiluje Kasián nejen o formaci svých mnichů, ale také o rozšíření vlivu onoho –
z jeho pohledu – hodnotnějšího egyptského mnišství také na již existující kláštery.39
Jakkoliv jsou jeho dva monastické spisy především praktickými návody
k duchovnímu pokroku, přece se v jedné ze 24 knih svých Rozmluv,40 o nichž ještě bude
níže řeč, dotýká též problematiky spadající do teologické antropologie a tou dobou
právě intenzivně projednávané v rámci sporu mezi Augustinem a Pelagiem – totiž
otázky vztahu milosti a svobodného rozhodování. Jeho pokus o zmírnění
augustinovského důrazu na milost je motivován snahou obhájit smysluplnost
asketického snažení. Kasián však přes svůj jedinečný vhled do tematiky duchovního
31
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života postrádá precizní systematicko-teologické myšlení. Jeho pozice v pelagiánském
sporu je poznamenána nejednoznačnými a kolísavými stanovisky a záhy vyvolala
teologickou reakci. Objeví se dva z augustinovských pozic psané antikasiánovské
traktáty z pera svatého Prospera z Akvitánie a neznámého Hilaria. Oba jsou laiky a oba
také usilují o papežské odsouzení Kasiánových myšlenek.41 To skutečně vyjde, je však
formulováno natolik vágně a neadresně, že nemohlo být považováno za vítězství jeho
odpůrců.42 Skutečným vítězství Augustinovy antropologie v rámci církevní nauky byla
až usnesení oranžského koncilu o století později (529). Stín zde odsouzeného
pelagianismu padl i na Kasiána, který byl posléze někdy označován – formulací, jež
vznikla v 17. století – za otce semipelagianismu.43 Nakolik se však koncilní odsouzení
skutečně vztahují k jeho nauce, zůstává sporné. V Kasiánově případě se zřejmě jedná
jen o obhajobu lidské zodpovědnosti tváří v tvář vlastní spáse, aniž by přitom byl
milosti upírán absolutní primát. Autorovy formulace jsou někdy tváří v tvář extrémně
predestinační nauce nakloněné opačným směrem. V současnosti bývá rehabilitován
a jeho pravověrnost se mnohým zdá „mimo pochybnost“.44 I pokud bychom však
podobně smířlivé formulace tváří v tvář primárnímu textu nebyli ochotni podepsat, je
dobré mít na paměti, že sporné dogmatické pasáže představují pouhých několik
odstavců mezi mnoha sty stran jinak zcela ortodoxních Rozmluv.
Jan Kasián, člověk, jenž v sobě podle spisů vzniklých v Galii, po celý život choval
nostalgii po dávno opuštěné egyptské poustevně, se tedy na konci života – nepochybně
zcela mimo svou intenci – octl na výsluní dogmatických třenic. Neopustí však již
klášterní ústraní a někdy po roce 430 – nejpozději však roku 450, kdy vznikla jeho první
biografie z Gennadiova pera – zde zřejmě také umírá.45
1.2.7. Úcta
Kasiánovy ostatky byly v marseillském klášteře sv. Viktora ctěny, až do jejich
zhanobení za francouzské revoluce.46 Za svatého byl již bezprostředně po smrti
považován dokonce i svými ideovými odpůrci, světcem byl pro papeže i pro zbožné
tradice Východu a Západu.47 Jeho protest proti Augustinově antropologii však vedl
k tomu, že v západním křesťanství přestala být jeho památka liturgicky slavena: „Byl
sice hojně čten, uznáván pro svůj psychologický realismus a pro své učení o vyšších
stupních kontemplace modlitby, pro některé však zůstával doktrinálně podezřelý.“48
Dopadl tedy podobně jako starší velikáni křesťanské teologie Órigenes a Euagrios, byť
se na rozdíl od nich nikdy nenechal unést daleko do spekulativních dálav na samém
obzoru pravověří.49 V současnosti je na Východě jeho památka slavena 29. února (tedy
jednou za čtyři roky), na Západě pak – pouze v diecézi Marseille – 23. července.
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1.2.8. Paradox nestálosti?
Stabilita je pro Kasiána, jak ukážeme, jedním z klíčových témat. Avšak autorův vlastní
život, který šíří pokrývá téměř veškerou středomořskou oikúmené, jako by byl s tímto
důrazem na stálost v příkrém kontrastu. Kasiánovy osudy jsou ve svém neuvěřitelném
geografickém rozpětí spojeny se třemi kontinenty a přinejmenším čtyřmi z nejstarších
patriarchátů.50 Jedná se o životní dráhu, jež by o pár desítek let později, v rozděleném
a zchudlém světě přelomu antiky a středověku, byla již jen těžko myslitelná.
Jak mohl člověk takto mobilní věnovat tolik prostoru postřehům o stálosti? Jak mohl
muž, jenž se v Africe školil u Euagria, v Asii spolupracoval s Janem Zlatoustým
a v Evropě se přátelil s mladým Lvem Velikým, napsat takové ódy na ústraní cely?
V úvodu jsme předznamenali, že se při interpretaci Kasiánova díla téměř vůbec
nebudeme opírat o (nutně velmi vratké) biografické souvislosti. Zmíněný základní
kontrast mezi skutečným pohybem a deklarovanou stálostí však přehlédnout nelze.
I sám Columba Stewart poukazuje u Kasiána na „rozsáhlé (a někdy ‚nemonastické‘)
curriculum vitae.“51 Týž však zároveň zdůrazňuje, že dotyčný i přes množství míst, kde
žil, a nespočet činností, jež konal, vždy zůstával mnichem.52
Nepřikrývá však toto konstatování jen nepřehlédnutelný rozpor mezi samotou
skétské pouště, o níž náš autor psal, a ruchem antických metropolí, v nichž mnoho let
žil? Je vůbec možné zůstat mnichem i uprostřed takové zaměstnanosti a zachovat
uprostřed pohybu stálost? Na takové otázky neodpovíme nyní – odpověď se před námi
může odkrýt pouze postupně v průběhu následujících kapitol této práce.

1.3. Kasiánovo dílo
Jan Kasián je, jak bylo již řečeno, autorem pouhých tří nám známých děl – dvou
věnovaných mnišství a jednoho dogmatického traktátu. V souvislosti s naším tématem
se však budeme věnovat jen prvním dvěma, historicky mnohem vlivnějším, jež
pochvalně zmiňuje již Benediktova Řehole53 a jejichž rukopisy scházely jen v nemnoha
středověkých knihovnách.54 Oba se – na rozdíl od méně známého55 polemického
traktátu proti Nestoriovi – tématem stálosti zabývají.
1.3.1. Styl a zdroje
Než však tyto prameny naší práce představíme, věnujme krátce pozornost Kasiánovu
literárnímu stylu. Autor je především mnichem píšícím pro mnichy, což se projevuje
v prakticko-pedagogickém charakteru jeho textů, jež jsou zejména návodem pro ty, kdo
touží po svatosti. Tato skutečnost má vliv také na způsob, jakým vypovídá o laicích
a kněžích ve světě: vždy s ohledem na to, nakolik mohou být řeholníkům příkladem
(vzácněji), anebo varováním (často). Nesnaží se představit ucelenou teologii povolání
a zmiňuje-li se o stabilitě, pak hovoří v první řadě o stabilitě mnicha.
Kasián píše latinsky, ale v řečtině se výtečně vyzná. U řady pojmů, když to uzná
z hlediska přesnosti za vhodné, dává přednost řeckému pojmu před latinským.
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Jeruzalém, Alexandrie, Konstantinopol a Řím. Též o jeho pobytu v posledním z velkých
patriarchátů – v Antiochii – se hojně spekuluje (Srv. STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 15.).
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STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 4.
52
Tamt., s. 26.
53
§42 a §73.
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OLPHE-GALLIARD, Michel. „Cassien, Jean“, s. 218. Srv. LAWRENCE, Hugh. Dějiny
středověkého mnišství. Brno: CDK – Praha: Vyšehrad, 2001, s. 114.
55
Srv. tamt., s. 219.
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V průběhu psaní též srovnává různé překlady daných pasáží Písma, podle kontextu
vybírá vhodnější, anebo přichází s vlastním.56
Jeho slovní zásoba je bohatá, věty dlouhé. Má sklon k superlativům a nešetří
metaforami. Přesto dává přednost, jak to ostatně letité pouštní formaci odpovídá,
věcnosti před ustálenými rétorickými figurami.57
Primárním zdrojem obrazů i předmětem komentářů je mu Bible. Jeho monastické
dílo není z jistého hlediska ničím jiným než návodem, jak uspořádat vlastní život tak,
aby posvátné texty mohly být čteny s porozuměním (přičemž prvním kritériem správné
interpretace není čtenářova erudice, ale čistota srdce).58 Zmiňuje sice i klasické
a křesťanské zdroje, obojí však jen sporadicky.59 Na teologické autority explicitněji
odkazuje jen ve svém dogmatickém pojednání o vtělení, ve svých monastických textech
však zůstává rezervovaný: z církevních spisovatelů jménem zmiňuje jen Basila
Velikého a Jeronýma.60 Jméno svého největšího učitele Euagria a jejich společného
mistra Órigena však zamlčuje – zřejmě z politických důvodů.61 Taková zmínka by totiž
na jeho dílo v kontextu órigenistické krize okamžitě vrhala stín podezření. Avšak
Kasián není jen latinský překladatel a tajný popularizátor myšlenek zmíněných dvou
mužů. Zásadním zdrojem je mu především vlastní zkušenost, v jejímž zrcadle a též
s ohledem na praktické a pastorální zaměření svého psaní se od leckterých odvážnějších
euagriovských spekulací ochotně odchýlí.62
1.3.2. Institutiones
Spis zvaný v plném znění De institutis coenobiorum et de octo vitiorum principalium
remediis a zkráceně obvykle Institutiones [Inst.] je prvním z obou Kasiánových
monastických pojednání. Vznikl pravděpodobně v letech 419-42963 a ve dvou zřetelně
oddělených částech64 představuje jednak klášterní pravidla především egyptských, ale
i jiných orientálních cenobií (instituta coenobiorum) a jednak osm základních neřestí
(uitia principalia),65 včetně způsobů boje proti nim.
V prvních čtyřech knihách je popsána nejprve symbolika mnišského oděvu, následně
je uveden pořádek nočního a denního oficia a nakonec vylíčena základní pravidla života
v cenobiu, se zvláštním akcentem na poslušnost. Zbylých osm knih představuje
v systematickém – z Euagria vycházejícím – pořadí osm vášní, na boj proti nimž se má
mnich zejména během první, očistné fáze svého řeholního života soustředit. Tyto
neřestem věnované knihy mají dovršit formaci cenobity a připravit jej na kontemplaci.
Spis (a – jak uvidíme – nejen on) je tedy uspořádán od externích skutečností k interním:
od vnějšího oděvu až po nejvnitřnější neřest, jíž je pýcha.
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STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 35.
Tamt.
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Srv. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1, s. 178-187.
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STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 35.
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Obojí v předmluvě k Inst.
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STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 35.
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Srv. tamt., s. 36.
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OLPHE-GALLIARD, Michel. „Cassien, Jean“, s. 217.
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V nejstarších dochovaných rukopisech se objevují obě části samostatně. Vyskytl se tedy i názor, že
pojednání o klášterním životě a o neřestech jsou ve skutečnosti dva různé spisy. (OLPHE-GALLIARD,
Michel. „Cassien, Jean“, s. 219). Je však též možné, že pro potřeby kláštera byla v některých případech
opisována jen asketická část původně jednotného Kasiánova díla.
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Jedná se o: nestřídmost, smilstvo, lakomství, hněv, smutek, akédii, marnivost a pýchu.
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Kniha je – jako jediný Kasiánův spis – dostupná i v českém překladu,66 podle nějž ji,
není-li uvedeno jinak, v této práci citujeme. Opíráme se nicméně především o latinské
znění podle edice Sources chrétiennes.67
1.3.3. Collationes
Druhým, co do délky i šíře témat68 mnohem rozsáhlejším Kasiánovým monastickým
spisem jsou Collationes patrum [Coll.], dílo v češtině dosud nedostupné, jehož název
Václav Ventura pracovně překládá jako „Duchovní rozhovory s otci pouště“69 a o němž
budeme pro potřeby této práce hovořit jako o Rozmluvách.70
Text pojatý jako řada rozhovorů s převážně eremitskými autoritami egyptské pouště
byl sepsán nejspíše mezi lety 420-428,71 a to ve třech samostatně vydaných a vlastní
předmluvou opatřených sériích po deseti, sedmi a sedmi rozmluvách. Celkový počet 24
knih podle autora odpovídá počtu starců v knize Zjevení.72
Zatímco Zvyky a léky se soustředí na „vnější život“ cenobitů spojený
s vykořeňováním neřestí, Rozmluvy věnují více pozornosti anachoretům a jejich
„vnitřnímu životu“ spojenému s kontemplací.73 Ondřej Koupil si v předmluvě
k českému vydání Zvyků a léků trefně všímá vztahu mezi oběma texty, jejich
postupného směřování „od vnějšího k vnitřnímu, od praktických zvyků usnadňujících
soustředění na unum necessarium přes léky na obvyklé nesnáze duchovního života,
pomoc ve slepých uličkách a kafemlejncích škodlivých stereotypů až k rozpravám se
zkušenými o ‚dokonalosti‛ a hlavně o cíli života, kontemplaci božství.“74 Poukazuje tak
na orientaci textů od vnějšího člověka k vnitřnímu, potažmo od cenobia k poustevně,
která je, jak uvidíme, klíčová i pro porozumění Kasiánova pojetí stability.
Stewart však zdůrazňuje vzájemnou nerozpojitelnou provázanost obou děl („dvě
strany jedné mince“) i obou základních modalit mnišství. Dva zmíněné spisy se „víc než
jen doplňují: oba byly nepostradatelnou četbou pro veškeré Kasiánovo čtenářstvo, pro
cenobity stejně jako pro anachorety.“75
66

Jedná se o dva svazky: CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a).
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007; CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a
léky na osm základních neřestí (b). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008.
Obojí dále jen jako Zvyky a léky.
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CASSIEN, Jean. Institutions cénobitiques. Paris: Éditions du Cerf, 2001. [dále Inst.]
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Témata jednotlivých knih Rozmluv shrnuje Stewart: (32) I. 1-2) goal/ end of monastic life /
discernement, 3) progressive renunciations, perfection, free will, 4) spiritual combat / free will, 5) eight
principal faults, 6) trials / free will / perseverance, 7-8) anthropology / free will / temptation /
interpretation of the Bible / demons, 9-10) disposition for, kinds of and experiences in prayer / unceasing
prayer / biblical interpretation / distractions; II. 11-13) perfection, love chastity / chastity, patience /
chastity, grace, 14-15) ascetical and contemplative aspects of monastic life, spiritual interpretation of
Bible / miraculous powers, perfection, humility, 16-17) true friendship / love, patience, anger, promises,
lying, acts and intentions; III. 18) the three types of monks, patience, 19) coenobites and anachorites
compared, dangers of solitude, lust, 20) sorrow for sins, assurance of forgiveness, 21-23) law versus
freedom and perfection, fasting and chastity, Lent and Easter / nocturnal emissions, grace, impossibility
of sinlessness / impossibility of sinlessness, 24) renunciation and separation, thought, love for others.
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CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a). Praha: Benediktinské
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Sama šíře v Rozmluvách projednávaných témat navíc dle téhož autora nijak
nenarušuje vnitřní jednotu díla. Jednotlivé promluvy starců tvoří dohromady spíše
soubor poutnických map k témuž cíli, než vědecký atlas – všechny texty jsou totiž přes
svou rozrůzněnost orientovány k téže mnišské dokonalosti.76
Jak jsme již naznačili, spis je koncipován jako soubor dialogů mezi pouštními otci
a učedníky reprezentovanými Germanem a Kasiánem. Mladí mniši se obvykle krátce
ptají, zatímco monastické autority dlouze odpovídají. Tazatelem je přitom téměř
výhradně starší Germanus, zatímco pisatel Rozmluv se v textu drží stranou.77 Názory na
míru reálnosti těchto „interview z pouště“ zapsaných dvacet až třicet let po Kasiánově
odchodu ze Skétis se mezi badateli různí. Pohybují se však na škále od opatrného
konstatování nejasnosti78 až po pevné přesvědčení o fingovanosti promluv.79
V této práci pak – spolu se Stewartem – předpokládáme autorskou jednotu díla, které
tedy není souborem dialogů v pravém slova smyslu, ale spíše pojednání vycházejících
z autorova dávného setkání se skutečnými mnišskými osobnosti.80 Jistou analogií by
zde snad mohl být Platónův Sokrates. Náš autor se podobně jako athénský filosof
zaštiťuje autoritami, aby ospravedlnil svou vlastní teologickou (u Platóna filosofickou)
syntézu.81 V následujícím textu podle vhodnosti vkládáme slova do úst Kasiánovi,
anebo některému z jím citovaných starců. Ve všech případech však slova nutno připsat
spíše autorovi než jeho jednotlivým mluvčím.
Spis nebyl do češtiny dosud přeložen.82 V této práci se opíráme o latinské znění opět
podle edice Sources chrétiennes83 a v případě interpretačně náročných míst přihlížíme
též k dostupnému francouzskému,84 německému,85 a anglickému86 překladu.
1.3.4. De incarnatione
Pro úplnost zmiňme i Kasiánovo poslední dílo De incarnatione Domini contra
Nestorium, jež je jediným dochovaným dobovým pokusem západního teologa
o vyvrácení nestoriánské christologie.87 Tato obhajoba vtělení Slova, vzniklá z podnětu
papeže Lva Velikého, je textem málo čteným i vydávaným – a pro svou odlehlost od
zkoumaného tématu ponechaným stranou i v této práci. Stewart se zmiňuje o délce
a únavnosti zmíněného spisu, o jeho neucelenosti a o autorově neschopnosti přesně
uchopit nuance christologického sporu. Pisatel polemizuje s protivníkem, jehož myšlení
se však nenamáhal rekonstruovat, a tedy „šermuje s přízrakem.“ Pokud by se prý zbylá
dvě díla ztratila a zůstalo zachováno jen toto, byl by Kasián v dějinách teologie
připomínán jen jako druhořadý teolog. Z hlediska tématu stability je však důležitá sama
existence spisu, který – byť je uveden autorovým nářkem nad tím, jak je vyváděn
z monastického ticha do polemického ruchu – svědčí o Kasiánově citu pro potřeby
76
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církve. Nebyly mu cizí ani pastorační zájmy a byl v krajním případě ochoten
intelektuálně „vyjít z cely“, aby se utkal s bludem.88

1.4. Způsob transkripce vlastních jmen
Tuto prolegomenální kapitolu uzavřeme krátkou, avšak nezbytnou, překladatelskou
a redaktorskou poznámkou.
Osobní jména v textu práce v zásadě nepřizpůsobujeme češtině89 ani je
neupravujeme s ohledem na možné znění řeckého, koptského či hebrejského originálu,90
nýbrž je důsledně transkribujeme podle latinského textu Rozmluv a Zvyků a léků.
Výjimkou jsou ta, jež mají jednoznačný a běžně užívaný český protějšek.91
Zvláštním případem je jméno Io(h)annes Cassianus. To dosud nenašlo své ustálené
české znění: lze se setkat s variantami Kasián,92 Kassián,93 Kasianos94 i Kassianos,95
v novější odborné literatuře pak bývá nejčastěji první jméno „překládáno“ a druhé
transkribováno podle latiny – tedy Jan Cassianus.96 Tato v současnosti rozšířená
transkripce však působí v české větě poněkud cizorodě a navíc neodpovídá mluvenému
úzu, v němž se již podle všeho ujal nominativ bez latinské koncovky. Zatímco například
Cassiodorus, máme-li použít jméno dalšího z význačných monastických autorů konce
starověku, si v češtině i v nominativu koncovku ponechává, Cassianus ji v běžné řeči
ztrácí. Je tedy praktické ji vypustit i v psaném textu. Máme však hovořit
o „Kassiánovi“, nebo o „Kasiánovi“? Pokud latinská varianta jména zní Cassianus
a řecká (například podle Apofthegmat) Kasianos, pak analogicky česká by měla být
právě Kasián s jedním „s“, neboť čeština stejně jako řečtina na rozdíl od latiny
disponuje pro fonémy [s] a [z] vlastními jednoduchými znaky, a není tedy třeba
zdvojeného „s“, aby se předešlo čtení [Kazián].
Vzhledem k četnosti výskytů jména autora primárních textů se tedy v této práci,
přinejmenším ze stylistických důvodů, jeví jako nejvýhodnější užít důsledně počeštěné
varianty Kasián.
Pokud jde o pravopis latinských citací, vycházíme ze znění užívaného v edici
Sources chrétiennes,97 a to i v těch případech, kdy Kasián přepisuje původně řecká
slova latinskou abecedou, nikoliv alfabetou (tj. scopos místo skopo,j).
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2. Kasiánova terminologie
Nutným počátečním krokem v rámci zkoumání ideje stálosti v Kasiánově díle je
lingvistická, resp. lexikologická, analýza primárních textů. Budeme se tedy nejprve
tázat, kde, jak často a v jakém významu autor používá výrazu stabilitas a příbuzných
pojmů.
Hned zkraje je však na místě poznamenat, že takový postup se pro
pořádkumilovného čtenáře scholastických textů či novověkých manuálů může stát
zdrojem nekonečné frustrace. Kasián má totiž ve zvyku užívat jednoho slova pro více
skutečností a řady slov pro tutéž skutečnost. Stewart přímo hovoří o „divočině jeho
monastických spisů“, která už od počátku zastrašovala interprety.98 Autor se ke svým
základním tématům stále vrací a sděluje totéž z různých stran, aniž by se zdržoval
vměstnáváním nových poznatků do jednotného systému. Má rád schémata, ale není
systematik, spíše nechává jednotlivé modely sousedit a vzájemně se doplňovat.
Například cíl mnišského života vymezuje přinejmenším šesterým způsobem, přičemž
každá z definic ukáže určitou fasetu celkového obrazu, ale žádná neřekne vše.99
Otevřeme-li Teologickou sumu Tomáše Akvinského, setkáme se s tématem stálosti
jasně včleněným do systému ctností, v němž se přesně rozlišuje mezi termíny
constantia,100 perseverantia,101 a patientia,102 přičemž definice jdou až do nejmenších
detailů.103
Otevřeme-li Kasiánovy Rozmluvy setkáme se s četným užitím slov stabilitas,
tranquillitas, constantia, patientia, immobilitas a firmitas, která všechna ideu stálosti
z určitého úhlu postihují, ale žádné neslouží jako přesné vymezení. Autor spíše vrší
obrazy, než by definoval pojmy.
K postižení rozdílu mezi oběma autory je možné využít původně literárněteoretického rozlišení mezi „metodou variace“ a „metodou konstrukce“, s nímž přišel
C. S. Lewis ve své eseji o Shakespearově stylistice.104 V ní srovnává Miltona
se Shakespearem: první prý užívá převážně metodu konstrukce, která se při popisu dané
skutečnosti vyznačuje hledáním co nejpřesnějších slov a snaží se přímo vyslovit
podstatu věci, druhý metodu variace, která krouží kolem středu, ukazuje po částech
totéž z různých stran a vrší analogické metafory, aniž by se zvolila jedna nejpřesnější.
Toto rozlišení je v případě Tomáše (konstrukce) a Kasiána (variace) aplikovatelné
bezvýhradně a s většími výhradami pak v řadě oblastí též na scholastiku (konstrukce)
a patristiku (variace) jako takovou.
Kasián sám stálost neřadí mezi své osové, a tedy jednoznačněji určené pojmy.105 Při
studiu ideje stability na základě jeho slovní zásoby tedy nestačí věnovat pozornost
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STEWART: Cassian the Monk, s. 37.
Tamt., s. 38.
100
AQUINAS, Thomas. Summa Theologica. 23. vydání. [Roma]: Marietti, 1940, 2a 2ae, q. 137, a. 3.
101
Tamt., 2a 2ae, q. 137, a. 3.
102
Tamt., 2a 2ae, q. 137, a. 1.
103
Takto například v souvislosti s acédií uvádí pět různých projevů „potulky mysli po nedovolených
věcech“ (evagatio mentis circa illicita). Jsou to: (1) importunitas mentis, jež se týká rozptýlenosti
myšlenek, (2) curiositas znamenající těkavost a rozptýlenost v poznávání, (3) verbositas čili nevhodná
mnohomluvnost v komunikaci, (4) inquietudo corporis neboli tělesný neklid, jenž je vnějším viditelným
projevem toulavé mysli a (5) instabilitas znamenající nestálost ženoucí člověka z místa na místo nebo od
jednoho záměru k jinému. Tamt., 2a 2ae, q. 35, a. 4.
104
LEWIS, Clive Staples. „Variation in Shakespeare and Others“. In: Selected Literary Essays,
Cambridge: Cambridge University Press, 1969, s. 74-87.
105
Tato jednoznačnost je někdy sporná i u osových termínu. Celá 1. kniha Rozmluv je například
věnována úzkostlivému vymezení rozdílu mezi dvojím typem cíle monastického snažení – destinatio
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vlastnímu výrazu stabilitas, ale je třeba se zabývat též dalšími výše zmíněnými,
z hlediska významu často navzájem se překrývajícími pojmy,106 které se v textu leckdy
objevují pospolu.107
Ani takto se však, jak ukážeme, nelze vyhnout neúplnosti. Na řadě míst se totiž
Kasián otázkami souvisejícími se stálostí zabývá, aniž by užíval příslušného
pojmosloví. Lexikologická analýza tedy nesmí být pro rekonstrukci autorovy „teologie
stability“ jediným východiskem.
.

2.1. Stabilitas
V Kasiánových Zvycích a lécích se nám nepodařilo dohledat žádný výskyt substantiva
stabilitas a odvozených slovních druhů (adj. stabilis, adv. stabiliter). Naproti tomu
v Rozmluvách se termín objevuje na 23 místech,108 a to v 11 z celkem 23 knih –
nejčastěji přitom v 7. rozmluvě „O těkavosti duše“ (De animae mobilitate) a v 10.
rozmluvě „O modlitbě“ (De oratione), v nichž obou se s ním setkáváme pětkrát. Ostatní
knihy Rozmluv obsahují pojem již jen izolovaně.109
Překvapuje přitom absence nejen tohoto, ale i všech dalších termínů pro stálost v 10.
knize Zvyků a léků a v 5. knize Rozmluv, jež pojednávají mj. o akédii, tj. o jedné
z osmera základních „nemocí duše“, která se projevuje především vnitřním i vnějším
neklidem a pokušením ke změně místa nebo způsobu života.
Již na tomto místě lze z uvedených poznatků týkajících se výskytu pojmu stabilitas,
resp. jeho absence vyvodit dvojí. Jednak to, že „terminologie stability“ se u Kasiána
týká především vnitřních, duševních či duchovních procesů, zatímco vnější usazenosti,
jak je známa na Západě z pozdější benediktinské tradice v souvislosti se slovním
spojením stabilitas loci jen okrajově, pokud vůbec. Za druhé se zde potvrzuje, co bylo
naznačeno výše, totiž, že se tázání po významu stability v Kasiánově díle nemůže opírat
jen o samotnou lexikologickou analýzu textu, neboť mezi ideou stálosti a pojmem
stabilitas není vždy přímá korelace, jak se ukazuje právě na příkladě kapitol
věnovaných akédii.
Pokud jde o vlastní diferenciaci významů termínu, můžeme rozlišit následující:
1. Stabilitas jako stav mysli: Se substantivem stabilitas se nejčastěji setkáváme
v rámci slovních spojení stabilitas mentis,110 stabilitas cordis,111 případně stabilitas
cogitationum,112 přičemž přinejmenším v prvních dvou případech jde o vyjádření
synonymická.113 Jedná se zde o popis bezprostředního cíle (destinatio) mnišského úsilí,
(te,loj) a finis (skopo,j), přičemž v prvním případě se jedná o bezprostřední cíl, jímž je čistota srdce
(puritas cordis), jež je sama prostředkem k druhému, poslednímu cíli, jímž je Boží království.
V následujících knihách se však pojmy užívají zaměnitelně a objevují se též nové metafory. Základní
vztah mezi čistotou srdce a Božím královstvím nicméně zůstává zachován.
106
Vycházíme ze seznamu jednotlivých výskytů slov souvisejících se stálostí, jejž uvádí Stewart
v poznámkách ke své monografii (STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 168n.). Jeho výčet je však
místy neúplný a byl doplněn o výsledky vlastního zkoumání.
107
Kapitoly, v nichž se vyskytují tři a více z níže uvedených pojmů zároveň: Coll. 8,2; 10,8; 12,6;
18,13; 18,16; 19,11; 19,14.
108
Spolu se Stewartem vynecháváme místa, kde zejm. adv. stabiliter není plnovýznamovým slovem a
slouží pouze ke zdůraznění sdělení.
109
Kromě 19. rozmluvy (De fine coenobiotae et heremitae), v níž se vyskytuje dvakrát.
110
Coll. 19,6.
111
Coll. 7,3; 10,10.
112
Coll. 10,10.
113
Pojmy cor a mens u Kasiána jsou – stejně jako kardi,a a nou/j u Euagria – vzájemně zaměnitelné.
Rozhodně tedy nejde o vyjádření protikladu mezi rozumem a emocemi, nýbrž o dvojí označení pro tentýž
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jímž je ustání „potulek mysli“ (euagationes animae),114 nepohnutelnost vůči osmeru
základních pokušení a též nasměrování k Bohu, kdy mnich „žízní po jediném a
k jedinému pozorně upíná nejen své skutky, ale také své myšlenky.“115 Tato vnitřní
stálost, usebranost či neroztěkanost je nutnou podmínkou kontemplace a často s ní
splývá – vnitřně ustálená duše je ta, která se modlí. Adverbium stabiliter v této
souvislosti poukazuje na trvalé dosažení ustavičné modlitby,116 případně na trvalé
zakoušení pokoje.117
2. Stabilitas jako charakteristika duchovní pokročilosti: V tomto smyslu používá
Kasián adjektiva stabilis, když nechává Germana v 7. rozmluvě líčit postup
v duchovním životě od „chvějivých základů k jisté a stálé zkušenosti“ (a trepidis
rudimentis ad peritiam certam stabilemque).118 Na dalším místě je slovo použito jako
charakteristika svatosti – svatí jsou ti, kdo si „stále uchovávají myšlenku na Boha“
(memoriam dei stabiliter retinentes).119 Ještě patrnější je tato aplikace pojmu v případě
vzpomínání abba Serena na dobu prvních anachoretů, kdy se daleko do pouště odvážili
jen nemnozí, neboť taková byla divokost a krutost démonů, „že sotva hrstka těch, kdo
byli stálí (stabiles) a pokročilí věkem, mohla snést život v samotě.“120 Stabilitas jako
epiteton pro adepty svatosti, případně pro světce samé, přitom těsně souvisí
s předchozím užitím pojmu.
3. Stabilitas jako ctnost: V 11. rozmluvě se vyskytuje slovní spojení stabilitas boni,
jež se od dosud zmíněných podob stálosti liší významem.121 Netýká se totiž primárně
ustálenosti myšlenek, anebo charakteristiky člověka, který této ustálenosti dosáhl, ale
mravního rozměru jednání. Kasián zde ústy abba Chaeremona rozlišuje mezi
(a) konáním dobra ze strachu, (b) pro naději na odměnu a (c) z lásky – pro dobro samo.
Na prvních dvou stupních nelze přitom skutečné stálosti v dobrém dosáhnout právě
proto, že dobro není žádáno jako cíl, ale jen jako prostředek k jinému – jakmile
pominou důvody obav nebo doufání, vrátí se člověk k někdejšímu neuspořádanému
životu. V podobném významu se o stabilitě hovoří nejméně na dvou dalších místech
Rozmluv.122 Otázku, v jakém vzájemném vztahu stojí stabilitas cordis jako stav mysli
a stabilitas boni jako habitus v konání dobra, budeme blíže zkoumat v kapitole 3.4.
4. Stabilitas jako Boží atribut: V tomto smyslu se pojem objevuje ve 23. rozmluvě,
kde abba Theonas líčí, jak všechna přítomná dobra blednou ve srovnání s budoucím
věkem, kde bude dobro trvat beze změny (ubi nulla bonorum inmutatio).123A dodává, že
„nic není samo o sobě stálé (stabile), nic neměnné (inmutabile), nic dobré kromě
duchovní střed lidské bytosti, který zahrnuje rozum, paměť i vůli. Srv. STEWART, Columba. Cassian the
Monk, s. 46.
114
Coll. 7,6; 10,10. Srv. pojmy: mens uaga (10.14.), mens mobilis (10.14) či instabilitas cordis
(10,10).
115
Coll. 7,6.
116
Coll. 10,8; 10,10; 10,12.
117
Coll. 12,6.
118
Coll. 7,3. Tato zkušenost v Kasiánově a Germanově případě dosud není synonymem pro svatost –
je pouhým krokem na cestě spočívajícím v poznání bytostné toulavosti myšlenek a zároveň neschopnosti
zápas proti nim z vlastních sil vyhrát. Peritia tedy pro Germana znamená především konstatování toho, že
ví, čím (dosud) nemůže být (ut sciam quod esse non possum).
119
Coll. 23,9.
120
Coll. 7,23.
121
Coll. 11,8.
122
V Coll. 9,2 se hovoří o vztahu mezi stálostí ctností a modlitbou, v Coll. 22,13 o stálosti
spravedlnosti (stabilitas iustitiae) v souvislosti s pádem zbožného člověka do hříchu: pokud takový po
pádu vzývá Boží pomoc a rychle vstane, pak si stálou spravedlnost uchová, resp. je mu ihned navrácena.
123
Coll 23,3.
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samotného Boha, zatímco veškerá stvoření toužící po blahu věčnosti a neměnnosti
(beatitudinem aeternitatis uel immutabilitatis), mohou tohoto cíle dosáhnout nikoliv
svou přirozeností, ale jen skrze podíl na svém Stvořiteli (per creatoris sui
participationem) a skrze milost.“124 Vztah mezi touto Boží neměnností a formami
stálosti, jež jsou vypovídány o člověku, bude předmětem kapitoly 3.5.

2.2. Tranquillitas
Se stálostí souvisí také pojem tranquillitas, jenž je v Kasiánově díle nejčastěji
metonymií pro čistotu srdce (castitas nebo puritas cordis), která zase vyjadřuje totéž co
avpa,qeia v myšlení Kasiánova učitele Euagria: totiž stav vnitřního pokoje, kdy je mysl,
již nesmýkaná poryvy vášní, otevřena pro kontemplaci. V tomto smyslu se jedná
o synonymum ke slovu stabilitas ve výše uvedeném prvním významu. Oba pojmy se
také opakovaně vyskytují v rámci téže kapitoly nebo dokonce téhož odstavce.125
S termínem tranquillitas se však, na rozdíl od předchozího, můžeme setkat i ve
Zvycích.126 V kontextu Rozmluv se pak nejčastěji, pětkrát, objevuje v 19. knize
o rozdílných cílech života poustevníka a cenobity (De fine coenobiotae et heremitae)127,
kde jsou oba životní způsoby porovnávány mj. právě s ohledem na možnost dosažení
vnitřní stálosti (tranquillitas animae128, cordis129 či mentis130).131
Slovo tranquillitas je užíváno také podobně jako stabilitas ve druhém z výše
uvedených významů – totiž jako označení pro duchovně zralého člověka.132 Takto je
například ve 12. knize Rozmluv nejprve položeno rovnítko mezi čistotu (castitas)
a trvalý pokoj (perpetua tranquillitas) a následně pak mezi obojí a svatost (sanctitas).133
S adjektivem tranquillus, případně se slovním spojením tranquillitas cordis se
setkáváme také ve výše zmíněném třetím významu – jako s hodnocením morální kvality
jednání. Takto se například pojednává o duchu smutku jako o tom, „který znemožní
člověku být klidným (tranquillum) a mírným ve vztahu k bratřím.“134 Opakovaně se pak
termín v tomto významu objevuje v 16. knize Rozmluv věnované přátelství (De
amicitia) – ve všech případech je přitom tranquillitas líčena v souvislosti se snášením
příkoří, které se má projevovat ne pouze absencí vnější hněvivé reakce, ale také
vnitřním pokojem srdce.135
Jako označení Božího atributu se pojem nevyskytuje. Objevuje se však jako
charakteristika místa, když abba Jan vypráví, jak s „nenasytnou touhou a horlivostí duše
vyhledával poklidná ústraní samoty“ (tranquilla secreta sollitudinis)136 a jako
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Tamt.
Srv. Coll. 9,2; 12,6; 19,6 a 19,14.
126
Inst. 5,32; 9,1; 12,33.
127
Coll. 19,5; 19,6 (2x); 19,11; 19,14.
128
Coll. 19,6; Coll. 19,15.
129
Coll. 19,6. Opakovaně i v dalších knihách Rozmluv: 11,9; 12,7; 12,11; 15,10; 16,22; srv. též 24,3.
130
Coll. 19,11. V dalších knihách Rozmluv: 1,7; 5,32 (tranquillitas vs. confusio mentis); 9,2; 9, 6
(mens tranquillitate fundata); 18,6.
131
Naopak, poněkud překvapivě, pojem chybí v 10. knize (De oratione), kde se nejhojněji užívá slova
stabilitas.
132
Srv. Coll 12,6.
133
Coll. 12,11.
134
Inst. 9,1.
135
Coll. 16,22; 16,26-7.
136
Coll. 19,5.
125

26

charakteristika vnějšího chování osoby, když abba Serenus mluví „nanejvýš klidným
hlasem“ (tranquillissima conpellatione).137

2.3. Immobilitas
Též termín immobilitas138 se vyskytuje obvykle jako synonymum pro čistotu srdce,
resp. pro euagriovský pojem avpa,qeia. Slovo se objevuje zejména v Rozmluvách, často
po boku pojmu stabilitas,139 avšak pouze jednou jako substantivum;140 mnohem častěji
pak jako adjektivum (immobilis)141 nebo adverbium (immobiliter)142. Slovní spojení
immobilitas cordis, resp. immobilitas mentis, animae či cogitationum u Kasiána
nenajdeme.
Častěji než stabilitas a tranquillitas se termín objevuje jako vyjádření
„nepohnutelnosti“ tváří v tvář křivdám a zkouškám.143 Jde tedy o pojem příbuzný
trpělivosti (patientia), s níž ostatně tvořívá sousloví (patientia immobilis).144
Opakují se také formulace týkající se nepohnutého střežení formule modlitby145
v srdci;146 případně nepohnutého uchovávání dobra147 a nepohnutého setrvávání na
vrcholu ctností.148 Ve všech těchto případech přitom Kasiánovi mluvčí konstatují
nemožnost takového trvalého střežení, uchovávání či setrvávání. Jediný Bůh je totiž
neměnný (Deus solus inmutabilis).149 „[Č]lověk nemůže vlastnit žádnou ctnost nehybně
(inmobiliter), ale přece musí usilovat o to, aby si ji uchoval.“150 Před mnicha tak autor
staví ideál přibližování se k nepohnutému, což je pro nahodilé bytosti v podmínkách
tohoto světa námaha plně nezavršitelná. Mnich, byť si nedokáže nehnutě uchovat
nabyté ctnosti, natož soustředění myšlenek, má mít přesto Boha před sebou jako
„nepohnutelný cíl srdce“ (immobilis destinatio cordis)151 a jako pevný střed (centrum
inmobiliter fixum)152, kolem nějž by budoval celou stavbu svého duchovního života.
Immobilitas je tedy častěji než příbuzné pojmy vypovídána o Bohu; o člověku
pak jen odvozeně a relativně, nakolik je k Jedinému Nepohnutému nasměrován.

2.4. Constantia
Také constantia, resp. constantia mentis153 se stejně jako všechny dosud zmíněné pojmy
u Kasiána vyskytuje jako synonymum pro čistotu srdce a pro ustálení myšlenek, jež je
podmínkou kontemplace. V tomto smyslu autor hovoří o stálosti setníka, jenž se nedá
137

Coll. 7,2.
Často v pravopisné variantě inm-.
139
Srv. Coll 9,2; 10,8; 10,12; 18,13.
140
Coll 18,16.
141
Srv. STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 168, pozn. 51.
142
Tamt.
143
Coll. 9,12; 18,13; 18,16; 19,9; Inst. 4,41.
144
Coll. 9,12; 18,13–14; Srv. též 19.9
145
Zde je míněna krátká věta z Písma určená jako invokace k neustálému opakování. V 10. kapitole
Rozmluv konkrétně: Deus in adiutorium neum intende: domine ad adiuuandum mihi festina. (Coll.
10,10nn.).
146
hanc materiam inmobiliter custodire (Coll. 10,8); versiculum inmobiliter custodire (Coll. 10,13).
147
affectum boni inmobiliter retentemus (Coll. 11,7).
148
nec ita virtutum apicem possidebit (…), ut immobilis perserveret (Coll. 6,14).
149
Coll. 6,16.
150
Tamt.
151
Coll. 1,8.
152
Coll. 24,6.
153
Coll. 19,11.
138
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odvádět každým přicházejícím nápadem, ale nad všemi má vládu,154 o duši, jež si
naopak nedokáže podržet žádnou stálost svatých myšlenek,155 případně o síle stálosti
(constantiae uigor), již si je třeba modlitbou vyprošovat uprostřed útěchy, jež
následovala po duchovním zápasu.156
Častěji157 je však pojem využit k popisu specifické ctnosti, totiž „vytrvalosti
v dobrém“.158 Jedná se tedy o výše zmíněnou stabilitas boni, spíše než o stabilitas
mentis. Kasián takto hovoří o vytrvalosti Abrahámovy víry (constantia fidei)
v souvislosti s obětováním Izáka, o vytrvalosti touhy (constantia desiderii), kterou má
mnich osvědčit v době, kdy se cítí Bohem opuštěn,159 případně o ctnosti vytrvalosti
(uirtus constantiae), jež je zkoušena pokušením.160 Ve Zvycích se v tomto smyslu mluví
o postulantovi, který musí prokázat svou vytrvalost tím, že přehlížen vytrvá deset i více
dní před branou kláštera, než je přijat.161
Kasián ctnost, již nazývá constantia, nikde přesně nevymezuje, jeho pojetí však
dobře odpovídá dvěma ctnostem zmiňovaným u Tomáše Akvinského: první je
perseverantia, jejíž pomocí člověk vytrvává v dobrém konání navzdory těžkostem
vyplývajícím z dlouhého trvání konaného díla, druhou je právě constantia, díky níž lze
vytrvat v dobrém navzdory vnějším překážkám.162 Kasián tyto alternativy nerozlišuje,
i pro něj je však constantia především ctností aktivní (spočívající v konání dobra)
a patientia, o níž bude řeč vzápětí, ctností pasivní (spočívající ve snášení zla).
V některých případech však oba pojmy, zdá se, splývají.163
Za pozornost jistě stojí i skutečnost, že se termín častěji než všechny dosud zmíněné
– celkem pětkrát – zmiňuje ve Zvycích.164 Tento text se, jak víme, týká disciplíny života
v cenobiu a zápasu s neřestmi v rámci první fáze mnišského života, již Kasián nazývá
scientia actualis a Euagrios praktikh,.165 Tomuto kontextu odpovídá slovní zásoba
související více s vytrvalostí v předsevzetích a dobrých skutcích než se stálostí
myšlenek, což je téma opakovaně se vynořující v Rozmluvách s ohledem na modlitbu.

2.5. Patientia
Pojem patientia se v Kasiánově slovníku – v Rozmluvách i Zvycích – objevuje
především jako označení mravní ctnosti trpělivosti ve snášení zkoušek bez vnější
hněvivé reakce i bez pohnutí v nitru.166 Oproti termínu constantia je zde důraz položen
spíše na pasivní než na aktivní stálost v dobrém. V některých případech jsou však oba
výrazy pravděpodobně použity jako synonyma.167
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Coll. 7,5.
Coll. 9,7.
156
Coll. 10,10.
157
Kromě níže zmíněných míst, např. v: Coll. 14,16; 17,8; 24,8; Inst. 4,27.
158
Takto pravděpodobně i v některých případech, kde se objevuje slovní spojení constantia cordis
(Inst. 9,1) a constantia mentis (Inst. 5,9).
159
Coll. 4,6. V souvislosti s vytrvalostí tváří v tvář zkouškám je zmíněna opět také constantia mentis
(Coll. 4,4).
160
Coll. 9,23.
161
Inst. 4,3. V českém vydání je zde constantia přeložena jako stálost.
162
AQUINAS, Thomas: Summa theologica, 2a 2ae, q. 137, a. 3.
163
Coll. 6,9; 18,5. Inst. 4,39.
164
Inst. 4,3; 4,27; 4,39; 5,9; 9,1.
165
Coll. 14,1 a 4.
166
Tomáš Akvinský chápe trpělivost (patientia) v užším smyslu jako ctnost, která chrání rozum před
podlehnutím smutku (tristitia). Srv. AQUINAS, Thomas: Summa theologica, 2a 2ae, q. 136, a. 1.
167
Coll. 9,12; Cf. patientia v Coll. 18,15 a constantia v Coll 18,16.
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S pojmem se v Rozmluvách setkáváme často po boku jiných příbuzných výrazů,
nejčastěji adjektiva immobilis,168 případně i substantiv tranquillitas a stabilitas a od
nich odvozených dalších slovních druhů.169
Patiens je pro Kasiána ten, kdo „bez podráždění snese všechno špatné zacházení.“170
Jedná se o ctnost, jež musí být nezbytně vystavena zkouškám. Mnich, který předčasně
uteče z cenobia do poustevny, totiž může snadno podlehnout iluzi o jejím vlastnění:
„Člověk se zdá sám sobě trpělivý (patiens) a pokorný tak dlouho, dokud není ve
společnosti žádného jiného člověka.“171 Jeho neřesti však v samotě zvlčí: „Zahálkou
v bezpečí tak ztrácíme i stín trpělivosti (umbram patientiae), kterou jsme, jak se zdálo,
měli ve společnosti bratří.“172
Výrazem patientia se doslova hemží čtyři závěrečné kapitoly 18. rozmluvy věnované
srovnání tří způsobů mnišského života.173 Trpělivost je zde v těsné souvislosti s pokorou
líčena jako vrcholná ctnost, která má být vždy výsledným projevem svatosti bez ohledu
na zvolený životní stav. Pokud není jen projevem vnějšího sebeovládání, ale vychází
z nitra, ze skutečné pokory srdce, pak „nepotřebuje ochranu cely ani útočiště
samoty.“174 Jako příklad takové trpělivosti je zde uveden nejen abba Pafnutius, který
bez pohnutí snáší křivé obvinění z krádeže a kaje se, jako by byl skutečně vinen, až do
chvíle, než je pravý původce zločinu odhalen, ale i bezejmenná bohatá vdova
z Alexandrie, jež si nechá biskupem Athanasiem svěřit do opatrování nevděčnou
semetriku. Je dotyčnou ženou haněna i fyzicky napadána, ale přesto dál tiše slouží
a nakonec biskupovi děkuje, že jí zprostředkoval tak skvělou učitelku trpělivosti
(magistram patientiae dignissimam).175 Kasián na závěr celého vyprávění dodává: „To
snad o křehkém pohlaví stačí, jinak bychom mohli být tímto příběhem nejen
povzneseni, ale i zmateni – my, kteří si nedokážeme uchovat trpělivost, pokud nejsme
podobně jako divoká zvířata zavřeni v klecích svých cel.“176
Patientia tedy není na rozdíl od výše zmíněných příbuzných pojmů přímo
zmiňována jako označení pro ustálení myšlenek v souvislosti s mnišskou modlitbou, ale
spíše jako (nikoliv specificky monastická) ctnost zachování vnější i vnitřní stálosti tváří
v tvář zkoušce.177

2.6. Firmitas
Termín firmitas se spolu s odvozenými slovními druhy objevuje hojně ve Zvycích178
i Rozmluvách,179 ve druhém případě pak často po boku slov tranquillitas a stabilitas.180
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Coll. 9,12; 18,13–14; 18,17; 19,9.
Coll. 12,6; Coll. 18,13; Coll. 18,16
170
Coll. 18,13.
171
Inst. 8,18.
172
Tamt.
173
Coll. 18,13–16.
174
Coll. 18,13.
175
Coll. 18,14.
176
Tamt.
177
Ani sousloví patientia cordis není zmiňováno s odkazem na modlitbu, ale jako podmínka pro
uchování čistoty těla, tedy jako prostředek v boji proti smilstvu. Srv. Inst. 6,23; Coll. 12,6.
178
Inst. 4,7; 5,2; 5,17; 7,31; 9,7; 12,32–33.
179
Coll. 1,20; 2,2; 3,18; 7,3; 9,2; 9,7; 10,8; 10,11; 10,14; 11,8; 12,6; 12,10; 12,11; 14,10; 15,7; 18,16;
19,16.
180
Spolu s t.: Coll. 9,2; 12,6; 12,11; 18,16; 19,11. Spolu se s.: Coll. 7,3; 9,2; 12,6.
169
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Podle Stewarta jde o další šifru pro euagriovský pojem avpa,qeia, resp. pro čistotu
srdce.181
Na některých místech je slovo v souvislosti s ustálením proudu myšlenek skutečně
použito. Takto Kasián například hovoří v Rozmluvách o „mysli upevněné (mens
firmata) ustavičným opakováním a nepřetržitým rozjímáním“182 formule modlitby, ve
Zvycích zase o mniších, které ranní světlo najde „posilněné (firmatos) nočními
vigiliemi“183 proti útokům ďábla během dne. Jinde je zmiňována „stálost svatých
myšlenek“184 (firmitas sanctarum cogitationum), případně o prostředcích, které
dodávají duši „trvalou stálost“185 (stabilem firmitatem). V témže významu se objevují
i adjektiva firmus a firmissimus.186
Tato adjektiva spolu s adverbii (firme, firmiter, firmissime) však obvykle nejsou užita
samostatně v plném významu, ale slouží pouze jako prostředek zdůraznění.187 Tak je
tomu na několika místech i s podstatným jménem firmitas ve spojeních firmitas
patientiae,188 recti consili,189 puritatis190 či pacis.191 Všechna tato užití jen podtrhují
trvalost ctnosti nebo určitého stavu nitra.
Pozoruhodně často, v pěti různých knihách obou Kasiánových spisů se můžeme
setkat s obrazem pevně položených základů duchovní stavby.192 Ve čtyřech případech
z pěti je přitom ke zdůraznění užito superlativu (firmissimus či firmissime). Těmito
základy je přitom míněna nejčastěji míněna (z trpělivosti vycházející) pokora a stavbou,
která na nich má vyrůst, je dokonalost nebo láska. Opakovaně se vyskytuje také
formulace o chůzi pevným krokem (firmo gressu či firmo gradu) k dokonalosti.193
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STEWART, Columba: Cassian the Monk, s. 169.
Coll. 10,11.
183
Inst. 3,5.
184
Coll. 9,7.
185
Coll. 10,14.
186
Coll. 12,6 a 12,11.
187
Inst. 4,8; 9,7; 12,32–33; Coll. 1,20; 3,18; 9,2; 11,8; 12,11; 18,16.
188
Coll. 19,11;
189
Inst. 8,22.
190
Coll 19,16.
191
Coll. 12,10.
192
uelut in base firmissima (Inst. 5,17); patientiae uirtus firma soliditate fundata (Inst. 7,32);
fundamina humilitatis firmissime conlocata (Inst. 12,32); fundamina, quibus primum firmissime
conlocatis… (Coll. 10,8); firmissimum fundamentum (Coll. 15,7);
193
Coll. 2,2 a 7,3.
182
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3. Podoby stálosti
V předchozí kapitole jsme pomocí lexikologické analýzy Kasiánových textů vytvořili
základní přehled významů, v nichž autor termíny související se stálostí používá. Je to
sice přehled, nicméně dosud nepřehledný. Síť vzájemně se překrývajících pojmů zatím
připomíná bludiště bez mapy.
Avšak přeci jen se při pokusu o uchopení stálosti v Kasiánově díle navzdory všemu
terminologickému překrývání a rozkolísanosti pojmů stále znovu vynořovaly tři
základní okruhy významů.
První odpovídá pojmu stabilitas (často též tranquillitas či firmitas) mentis (příp.
cordis, animae či cogitationum) a týká se ustálenosti lidského nitra tváří v tvář
myšlenkám usilujícím o jeho destabilizaci, resp. pokušením vedoucím k hříchu.194
Druhý odpovídá pojmu stabilitas boni (a často též constantia či patientia) a týká se
ctnosti vytrvalosti v konání dobra a trpělivosti ve snášení zla bez pohnutí projevovaného
navenek i zakoušeného uvnitř.195
Třetí odpovídá pojmu stabilitas Dei196 (případně immobilitas či immutabilitas) a týká
se stálosti jako Božího atributu a zároveň jako cíle mnichova připodobnění Bohu.197
Těmto třem okruhům významu stability je třeba předřadit dva, které lingvistická
analýza textu neodhalila, které však přesto před čtenářem při pozorné četbě vyvstanou.
Je to jednak věrnost či vytrvalost ve zvoleném povolání (již můžeme pracovně nazvat
stabilitas professionis) a jednak setrvávání v konkrétním klášteře či v konkrétní cele
(zde můžeme užít pozdější tradicí zavedeného, byť u Kasiána samého se
nevyskytujícího slovního spojení stabilitas loci).
Zmíněných patero významů je, jak se pokusíme ukázat, možno hierarchicky seřadit
a chápat je jako jednotlivé stupně mnichovy cesty k Bohu:
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Srv. v této práci kap. 2.1., ad 1 a 2.
Srv. tamt., ad 3.
196
Toto slovní spojení u Kasiána doslovně nenajdeme, odpovídá však výroku nihil stabile nisi deitas
sola v Coll. 23,3.
197
Srv. kap. 2.1., ad 4.
195
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Ono předchozí „rozřezání“ Kasiánova díla na co nejmenší jednotky, jakkoliv
čtenářsky úmorné se mohlo zdát, nebylo bez hodnoty. Bludiště slov a významů totiž při
bližším pohledu začalo odhalovat strukturu vzájemných vztahů. Kasián sám, jak víme,
dává přednost variaci před konstrukcí a svá četná schémata do nějakého jednotného
„nadschématu“ neuspořádává. Naše právě uvedené uspořádání v podobě koncentrických
kruhů, jejichž středobodem je stálost Boha samého, však přesto – jak ukážeme – není
jeho myšlení cizí.
Již bylo řečeno, že autor sám vymezuje dokonalost a cestu k ní přinejmenším šesti
různými způsoby, které si navzájem nekonkurují, nýbrž se doplňují.198 Předkládaný
model může být vnímán jako sedmý popis téhož – ukazuje putování ke svatosti právě
s ohledem na stabilitu. Pokoušíme se tak vytvořit jednu možnou funkční mapu
k pojmovému bludišti, do nějž jsme vstoupili předchozí kapitolou.

198

Srv. STEWART, Columba. Cassian the Monk, s. 37.
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3.1. Stabilitas professionis
Předpokladem ostatních forem stability a výchozím bodem k nim je pro Jana Kasiána
stálost v povolání (stabilitas professionis), čili vnější stálost v čase. „Vnější“, neboť se
na rozdíl od stabilitas cordis199 a stabilitas boni200 týká jednání, nikoliv myšlenek a citů.
„V čase“, neboť se na rozdíl od stabilitas loci201 vztahuje ke každodenní věrnosti
zvolenému životnímu stavu a s ním spojeným úkonům, nikoliv nutně k setrvávání na
jednom daném místě.
Než se však budeme moci zabývat otázkou, co Kasián míní stálostí v povolání, je
nutné se zeptat, co míní samým povoláním, jehož se stálost má týkat. Máme pojem
chápat jako označení pro křesťanské životní stavy (zasvěcený život, kněžství,
manželství), anebo i jako termín pro různá konkrétní zaměstnání v rámci těchto stavů
provozovaná (např. senátor či holič)?
Klíč je opět nutno hledat v autorově pojmosloví.
3.1.1. Terminologie
Výrazem uocatio, jenž z etymologického hlediska nejlépe odpovídá českému výrazu
„povolání“, nejsou u Kasiána obvykle míněny ani životní stavy ani zaměstnání, nýbrž
odvrácení se od dosavadního hříšného či světského způsobu života k Bohu působením
jeho milosti. Jedná se o obrácení, které je však vnímáno ne jako jednotlivý okamžik, ale
jako trvalé (byť případnými pády poznamenané) nasměrování od hříchu k ctnosti, od
sebe a světa k původci obojího.
Takto je za „povolání“ označeno nejen povolání apoštolů, ale například i setkání
Ježíše se Zacheem202 nebo vyvedení Izraelitů z Egypta.203 Jde tedy spíše o široké
označení pro „bezpočetné způsoby a neprobadatelné cesty, jimiž Bůh vede lidský rod ke
spáse“204, než pro úzce chápané radikální následování Krista formou zasvěceného
života.205 V některých případech jsou takto povolaní zároveň těmi, kteří se všeho zříkají
(apoštolové), v jiných případech zůstávají ve světě (Zacheus).
Pro konkretizaci tohoto obecného povolání ke spáse v jednotlivých životních stavech
a činnostech pak Kasián užívá celou paletu výrazů. Charakteristický je termín professio,
označující v latině živnost či zaměstnání, avšak etymologicky související zároveň
s veřejným vyznáním, případně slibem.206 Podle autora má člověk k dispozici mnohé
professiones, v nichž lze usilovat o očišťování od neřestí a o nabytí ctností.207
Častěji pak Kasián výrazu užívá jako označení pro dvě základní modality mnišství,
pro „obojí povolání“ (utraque professio)208 – totiž pro cenobity a anachorety.
Ve smyslu stavovské příslušnosti je Kasiánem užíván též termín ordo, a to zejména
pro nositele svátosti svěcení,209 pro mnichy však jen nepřímo.210 Naproti tomu výraz
199

Srv. kap. 3.3.
Srv. kap. 3.4.
201
Srv. kap. 3.2.
202
Coll. 13,15.
203
Coll. 3,3.
204
Coll. 13,17.
205
Byť i v tomto významu se lze s výrazem setkat. Srv. Coll. 21,7.
206
Sloveso profiteri, od nějž je substantivum odvozené, znamená „veřejně vyznat“ či „slíbit“.
207
Coll. 14,4.
208
Coll. 19,9. Srv. Coll. 2,5; 18,6; 19,7.
209
Coll. 4,1; Inst. 12,20.
210
Je-li v Coll. 4,1 označeno kněžství jako „vznešenější stav“ (ordo sublimior), vztahuje se
komparativ k mnišství jako stavu „méně vznešenému“ (ale z hlediska spásy bezpečnějšímu), byť to
200
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status (stav) se netýká životních stavů (mnich či kněz), ale spíše kvality snažení
(horlivost či vlažnost).211
Jako „povolání“ lze chápat též výraz propositum. Jde o označení pro úkol, který
člověk „klade před sebe“ (pro-ponere), jehož se drží a k němuž vztahuje své konkrétní
činnosti. I toto slovo je užíváno pro mnišský stav,212 případně pro jeho konkrétní
realizace,213 přičemž důraz je však oproti předchozímu položen nikoliv na minulý
závazek, ale na cíl jednání.
Totéž slovo se objevuje též jako obecné označení pro úsilí o svatost, k níž má
veškeré mnišské snažení směřovat.214 Pro jednotlivá konkrétní uskutečnění tohoto úsilí
pak Kasián užívá výrazu definitio (slib, závazek či předsevzetí). Tak jako je množství
povolání (professiones) konkretizací jediného povolání ke svatosti (uocatio), je
množství závazků (definitiones) uskutečněním jediného cíle (propositum).215 Definitio
označuje jakýkoliv prostředek na cestě k dokonalosti, k němuž se mnich zavazuje –
může se přitom jednat o cokoliv od jednotlivých asketických praktik (zejména
soukromých)216 až po věrnost konkrétnímu klášteru.217
3.1.2. Jedno uocatio, mnohé professiones
Sledovat ve vztahu ke stabilitě všechny tyto výrazy zvlášť v jejich sémantických
nuancích by následující text neúnosně zatížilo. Z hlediska cíle této práce se však na
základě dosud řečeného můžeme spokojit s tímto základním poznatkem: pro český
pojem „povolání“ nelze u Kasiána nalézt jeden plnovýznamový ekvivalent, ale řadu
částečných, jež je možno shrnout do pouhých dvou základních: jednak povolání od
hříchu ke svatosti (uocatio)218 a jednak povolání ve smyslu životního stavu či
konkrétního zaměstnání (professio).219
Bez výše uvedeného rozlišení by se Kasiánovy výroky týkající se stálosti v povolání
mohly zdát zmatečné a vnitřně rozporné. Pokusíme se však v následujících odstavcích
ukázat, že tyto „rozpory“ jsou ve skutečnosti řízeny vnitřní logikou: zatímco stabilitas
uocationis má být podle autora bezvýhradná – její alternativou by totiž byl odvrat od
Boha – je stabilitas professionis závazná pouze relativně, nakolik slouží té předchozí.
Kasián nezná nic jako volbu mezi povoláním k manželství, ke kněžství či
zasvěcenému životu. Povolání (uocatio) je pro něj vždy povoláním ke svatosti a je až na
vzácné výjimky spojeno s životem v celibátu – a to i u laiků.220 Toto základní povolání

Kasián explicitně nevysloví. Podobně v Coll. 4,20 se hovoří o vlažných mniších, kteří oproti dřívějšímu
životu nezměnili nic než oděv (habitus) a stav (ordo).
211
Takto např.: tepidioris uitae status (17,8). Viz též 17,27-8.
212
Např. v Coll. 14,5 jako synonymum k professio.
213
Takto abba Jan v Coll. 19,5 změnil své propositum, a než aby se kvůli okolnostem stal vlažným
poustevníkem, rozhodl se vrátit do kláštera a být dobrým cenobitou.
214
Jako fortitudo propositi je v Coll. 24,8 označena ochota vytrvat v askezi a neopustit ústraní, ani
když vlastní příbuzní žádají o pomoc. V Coll. 16,3 se zase zdůrazňuje, že přátelství mezi mnichy může
přetrvat jen tehdy, pokud oba zachovají stejnou horlivost ve svém úsilí o svatost (arreptum propositum).
215
Srv. Coll. 17,4.
216
Coll. 2,5; 17,23.
217
O míře vhodnosti těchto závazků pojednává celá 17. kniha Rozmluv nazvaná De definitionibus. Zde
se také řeší otázka porušitelnosti toho, co bylo slíbeno (srv. Coll. 17,27-8).
218
Někdy též propositum.
219
Též ordo, někdy též propositum. Do této kategorie patří též definitiones, například zmiňovaná
věrnost klášteru.
220
Srv. Coll. 14,7; 18,14. Je třeba brát v potaz, že Kasián je mnich píšící o mnišství pro mnichy.
Laikům se věnuje, nakolik mohou být pro mnichy varováním či inspirací – v tomto druhém případě slouží
příklady „svatých uprostřed světa“ zejména jako tlumič stavovské namyšlenosti zasvěcených osob.
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má pro všechny tutéž podobu přesměrování života od sebe a světa k Bohu. Tomuto
zacílení je nutné zachovávat neodchylnou věrnost. K uskutečňování této věrnosti
v každodenním životě pak slouží různé professiones, ordines, proposita a definitiones
a nakolik i tyto mají být neměnně zachovávány je předmětem diskuse i pro samotného
Kasiána. Nakolik je nezbytné, aby mnich vytrval jako cenobita či eremita? Nakolik má
povinnost přidržet se původní podoby svého povolání (professio)?
3.1.3. Základní pravidlo: buď, kde jsi
Povolání (professiones), v nichž lze uskutečňovat praktikh, – tj. život vykořeňování
neřestí a nabývání ctností – jsou mnohá:
Někteří upínají všechnu svou snahu ke skrytosti pouště a čistotě srdce [...]. Jiní
věnovali veškeré své úsilí výchově bratrů a bdělé péči o cenobia [...]. Jiné pak těší
laskavá služba přijímání cizinců a hostů [...]. Ještě jiní se rozhodli pro péči
o nemocné, další se věnují přímluvě za chudé a utlačované, anebo se starají
o vyučování či rozdílejí almužny potřebným.221

Abba Nesteros, jemuž Kasián vkládá tato slova do úst přitom odmítá stavět jednu z
těchto cest z podstaty nad druhou: samota pouště nestojí nutně nad službou uprostřed
světa. Záleží spíše na kvalitě toho, jak je zvolený ideál uskutečňován. Například abba
Macarius je pro způsob, jakým vedl v Alexandrii dům pro hosty a cizince
(xenodochium) označen za rovného těm, kdo si zvolil skrytost poustevny.222
Člověk, jemuž se dostalo povolání (uocatio) nemá donekonečna hledat povolání
(professio), ale nějaké si zvolit a v něm vytrvat. Je téměř jedno, kde je a co dělá, více
záleží na tom, aby byl, kde je, a dělal, co dělá – pokud jde samozřejmě o činnosti
zaměřitelné k poslednímu cíli, tedy ne o hřích. Abba Nesteros pokračuje:
Pro každého je užitečné a vhodné, aby podle zvoleného stavu (propositum) nebo
obdržené milosti pospíchal k dosažení dokonalosti právě v tom v díle, jehož se
chopil. Ctnosti druhých může sice chválit a obdivovat, ať však od povolání
(professio), které si jednou zvolil, rozhodně neustupuje věda, že podle slov
Apoštola je sice jen jedno tělo církve, ale má mnoho údů.223

Každý z údů těla má svou dokonalost a všechny jsou potřebné. Kdo setrvá u svého
díla, doroste ke svatosti. Naproti tomu duchovní poživačnost, jež člověka vede, aby se
hnal od toho, co dělá, za tím vždy ještě lepším, které vidí v dálce před sebou, mívá
zhoubné následky. Propadají jí ti, kdo nejsou dostatečně upevnění (fundati) ve
zvoleném povolání (professio). Ti, jakmile slyší pět chválu na ctnosti někoho, kdo jde
ke svatosti jinou cestou, hned zapomínají na vlastní práci a chtějí dotyčného napodobit.
Avšak podle Nesterova soudu není možné, aby jeden člověk zářil zároveň všemi
ctnostmi: „Pokud usiluje o všechny, jistě nedosáhne žádné zcela a tou svou
proměnlivostí a vrtkavostí (ex hac inmutatione ac uarietate) více ztratí, než získá.“224
Varuje před nestálostí mysli (mobilitas mentis) – svatost druhých je vhodné obdivovat,
Kasián ukazuje: Pohleďte, jak oni jsou horliví bez opory kláštera a jak my vlažní i za dveřmi poustevny či
za zdí cenobia.
221
Coll. 14,4.
222
„ [N]ulli eorum qui solitudinis secreta sectati sunt inferior sit credendus.“ Tamt.
223
Coll. 14,5. Srv. radu sv. Ignáce z Loyoly týkající se rozhodnutí souvisejících s povoláním:
„Vykonal-li někdo náležitě volbu, která patří k volbě změnitelné a nepřiklonil se přitom k tělu nebo světu,
není žádného důvodu konat volbu novou. Ať se v ní, jak jen může, více zdokonaluje. IGNÁC
Z LOYOLY. Duchovní cvičení. Velehrad: Refugium, 2005, s. 58, §173.
224
Coll. 14,6; srv. 19,8.
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ne si ji brát za vzor k nápodobě bez ohledu na vlastní stav. Tedy: admiratio ano,
imitatio nikoliv.225
Abba Jan v rozmluvě věnované rozdílnému cíli života eremitů a cenobitů vyslovuje
tentýž názor. Cenobité vynikají poslušností, umrtvováním vůle, absencí starostí o zítřek,
eremité kontemplací. Obojího zároveň dosáhnout nelze. Poustevník nemá před kým
osvědčovat poslušnost a trpělivost, mnich v cenobiu zase nemá dostatek klidu
k nerušenému nazírání Boha. To, že někteří dosáhli obojí dokonalosti, je spíše zázrak
(miraculum), než příklad k následování (exemplum). Jde o výjimečný úspěch, jenž se
nemůže stát obecnou normou. Opět je zde tedy položen důraz na to, aby mnich byl, kde
je, neboť každé povolání (professio) odvozuje svou hodnotu především od toho, jak
dobře je žito.226
3.1.4. Upřednostnění cenobia?
Rada „být, kde jsem“, je určena těm, kteří se již uváženě vydali na některou z možných
cest. Takové má stabilitas professionis chránit před neustálými návraty na výchozí
křižovatku, kdykoliv se stávající stezka ukáže příliš strmou nebo trnitou. Kudy se však
mají dát ti, jimž se čerstvě dostalo povolání (uocatio) a kdo dosud prvně stojí na
rozcestí, z nějž vede mnoho správných cest?
Stručné a poměrně povšechné doporučení v této věci dává abba Abrahám v poslední
z Rozmluv. Zdůrazňuje, že ne vše je vhodné pro všechny a že nestačí slepé vrhání se po
nejlepším. Pokud by si prý David proti Goliášovi oblékl nabízené skvělé brnění, jistě by
prohrál – bylo totiž určeno starším a mohutnějším válečníkům, zatímco jemu lépe
posloužila hbitost a prak. Podobně i v rámci mnišského stavu jsou sice k dispozici různé
„obory“ (disciplinae) – život v poustevně, v cenobiu, péče o nemohoucí i služba
pohostinnosti příchozím – ne vše je však vhodné pro všechny. Záleží mimo jiné i na
původu a psychofyzické konstituci člověka, nakolik je daný životní způsob schopen
unést. Ne každý vydrží asketickou přísnost poustevny a ne každý se může „bez újmy na
trpělivosti“ věnovat hostům.227 Abba Abrahám tedy neposkytuje více než obecnou
pobídku k rozvaze a k zohlednění ne pouze vytouženého ideálu, ale i osobních dispozic.
Taková rada je v souladu s výše představeným pravidlem: je jedno, kde jsi, hlavně
tam buď a nepokukuj po jiném. To, co bude řečeno nyní, však do této poučky, jež je
páteří veškeré stálosti v povolání (stabilitas professionis), vnáší první trhlinu.
Kasián totiž rozhodně není zastáncem názoru, že všechny dobré cesty jsou si rovny.
Bez újmy je sice možné kráčet po mnohých, lépe je však vydat se s Marií stezkou
kontemplace než s Martou po stezce služby. Martino ministerium je totiž uvězněno
v hranicích světa a do budoucího věku nepřetrvá, zatímco Mariino studium je již dnes
jakoby nácvikem a předchutí věčnosti.228 Nejen askezi, ale i péči o druhé představuje
Kasián ústy abba Mojžíše v 1. knize Rozmluv pouze jako prostředek – byť nutný –
k cíli, jíž je čistota srdce a dokonalá láska k Bohu. Pečovat o druhé je nutno, dokud
trvají nerovnosti tohoto světa (mundi huius inaequalitas). V budoucím věku však již
nebude nespravedlnost, již by bylo nutno vyrovnávat službou. Zůstane jen nazírání
Boha. A někteří – zejména anachoreté – usilují o konání toho, co je trvalé, tj. o ničím
nerozptýlené upnutí pozornosti k Jedinému Potřebnému (unum necessarium) již
v těchto časných podmínkách.229
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Srv. Coll. 14,7
Coll. 19,8.
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(A) laik
Toto vyvýšení kontemplace nad jiná zaměstnání jde ruku v ruce s kritickým
pohledem na život křesťanů ve světě, který je především zdrojem různých rozptýlení
a starostí o to, co pomine. I lidé ve městech sice mohou vidět Krista, avšak ne tak
jasně.230
Vrcholem tohoto kritického pohledu na život ve světě je řeč abba Jana pronesená
v úvodu 21. knihy Rozmluv. Zde jsou světští lidé vylíčeni jako ti, kdo přinášejí Bohu
desátky ze svého jmění a po zbytek času se věnují „světským radostem a starostem“,231
kdežto mniši jsou ti, kdo darovali sebe.232 Ti první se namáhají pro pozemskou odměnu
(beneficia praesentis uitae), ti druzí pro nebeskou (futura praemia).233 Ti první získají
sice odpuštění hříchů a vyhnou se trestu, ale budoucí zisk je explicitně přislíben jen těm
druhým, kteří se zřekli majetku a gratifikace sexuálního pudu.234 Ti první konají dobro
na základě strachu z důsledků porušení zákona (terror legis), ti druzí podle milosti
evangelia (gratia euangelii).235 Ti první nemohou být dokonalí, neboť se omezují na
dělání povoleného a nedělání zakázaného, zatímco ti druzí kráčejí k dokonalosti, když
se zříkají i toho, co zákon povoluje.236
Zatímco asketický život v chudobě a sexuální zdrženlivosti je charakterizován úsilím
o neztenčenou lásku k Bohu (caritas Dei), manželství je ustanoveno podle zákona,
přetrvává v něm žádostivost (concupiscentia) a nelze v něm uniknout hříchu.237
Zasvěcení jsou navíc chudí – charakterizuje je vysvlečenost ze všeho vlastnění (nuditas)
– a to, co mají, mají jako by jim to nepatřilo (pecuniae quasi alienae). Z toho, co mají,
bezstarostně rozdávají jako z cizího; vždyť Bohu již dali vše. Naproti tomu ti, kdo si
ponechávají světské statky (substantia mundialis), neuniknou hříchu lakoty a lpění na
majetku.238.
Některé z těch, kdo žijí ve světě bez pout majetku a rodiny, sice Kasiánovi starci
vyvyšují pro jejich vrcholné ctnosti „aktivního života“ (praktikh,) – zejména pokoru
a trpělivost –, i oni však jsou vzhledem k svému zaměstnání mezi lidmi (péče o chudé či
poskytování pohostinnosti) vzdáleni klidu kontemplace.239 Blízkost příbuzných navíc
zatahuje člověka do jejich starostí a poutá jeho myšlenky k zemi; pokud navíc rodina
poskytuje i zázemí, ztrácí takový „mnich uprostřed světa“ i zásluhu z práce vlastních
rukou.240 Takový život znamená ve srovnání s přístavem kláštera, s „klidným bezpečím
mnichů“ (quieta securitas monachorum), plavbu uprostřed bouří otevřeného moře.241
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Coll. 10,6.
Coll. 21,29.
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Srv. Coll. 21,4.
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Coll. 21,6.
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Coll. 21,7. Obsah pojmů zákon a (evangelijní) milost je blíže vylíčen v Coll. 21,32.
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Coll. 21,29.
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Řeč abba Jana ve prospěch mnišského ideálu dokonce jednoho s posluchačů, jímž je budoucí abba
Theonas, přesvědčí, aby opustil manželku, když ta s ním odmítne žít v chudobě, čistotě a askezi. Rád by
si ji ponechal jako pomocnici (adiutrix), pokud mu však má být svůdkyní (deceptrix), pak od ní odejde.
Od duchovního dobra se nyní nenechá odvést žádnou tělesnou touhou: raději se totiž odloučí (separare)
od ní než od Boha. (Coll. 21,9). Tento případ útěku do cenobia však v Rozmluvách není opatřen
nekritickou chválou. Manželství nemá být haněno. Každý nechť si prý na Theonovu volbu udělá názor
sám. Zároveň je však podotknuto, že dotyčný byl obdařen mocí konat zázraky a že mu starší svěřili do
péče diakonii (tj. že byl v přízni u Boha i u představených). (Coll. 21,10)
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(B) kněz
Pokud je člověk povolaný k životu s Bohem odrazován Kasiánem od setrvávání ve
světě, není rozhodně vybízen ani k volbě kněžství. To je sice chápáno jako pocta
(honor)242 a jako „vznešenější stav“ (ordo sublimior),243 avšak právě z tohoto důvodu je
nebezpečné vlastní spáse, neboť se snadno stává příčinou marnivosti. Kněz svou
apoštolskou službou sice získává větší duchovní „výdělek“ než mnich svou askezí,
avšak pro rozptýlenost, světské starosti, které jeho službu provázejí, a někdy i pro
neřesti, do nichž uprostřed světa upadá, téměř všechen zisk ihned ztrácí. Lépe je tedy
střádat pomalu denár k denáru v klášterním ústraní než nabývat velké bohatství, avšak
vystavené riziku ještě větší ztráty.244 Po vznešeném kněžském úřadu se navíc často
sápou ti, kdo jsou sami dosud otroky vášní – takoví chtějí uzdravovat, zatímco sami
potřebují být uzdraveni, chtějí učit, i když by měli být spíš vyučováni.245
(C) poustevník
Cestu laika či kněze ve světě tedy Kasián nedoporučuje. A pokud, jak jsme řekli,
klade kontemplativní ideál na první místo a pokud zároveň tomuto ideálu nejlépe
odpovídá život eremity, zdálo by se, že oním zvláště doporučeníhodným povoláním
(professio) bude anachoreze. Avšak poustevna je překvapivě představena těm, kdo po ní
předčasně touží, spíše jako zdroj zkázy než požehnání.246 Ústraní je pro Kasiána
prostorem, kde se odehrává otevřený (apertus) zápas mnicha s ďáblem, zatímco
v cenobiu je tentýž zápas skrytý (occultus) a bere na sebe podobu útrap bratrského
soužití. V rámci společného života se nutně vyjeví neřesti bratrů (například netrpělivost
či hněv) a nejeden je v této situaci pokoušen utéci do samoty – zdánlivě před druhými,
ve skutečnosti však před sebou a před nemocemi vlastní duše, které odmítá léčit a které
ústraní neodstraní, jenom jim znemožní se projevit (a tedy i být vykořeněny). Teprve
ten, kdo nevyhledává samotu ze slabosti či netrpělivosti (pusillanimitatis causa nec
inpatientiaee morbo)247 může v ní dosáhnout kontemplace a ne zkázy vlastní duše.
K tomu je však nutné předchozí vyhubení neřestí a získání ctností mezi druhými.248
(D) cenobita
Při vyloučení ostatních možností se v Kasiánově perspektivě jeví jako nejrozumnější
realizovat stálost povolání (stabilitas professionis) v rámci cenobia.249 Vrchol
kontemplace sice patří anachoretům, ale základy duchovní stavby se pokládají
v klášteře.250
Cenobium je definováno jako soužití křesťanů, kteří se zřekli osobního majetku
a sexuálního života a podřídili se v poslušnosti představeným.251 Právě ono je
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243

38

skleníkem, v němž může rostlina svatosti nejrychleji růst, neboť je zde vše uzpůsobeno
k léčbě neřestí a k nabývání ctností aktivního života (praktikh,). Život nazíravý
qewrhtikh, o samotě může být uskutečněn až po plné realizaci předchozího a po
obdržení daru rozlišování (discretio).
Kdo však dosud rozlišovat neumí – tedy neumí správně volit prostředky vzhledem
k cíli a snadno upadá do extrémů, ať již přehnaného umrtvování nebo přehnané laxnosti
– ten nutně potřebuje oporu v podobě poslušnosti představenému.
U toho, kdo pokročí, může se souhlasem představeného vést stabilitas uocationis i ke
změně stabilitas professionis a s ohledem na lepší dosažení cíle v podobě kontemplace
může být cenobium nahrazeno poustevnou. Začátečník však má být poslušností pevně
připoután ke klášteru.
Kořenem stability v tomto povolání je právě poslušnost. Její pomocí je mnich poután
ke klášterní každodennosti a ke všem jednotvárným, dokola se opakujícím povinnostem
svého stavu. Její pomocí se mnich též stává podobným Kristu na Golgotě, neboť
„[u]křižovaný člověk už nemá moc pohnout svými údy nebo se obrátit, kam by
chtěl.“252 Jeho stálost je stálostí dobrovolné bezmocnosti, naprosté vydanosti do vůle
představených, tak jako je Ježíš plně odevzdaný do vůle Otcovy. Stabilitas professionis
má tedy svůj vzor v poslušnosti bohočlověka Krista, který nesestoupil z kříže.
Mnich, který chce vytrvat „pod [...] duchovním pravidlem navždy“, tedy ten, jenž
chce zachovat stálost v povolání, se pak má v cenobiu chovat jako „hluchý a němý
a slepý.“ 253 Tedy má veškerou pozornost upínat k starci, od nějž se učí a jehož
poslouchá a o ctnosti či vady druhých se nestarat. Roztěkaná pozornost, jež by se
labužnicky inspirovala mnohými vzory, by mnicha jen svedla z cesty. 254
V tom, co bylo na téma Kasiánova pojetí stálosti v povolání dosud řečeno, lze spatřit
napětí mezi dvojím důrazem. Na jedné straně stojí základní pravidlo vytrvalosti ve
zvolené cestě, ať už je jakákoliv, na druhé straně se lze setkat s jendoznačným
vyzdvižením cenobia jako ideálního výchozího bodu duchovního putování. Lze tedy jít
jakoukoliv cestou, anebo je třeba volit klášter?
Náznak rozporu je však dán především autorovým mlčením o tom, co jej nezajímá.
Zopakujme, že Kasián je především mnichem píšícím o mniších pro mnichy. Nedává
instrukce kněžím a laikům ve světě, ale cenobitům a anachoretům. S ohledem na tuto
skutečnost je třeba první důraz na volnou volbu profese a následnou vytrvalost v ní
chápat omezeně: totiž jako svobodu zvolit si místo, kde se nechám zapřáhnout pod jho
poslušnosti, tedy ideálně některé cenobium, alternativou však může být například i cela
postavená poblíž té starcovy. Možností, kde se nechat poslušností upoutat, je mnoho,
avšak kdo byl takto jednou přibit na kříž, nemá z něj sestupovat a hledat jiný.

opět ponechávali majetek. Ty, kdo hledali původní dokonalost (pristina perfectio), pak vedl apoštolský
zápal (feruor apostolicus) z měst do ústraní. Zdržovali se společně na okrajích měst (in locis suburbanis)
oddělení od zástupů věřících. Začalo se jim říkat mniši či cenobité. Srv. Coll. 18,5.
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Kasiánův důraz na vytrvalost v libovolné zvolené cestě lze tedy číst v souladu s jeho
vyzdvihováním cenobia, chápeme-li je jako metonymii pro život pod poslušností.
3.1.5. Pokušení proti stálosti v povolání
Jak uvidíme, všech osm základních neřestí (uitia principalia) míří k destabilizaci
vnitřního života člověka. Některé z nich se však zvláště dotýkají také stability vnější –
pobízejí k opuštění místa (o těchto budeme hovořit v kapitole 3.2.3.), anebo ke shození
jha poslušnosti, což je situace, která nás bude zajímat nyní. Které pokušení zvláště
ohrožuje stálost mnicha ve zvoleném povolání, jeho stabilitas professionis?
Takovou neřestí, jež zvláště nahlodává schopnost setrvání v rutině nastoupené cesty,
je podle Kasiána „kenodoxie“ čili marná sláva. Ta láká mnicha do světa,255 podněcuje
v něm touhu po klerikátu nebo diakonátu,256 případně alespoň po nějaké formě
sebezvýraznění v kontextu vlastního kláštera. Takto pokoušený mnich se chce sytit
pozorností druhých, avšak řád cenobia zdůrazňující vnější konformitu všech nechává
jeho nitro vyhladovět.
Myšlenky ponoukající k lidské okázalosti (humana ostentatio) nebo k nějaké novotě
(aliqua nouitas) je tedy třeba zachytit v samém zárodku.257 Kasián z obavy před
podněcováním marné slávy se v tomto ohledu odchyluje od nauky svého učitele Euagria
a vyzdvihuje vnější obvyklost a nenápadnost nad pozornost přitahující asketické
extrémy.258 Lékem na marnivost je pro něj tedy v jistém slova smyslu stálost – tedy
neodchýlení se od dosud konaného ani napravo ani nalevo. Na pokušení vystavovat se
v drahém oděvu se neodpovídá chozením v hadrech, ale v obyčejném nenápadném
oblečení.259 Kasián vybízí mnichy, aby se odklonili „ode všeho, co není v životním
způsobu bratří obecně přijímáno a praktikováno, a (…) co z nás může udělat mezi
ostatními něco významného, jako bychom si měli vysloužit chválu lidí za to, že jsme
jediní, kdo to dělají.“260 Vnější konformita umožňuje uniknout destabilizující
extravaganci a vést duchovní boj ve skrytosti. Nejedná se tedy o bojácný konformismus
malodušných, kteří se strachují v čemkoliv vybočovat, ale právě naopak o projev
uvědomělé odvahy k nenápadnosti.261
Jako varovný příklad Kasián uvádí pád starce Heróna, který se sice věnoval přísné
askezi, avšak důvěřoval více vlastním úsudkům (suis definitionibus) než radám
a rozmluvám bratrů (quam consiliis uel conlationibus fratrum) a ustanovením starších
(institutis maiorum). Z cely nevyšel a půst nepřerušil ani v době, kdy se ostatní
shromáždili k velikonoční hostině. Právě v tu chvíli mu ďábel vnukl marnivou
myšlenku na vlastní výjimečnost a ponoukl jej, aby se vrhl do studny . Stařec, na rozdíl
od Ježíše, jemuž bylo podobně slibováno, že jej „andělé ponesou na rukou“ (srv. Mt
4,6), však podlehne a skočí.262
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Právě neposlušnost vůči tradici, vůči společenství bratří a ustanovením otců tedy
zničila plody starcova padesátiletého asketického snažení. Zbožní, kteří tyto opěrné
body ignorují, byť ve jménu větší přísnosti, ztratí schopnost rozlišování a propadnou
v lepším případě pošetilostem, v horším se od cesty ke svatosti naprosto odvrátí.
Vzhledem k tomu, že démon marné slávy útočí nejen pomocí myšlenek na světskou
slávu, ale i pomocí paradoxních podnětů k zalíbení ve vlastním sebezřeknutí, nemůže
být odpovědí na útok zprava uhnutí vlevo. Lékem zde není protipohyb, nýbrž stálost.
Před touhou po poctách nelze utéct hlouběji do ústraní. Tato neřest totiž „proniká do
pouště spolu s tím, kdo na ni utíká, a ani nemůže být odstraněna místem, ani zvenku
zeslabena, když se vzdálí látka. A není uváděna v život ničím jiným než úspěchy
člověka, na kterého útočí, ve ctnostech.“263
Opět se zde tedy vrací ke slovu základní pravidlo „buď, kde jsi“. Naopak odpovědět
na kenodoxii pohybem místo setrvání znamená podlehnout. Těm, kdo usilují o svatost,
ostatně pokušitel „nenastraží léčky klamu jinam než na cestu, po níž kráčejí.“264 Bojuje
se tím, že se jde v poslušnosti dále vpřed po již zvolené cestě, ne tím, že se hledá jiná,
před tímto pokušením zdánlivě zabezpečenější.265 Stabilitas professionis se udržuje
každodenní věrností povinnostem vlastního stavu.
3.1.6. Nestálost ve jménu stálosti
Načrtnutá Kasiánova nauka o stálosti v povolání dosud působí harmonicky. Představili
jsme základní pravidlo setrvání na zvolené cestě poslušnosti, pokušení proti tomuto
setrvání a uvedli potřebné léky.
Avšak nyní se vše zkomplikuje, neboť pro Kasiána není změna ve zvoleném
povolání (professio) vždy selháním, nýbrž někdy naopak může být správným
rozhodnutím s ohledem na prvotní povolání (uocatio) ke svatosti.
Jednu takovou – nejméně znepokojující – situaci jsme již zmínili v souvislosti
s odchodem zkušených mnichů z cenobia na poušť. Příkladem této dráhy může být abba
Pafnutius, který se nejprve v mládí rychle vyučil podřízenosti (subiectio), a když
dokonale umrtvil vlastní vůli a dospěl k vrcholu ctností, spěchal „proniknout tajemství
samoty“ (heremi festinauit perstransire secreta), v níž by se mohl bez rozptýlení
věnovat modlitbě.266 V tomto a podobných případech však lze výměnu jednoho
povolání za druhé vnímat jako standardní „služební postup“, jaký se neodehrává bez
přitakání představených. Mnich, který dosáhl dokonalosti v praktikh, dalším setrváním
v cenobiu nic neztrácí, avšak odchodem do pouště může získat – jednak tvrdší boj se
zlými duchy, který již není prostředkovaný společenstvím bratří, a tedy i větší zásluhy,
jednak ruchem vzájemného soužití nerušené nazírání Boha. Takový odchod do samoty
se však legitimně nabízí jen těm, kdo se nejprve praktikováním pokory a poslušnosti
vyučili v rozlišování (discretio), tedy v ctnosti umožňující číst Boží vůli pro přítomnost,
správě volit prostředky vedoucí k vlastnímu posvěcení a neupadat přitom do extrémů.267
Svévole je nejjistější ničitelkou duchovního života, a proto nezkušení nesmějí opustit
poslušnost cenobia, dokud sami nedovedou rozlišovat, přičemž rozlišit, zda umí
dostatečně rozlišovat, nemohou sami, ale opět jen skrze představeného. Bůh neukazuje
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cestu dokonalosti těm, kdo mají možnost se zeptat starších, ale pohrdají jejich
naukou.268
Cesta abba Jana vede opačným směrem. Dotyčný žil nejprve třicet let v cenobiu,
potom dvacet let jako anachoreta, nakonec se však rozhodne pro návrat do kláštera.269
Původně sice vyhledával „s nenasytnou touhou a horlivostí duše poklidná ústraní
samoty a onen život, jenž může být přirovnán k blaženosti andělů,“270 ale poté, co
v pustině přibylo poustevníků i hostů, již nemá někdejší klid. Povinnost pohostinnosti
jej navíc zaměstnala starostí o světské věci. Rozhodne se tedy pro změnu svého záměru
(propositum), neboť je lépe být horlivým cenobitou, než vlažným poustevníkem, jenž
nemůže plně uskutečnit dokonalost svého stavu v podobě kontemplativní modlitby.271
Lépe je být věrný v méně vznešeném zaměstnání, než nevěrný ve vznešenějším.272Nyní
v cenobiu se již nemusí starat ani o živobytí ani o hosty ani o lidskou chválu, která
poustevníka snadno připraví o plody jeho námah.273
Třetím příkladem může být příběh abba Pinufia vyprávěný v Rozmluvách i Zvycích
a lécích.274 Tento stařec utekl ze svého domovského kláštera v Tabennesidě, kde byl
představeným, protože svou funkci vnímal jako ohrožení vlastní spásy. Nevyhledal však
následně „bezpečí osamělého života“ (securitatem singularis uitae), za kterým se často
ženou i nezkušení, pro něž je však nanejvýš nebezpečný, ale podřízenost v jiném
cenobiu, kam vstoupil incognito. Poslouchá zde rozkazy mladších, pracuje jako
zahradník a zůstává nepovšimnut. Až při návštěvě mnicha ze svého bývalého kláštera je
prozrazen a přinucen k návratu. Po čase uteče znovu, tentokrát do Palesiny, ale nakonec
je opět odhalen a musí se vrátit.
Tyto tři nastíněné příběhy vyprávějí o odchodu z cenobia do samoty (Pafnutius), ze
samoty do cenobia (Jan) a z jednoho cenobia do druhého (Pinufius). Cesty otců vedou
tedy různým směrem, společným rysem jejich rozhodnutí je nadsazení cíle minulým
závazkům. Povolání (uocatio) ke svatosti je postaveno nad stálost v dosavadním
způsobu života (professio). Účel je nadřazen normě.
V žádném z těchto případů se však nejedná o vrtkavost nováčků, nýbrž jde
o rozhodnutí těch, kdo již dosáhli vrcholu v zápase s neřestmi a ve ctnostech aktivního
života (praktikh,). Stabilitas professionis spočívající v poslušnosti představeným
a klášterním pravidlům ztrácí pro ty, kdo dorostli k dokonalosti (nakolik je
v podmínkách tohoto světa možné), význam. Poslušnost nahrazuje svoboda svatých. Jak
lépe uvidíme v kapitole 3.4., dokonalí mohou jít kamkoliv a neškodí jim to. Neopírají se
již o vnější poslušnost zkušenějším, ale o dar rozlišování, který jim umožní kráčet od
dobrého k lepšímu i po nevyšlapaných cestách.275 Ono „lepší“ přitom nelze jednoznačně
materiálně vymezit. Záleží na okolnostech. Abba Pafnutia vede z cenobia do samoty táž
touha po „lepším“, která abba Pinufia táhne opačným směrem.276
Tentýž pohyb, jaký by byl u mladého mnicha projevem netrpělivosti, marnivosti či
pýchy, je u těch nejzkušenějších cestou k větší pokoře nebo hlubší kontemplaci. Pouze
v prvním případě znamená porušená stabilitas professionis také nestálost ve vztahu
268

Coll. 2,15.
Coll. 19,2.
270
Coll. 19,5.
271
Tamt.
272
Coll. 19,3.
273
Coll. 19,6.
274
Coll. 20,1; Inst. 4,30-1.
275
Naopak volit si dobrovolně horší cestu je nepřípustné: „Proto si nemysli, že páchá lehký hřích ten,
kdo jednou složil slib dokonalosti a jde za nedokonalým.“ (Inst. 4,38)
276
Srv. Apofthegmata. Výroky pouštních otců (III). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty, 2008, XVIII, 24. [dále jen Ap3]
269

42

k základnímu povolání ke svatosti (stabilitas uocationis). Ani tyto zmíněné případy tedy
neznamenají v Kasiánově nauce rozpor.
Za skutečně problematickou a se základním pravidlem vytrvalosti pod jednou
přijatým jhem obtížně smiřitelnou je však třeba považovat argumentaci abba Josefa
v 17. knize Rozmluv věnované tématu dodržování slibů (De definiendo).
Kasiánovu a Germanovu rozhovoru s tímto starcem předchází dramatický úvod. Je
noc a oba bratři sedí před celou zachváceni výčitkami svědomí. Germanus se ptá: „Co
to děláme?“277 Jsou si totiž dobře vědomi, že už tu nemají být. Ve svém cenobiu
v Betlémě a navíc přímo v jeskyni Narození totiž slavnostně přísahali brzký návrat
(uelocissimum reditum)278 z Egypta zpět domů.279 Jenže tehdy ještě nevěděli, k jakým
výšinám je učení egyptských otců povede. Pokud dodrží slib, utrpí tím nevyčíslitelnou
duchovní ztrátu, pokud ne, budou křivopřísežníky. Jsou tedy oba zachváceni
nerozhodností a tonou v slzách, dokud Kasiána nenapadne předložit celé dilema abba
Josefovi. Oba pak souhlasí, že se zařídí podle toho, co usoudí stařec.280
Abba Josef v odpověď na jejich dilema nejprve varuje před jakýmkoliv slibováním
čehokoliv, neboť ti, kdo usilují o svatost, se pak v důsledku neuvážených slibů mohou
dostat do konfliktu slíbeného s posledním cílem, jímž je svatost. Avšak vzhledem
k tomu, že v případě Germana a Kasiána k takové situaci již došlo, je pro ni třeba najít
adekvátní řešení. To následně opírá o dva principy – je třeba volit to, co (A) způsobí
menší škodu (tolerabiliora dispendia inferat) a (B) to, co může být snáze napraveno
zadostiučiněním (satisfactionis remedio facilius expietur):
Pokud se tedy domníváte, že vašemu duchu poplyne větší prospěch (maiora
spiritui vestro lucra) ze setrvání zde, než jaký přinášel váš život v onom cenobiu,
a že podmínky vašeho slibu nelze splnit bez ztráty nesmírných užitků (ingentium
commodorum), je lépe, abyste strpěli újmu v podobě lži či nesplněného slibu, která
se – jakmile jednou pomine – ani neopakuje ani sama nebude plodit další hříchy,
než abyste upadli do onoho vlažnějšího životního stavu (in illud tepidioris vitae
status), který by vám, jak sami říkáte, působil každodenní a neustávající újmu.
Neopatrný slib se totiž změní (mutabitur) odpustitelně, ba dokonce chvályhodně,
pokud se tak získává lepší podíl – a kdykoliv je takovýto chybný závazek
napraven, nemá se to považovat za porušení vytrvalosti (constantiae
praeuaricatio), ale za napravení nerozvážnosti.281

Stařec pokračuje důkladnou argumentací ve prospěch rozvazatelnosti slibů opřenou
o kazuistiky z Písma. V mnoha situacích se jednání, které se příčilo jednou daným
závazkům a předsevzetím ukázalo jako výhodné a prospěšné (conmodum ac salubre)282
a dodržení slibu naopak jako zhoubné. Takto se Petr dušoval, že mu Ježíš nebude
umývat nohy, ale nakonec ustoupil.283 Herodes naproti tomu projevil neústupnost,
dodržel slib a nechal na jeho základě setnout Janu Křtiteli hlavu.284
Klíčová je pak věta, která z jednotlivých příkladů vyvozuje obecný princip: „Ve
všech věcech je tedy třeba zohlednit cíl (In omnibus ergo rebus considerandus est
277

Coll. 17,2.
Tamt.
279
V textu není jasně uvedeno, v jakém časovém odstupu od odchodu bratrů z Palestiny, se tato scéna
odehrává. Stojí však za povšimnutí, že Kasián jen a právě v tomto textu tituluje svého druha „sanctus
abba Germanus“ (17,3), případně „abba Germanus“ (17,1), což jistě nejsou označení pro nezkušeného
mnicha začátečníka, jakými oba v době odchodu z Betléma byli.
280
Coll. 17,3.
281
Coll. 17,8.
282
Coll. 17,9.
283
Tamt.
284
Tamt.
278

43

finis).“285 Už zde je jasně patrné teleologické ladění starcovy morálně-teologické
argumentace. To je dále v textu ještě podtrženo, když na otázku týkající se práva na
porušení závazku ve jménu dobrého cíle odpovídá: „Nemá se hledět na úspěch jednání,
ale na úmysl jednajícího (Non processus operis, sed uoluntas operantis est
intuenda).“286
Následně však abba Josef staví do popředí spíše prospěch z jednání plynoucí než
samotný úmysl toho, kdo jedná. Kdo má dobré úmysly, smí – pokud z toho plyne
dostatečný duchovní zisk – třeba i porušit přísahu. Důvodem Kasiánova a Germanova
slibu byla podle abba Josefa právě touha po dokonalosti (desiderium perfectionis).
Bratři se domnívali, že k vytouženému cíli dojdou po cestě, k níž se slib vázal, později
však zjistili, že to není možné. Pokud však nezmění ono své základní nasměrování
(propositum) ke svatosti, prostředky změnit mohou. V takovém případě se nejedná
o nepřípustné opuštění díla (desertio opificii), ale jen o změnu nástroje (demutatio
ferramenti).287 Změna dílčích rozhodnutí s ohledem na cíl (scopos) v podobě čistoty
srdce, čili svatosti, si zaslouží spíše ocenění. Ostatně právě touha po svatosti byla
důvodem přijatého závazku.
Teleologická argumentace abba Josefa vyústí v tvrzení: „[J]e patrné, že nemáme
neústupně lpět na svých rozhodnutích (definitiones). Je třeba je zmírňovat na základě
rozumného soudu a vždy spíše volit a upřednostňovat to, co je lepší (melior), a bez
jakéhokoli váhání přejít k tomu, co bylo rozpoznáno jako užitečnější (utilior).“288
Starcova slova se vlastně v podstatě rovnají definici etického utilitarismu
hodnotícího jednání z hlediska výsledného dobra, nikoliv s ohledem na soulad
s normou.289 Odpovídá tomu i slovní zásoba, s níž abba Josef v průběhu své
argumentace pracuje, když posuzuje jednotlivé situace z hlediska toho, co je lepší
(melior), užitečnější (utilior), co je výhodné a prospěšné (conmodum ac salubre) a co
přináší větší duchovní zisk (lucrum).
Podle zmíněné argumentace je člověk vázán jedině k tomu, aby byl svatým.
S ohledem na dosažení tohoto vrcholného dobra je vše ostatní včetně pravdomluvnosti
a dodržování přísah třeba považovat za pouhé prostředky. Lhát je nejen omluvitelné, ale
přímo chvályhodné, pokud nás mluvení pravdy nepřibližuje k cíli. Avšak ptejme se, zda
je možné se prolhat k pravdě, prokrást ke spravedlnosti, prohřešit ke svatosti?290
K takové etické pozici se staví odmítavě církevní nauka,291 tato pozice však je však
také v příkrém rozporu s Kasiánovým výše mnohokrát opakovaným zdůrazněním
vytrvalosti pod poslušností ve zvoleném povolání. Shodit jho poslušnosti s ohledem na
285
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Srv. AUDARD, Catherine. „Utilitarisme“. In: CANTO-SPERBER, Monique. Dictionnaire
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větší duchovní zisk mohou starci, kteří již dosáhli ctnosti rozlišování. Avšak mladý
mnich, který touto ctnosti není obdařen, není z vlastních sil s to poznat vhodné
prostředky ke svatosti. Proto je na začátku duchovního putování nutná především
věrnost zvolené cestě. Pokud mnich těká od dobrého k vizi ještě lepšího,
pravděpodobně se stal obětí neřesti akédie292 a duchovně se nehýbe vpřed: skutečnou
věrnost v díle nahradil snem o dokonalosti, za nímž bude možno jít vždy ještě někam
dál.
Kasián, který jinde od ukvapené „cesty jinam“ odrazuje a zdůrazňuje „poslušnosti
zde“, je náhle v 17. knize Rozmluv pomocí slov vložených do úst abba Josefovi ochoten
obětovat principy na oltáři účelnosti. Tento s ostatními autorovými výroky o stálosti
v povolání293 obtížně harmonizovatelný text se tak jeví spíše jako jakási „apologia pro
fuga sua“ mající ex post vrhnout lepší světlo na Kasiánovo rozhodnutí nevrátit se do
Betléma. Jeho výrazná osobní angažovanost v řešeném problému a pochopitelná snaha
nalézt důvody ke zpětnému ospravedlnění vlastní již dokonané křivé přísahy, výpovědní
hodnotu 17. knihy Rozmluv při aplikaci mimo kontext jeho života výrazně
relativizuje.294 Pokud text nelze plně smířit s ostatními výpověďmi k tématu, jeví se
vhodnéjší považovat za obecně aplikovatelné spíše ony než tento. Ostatně Kasián sám si
o dvě Rozmluvy dále – navzdory všemu, co zaznělo z úst abba Josefa – povzdechne, že
jej z betlémského cenobia vyhnala hříšná svoboda (noxia libertas) a že nyní
s Germanem především napravují důsledky svého předčasného pokusu o anachorezi
v Egyptě, kam prchli dříve, než se ve škole cenobia dostatečně vyučili ctnostem.295
3.1.7. Role finality
Rozmluva abba Josefa však přes veškerou svou problematičnost poukazuje na rys
příznačný pro veškeré Kasiánovy úvahy o stálosti: totiž na změnitelnost prostředků ve
vztahu k nezměnitelnému cíli. Vše je poměřováno finalitou.
Již první Rozmluva, jež je klíčem k pochopení ostatních, je celá věnována správnému
nasměrování mnišského úsilí. Bezprostředním cílem (scopos či destinatio) mnichova
snažení je čistota srdce (či vlastní posvěcení – sanctificatio), která je pak sama
prostředkem ve vztahu k poslednímu cíli (telos či finis) v podobě Božího království (či
věčného života – uita aeterna).296 Zmíněná čistota srdce pak pro mnicha zůstává trvalou
normou k usměrňování jeho činností. Pokud na ni zapomene, bude se podobat
lučištníku, jemuž odstranili terč. Takovému by scházel vztažný bod (certum signum)
k rozlišení přesných a nepřesných střel. U všech svých námah – ať již jde o posty,
o anachorezi, o bdění či rozjímání Písma – se má mnich ptát, nakolik v danou chvíli
míří správným směrem. Samy totiž nejsou dokonalostí, ale jen jejími prostředky (non
perfectio, sed perfectionis instrumenta).297
Cílový bod je oproti výchozímu zdůrazněn také ve 3. knize Rozmluv, kde abba
Pafnutius ukazuje, že nezáleží na tom, odkud mnich vychází, ale na tom, kam nakonec
dojde.298 Jidáš začínal jako apoštol a skončil jako zrádce, abba Mojžíš začínal v cenobiu
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jako uprchlý vrah a skončil jako světec. Tedy: „Vše závisí na konci.“ (Totum ergo in
fine consisit.)299
Kasián dává stálosti v povolání (professio) hodnotu ve vztahu k cíli, jímž je čistota
srdce či svatost, k níž směřovalo prvotní povolání (uocatio). Vocatio je absolutně
závaznou povinností svatosti, professio je pak prostředkem vztaženým k této povinnosti
a změnitelným, pokud jí neodpovídá.
Stabilitas uocationis tedy není ničím jiným než trvalým nasměrováním celého života
k Bohu. Mnich, který má stále před očima tento cíl, může sice místy padnout a místy
zahnout, vždy se však zvedne, vrátí a jde dál správným směrem. Ztráta této základní
nasměrovanosti znamená větší zhoubu než jakýkoliv jednotlivý hřích.
A právě proto, že stabilitas uocationis může vyžadovat mutabilitas professionis, také
Kasián zrazuje mnichy od přijímání jakýchkoliv pevných závazků (definitiones), jaké
by se týkaly například forem askeze (ale v krajním případě i přislíbené věrnosti
klášteru).300
Mnich však musí dát dobrý pozor, zda své konkrétní povolání (professio) mění
skutečně ve jménu prvotního povolání ke svatosti (uocatio) a zda za změnou není jen
pýcha, marnivost, akédie či jiná neřest. V první fázi duchovního života,dokud mu není
dáno rozlišování, něčeho takového ani nemůže být schopen. Má tedy jít k dokonalosti
skrze poslušnost na cestě, již si zvolil na počátku. Jeho stálost ve zvoleném povolání
(professio) tedy není motivována principiální nezrušitelností minulého slibu, nýbrž
spíše začátečnickou neschopností rozpoznat, která cesta skutečně povede ke svatosti.
Stabilitas professionis zakotvená v poslušnosti duchovnímu vůdci, ať již v cenobiu či
mimo ně, se tedy stává nezbytnou.
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3.2. Stabilitas loci
Slovní spojení stabilitas loci, jež má v západním křesťanství bohatou tradici,301 se
v Kasiánově díle neobjevuje. Samotným důrazem na vnější stálost v prostoru jsou však
– jak se pokusíme v této kapitole ukázat – jeho spisy prostoupeny.
Stabilitas loci těsně souvisí se stabilitou v povolání – tedy vnější stálostí v čase –
a lze ji považovat za další stupeň na cestě k vnitřnímu ustálení. I stabilitas professionis
sice může vázat k setrvání na konkrétním místě, ne však nutně. Pod poslušností lze
i putovat, přecházet z kláštera do kláštera, případně odejít do ciziny.302
Stabilitas professionis nemusí tedy nutně zahrnovat stabilitas loci, je však jejím
předpokladem. K místu sice člověka pevně přibíjí například i bída či vězení, tématem
Kasiánových úvah je však pouze stálost místa odvozená od stálosti v povolání – totiž
připoutanost ke zdejšku dobrovolně volená těmi, kdo pod poslušností putují k Bohu.
V předchozí kapitole jsme s ohledem na cíl (scopos) mnišského snažení, jímž je
čistota srdce, ukázali, proč je prvním, nutným krokem na cestě poslušnost (resp.
stabilitas professionis). Nyní následuje otázka, jež má povahu paradoxu: Proč
(a nakolik) se pod jhem poslušnosti k cíli kráčí zůstáváním na místě?303
Stabilitas loci má stupně, které zde nejprve představíme. Následně ukážeme důvody,
proč si podle Kasiána takovou stálost zvolit, a zmíníme se též o neřestech, které ji
zvláště ohrožují. V závěru kapitoly ukážeme, jak naším autorem doporučovaná stabilita
souvisí s pohybem.
3.2.1. Stupně stálosti na místě
Setrvávání na místě má své stupně, jež za sebou v itineráři mnichova postupu následují
směrem od prostoru širšího k těsnějšímu a od toho, co je vnější, směrem dovnitř.
Prvním stupněm je zůstávání v klášteře, druhým v cele, následně v těle a nakonec pak
ve vlastní duši. Bytí na místě je však ovlivněno také okolím, krajinou v příklášteří, o níž
bude vhodné pojednat ještě dříve, než postoupíme dále směrem do klausury.
(A) okolí
Tématem vhodného místa pro poustevnu304 se zevrubně zabývá abba Abrahám
v poslední z Rozmluv v reakci na Kasiánem a Germanem vyslovené přání odejít
z egyptské pustiny kamsi do lesů své blíže nespecifikované domoviny, kde panuje
stejná samota jako v Egyptě, avšak snáze se zde obstarává strava a oko se tu navíc může
potěšit krásou krajiny.305
Abba odpovídá, že jistě i on by si mohl postavit celu přímo u Nilu a mít vodu při
ruce, místo aby ji nosil čtyři míle, a i on by mohl vyhledat oázu s hojností ovoce, avšak
tím vším pohrdl a zamiloval si poušť:
301
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[O]dmítli jsme všechny tyto věci a opovrhujeme jimi stejně jako vešekerými
libostmi tohoto světa. Těší nás jen to, co je nehostinné (tantis squaloribus
delectamur) – před všemi rozkošemi dáváme přednost strašlivé nezměrnosti této
pustiny (horrendam solitudinis istius uastitatem) a sebevětší hojnost úrodné půdy
pro nás nesnese srovnání s těmito hořkými haldami písku, neboť nehledáme časný
zisk pro tělo, ale věčnou odměnu ducha.306

Starcovo první zdůvodnění je nepřekvapivé: pokud by vše bylo snadné, kam by se
poděly zásluhy za námahu? Snadnost živobytí nebývá pro mnicha s ohledem na cíl
snažení vhodným prostředkem, ale spíše pokušením.307
Ale samota a náročnost žití by čekala Kasiána s Germanem jistě i v odlehlých lesích,
a abba Abraham je přesto odrazuje. Má totiž ještě jeden argument pro objetí drsnosti
(squalor) pouště: krajina, kde není nic, co by upoutalo pohled, totiž neláká ven
a nepodněcuje duši k zbytečným plánům a tělo k zbytečným činnostem.
Stařec dává za příklad mnichy z místa jménem Calamus, které je sice mnohem dál od
lidských příbytků než poustevnická kolonie ve Skétis – totiž asi 7–8 dní chůze – avšak
místní mnišstvo se věnuje především zemědělství a pramálo prodlévá v cele
(agriculturae dediti claustris minime cohibentur). Když pak někteří z nich zkusí žít
v nehostinné skétské krajině (squalida Scitiotica loca), padne na ně brzy úzkost, jejich
nitro se rozbouří, a tak jako předtím jejich těla těkala venku, tak nyní těkají jejich
myšlenky v nitru. Nesnesou dlouho námahu trvalého soustředění a ticha a nakonec
z cely utečou. Mezi vnější činností a vnitřním stavem je totiž příčinná souvislost. Ti,
kdo se namáhají na poli, jsou „neposední nejen tělem, ale i myslí – a s tím, jak je jejich
tělo nestálé, se také jejich myšlenky volně doširoka roztrušují.“308
Okolí kláštera či poustevnické cely tedy může buď pomáhat k ustálení, anebo naopak
mnicha vychylovat ven z bojiště jeho vlastního nitra:
A proto má ten, kdo chová bdělou starost o čistotu vnitřního člověka, vyhledávat
místa, která svou plodností a úrodností nebudou jeho mysl ponoukat k tomu, aby je
obdělával, a nebudou jej tak vyhánět z pevného a nehybného stanoviště vlastní cely
(de cellulae fixa atque inmobili statione proturbent) kvůli nějaké práci venku. Jeho
myšlenky by se pak rozlévaly do volného prostoru a rozptýlily by mezi mnohé věci
(per diversa) veškeré soustředění jeho mysli, onen pohled tak přesně upřený
k cíli.309

Dalším hlediskem při volbě místa má být vedle dosud zmíněné náročnosti živobytí
a nehostinnosti okolí310 také vzdálenost od příbuzných a vůbec ode všech, kdo by mohli
dosažení cíle mnichova snažení ohrozit jednak svou péčí o zasvěceného, a jednak
sklonem zaangažovat jej do svých problémů, a tím jej odvést od kontemplace. Abba
Abraham přitom dodává, že vnější útěk před rodinou je nutný v té míře, nakolik od ní
člověk není oddělen v nitru. Pokud je mnich schopen tak jako abba Apollos nevyjít
z cely do sousedství ani na pohřeb vlastního otce nebo proto, aby bratrovi pomohl
s volem z bahna, pak nemusí prchat do dálav. Dostatečná síla odhodlání (fortitudo
propositi) nahrazuje vnější vzdálenost.311
306

Coll. 24,2.
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(B) klášter
Po zvolení správného okolí je prvním stupněm stálosti místa setrvání v prostoru
samotného cenobia. To slouží, jak jsme ukázali v minulé kapitole, zejména v první,
neřestmi zvlášť zranitelné fázi mnišského života, jako ideální inkubátor.312 Řada vášní,
které zde na asketu útočí, se jej snaží destabilizovat nejen vnitřně, ale též vyhnat ven
z kláštera.313 Kasián se s ohledem na pokušení útěku z cenobia explicitně zmiňuje
o šesti z osmera základních neřestí, o nichž pojednáme níže (3.2.3.). Zde jen
poznamenejme, že úkolem toho, kdo přebývá v klášteře, není omezit styk s druhými na
minimum a co možná nejméně opouštět úkryt cely. Právě soužití v rámci společenství
totiž odhaluje neřesti, veřejně je vystavuje, a tak zároveň zpřístupňuje k léčbě.
Začátečníkovo ústraní by se rovnalo jednání nemocného člověka, který chce před
realitou své choroby utéci tak, že nenastoupí do nemocnice. 314 Poustevnou se nemá
začínat, neboť odchodem do samoty nejsou odstraněny samotné vášně (affectus), ale
pouze jejich účinky (effectus).315
Když abba Piamun v 18. knize Rozmluv líčí různé podoby mnišství, rozliší nejprve
dvě chvályhodné (totiž cenobity a eremity) v kontrastu k jedné zavrženíhodné
(sarabaité). Nakonec však dodává: je ještě čtvrtý typ – ti, kteří si hrají na eremity. Po
vlažných začátcích v cenobiu prchnou pod náporem netrpělivosti do samoty, kde se
jejich chyby stanou neléčitelnými. Ctnosti se totiž nezískávají skrýváním neřestí, ale
jejich odstraňováním (uirtutes non occultatione uitiorum, sed expugnatione
pariuntur).316
(C) cela
Přebývání v cele jako další, opět o něco těsnější forma stabilitas loci má své místo již
v cenobiu. Kasián při líčení egyptských klášterů zdůrazňuje, že se po společných
modlitbách nikdo z tamních „ani na chvilku neodvažuje setrvat nebo popovídat si
s někým – ale ani během celého dne se neopovažují vyjít z cely a opustit práci, kterou
v ní konají.“317 Pokud vycházejí ven, pak jen pod poslušností.318 Cenobium však není
kolonií anachoretů a vedle prací v cele poskytuje i dostatek činností, v nichž dochází
k potřebnému kontaktu s druhými, a tedy k projevení neřestí určených k léčbě.
S ideálem nevycházení je pak výrazněji spojen život již pokročilých mnichů
věnujících se anachorezi v pustině, přičemž opuštění místa je někdy přímo metaforou
pro podlehnutí pokušení. Vyjití ven se stává viditelným znamením duchovní
desintegrace. Takto se démoni přivolaní žárlivými filosofy na abba Antonína snaží
dotyčného vyhnat z cely (de cella sua [...] proturbare), avšak neuspějí ani na
okamžik.319 Další stařec naopak pod náhlým náporem smilstva vyběhne z cely ven,
a tak prokáže svou malou odolnost.320
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Jinde je samo setrvání v cele líčeno jako první podmínka duchovního pokroku
poustevníka. Názor vysloví abba Serenus, když porovnává heroické zápasy dávných
mnichů s vlažností (tepor) mnichů nynějších. Ti nejenže nesnesou tvrdou askezi, ale je
k nim třeba mluvit jen mírnými a lichotivými slovy, „jen aby, když opustí své cely,
neupadli do zhoubnějších znepokojení a při obcházení kolem a potulce se nezapletli do
hrubších hříchů.“321 Takovým tedy starci musejí radit, aby alespoň setrvali, kde jsou:
„Jezte, kolik chcete, a pijte a spěte, jen když bez ustání zůstanete [v cele].“322 Nechť
prozatím vlažný mnich hřeší těkavými myšlenkami i neuspořádanými skutky, jen když
neopustí své místo. Bez této prvotní stability – nejprve v klášteře, posléze v cele – totiž
nelze pomýšlet na budování stability vnitřní, přičemž tak jako je cenobium
privilegovaným prostorem pro vykořeňování neřestných skutků, je poustevna tímtéž ve
vztahu k myšlenkám. Teprve ten, kdo uspěl na bojišti vnějším, může přejít na bojiště
vnitřní, kde se boj vede nejrpve tím, že se z něj neodchází jinam.
(D) vlastní tělo
Pohyb vedoucí od těkání po okolí cenobia k setrvávání v cenobiu a od setrvávání
v cenobiu k setrvávání v cele tímto – jakkoliv těsným – vnějším prostorem nekončí.
Ustálení je totiž nutno podrobit též vlastní tělo.
Již jsme zmínili, že příznakem podlehnutí vášni je vyběhnutí ven. Dodejme, že nejen
ono, ale již jakýkoliv prací či modlitbou nezdůvodněný motorický neklid, byť by se
odehrával mezi zdmi cely.323 „Proč tak pobíháš?“ ptá se abba Apollos neposedného
starce, na nějž dolehl nápor démona smilstva.324 Pohyb prozrazuje neuspořádanost nitra
i na subtilnější rovině, než je zbytečné přecházení. Kasián varuje před zbytečnou
„potulkou očí“ při společných jídlech.325 A takto líčí reakci pýchou stiženého člověka
na hovor o duchovních tématech:
[K]dyby snad došlo k takové rozmluvě, nedokázal by svůj zrak udržet na jednom
místě, ale jeho omámený pohled by těkal sem i tam, a jak to bývá obvyklé, oči by
se upíraly jinam a stranou. (…) Prsty si hrají a pohybují se, jako by ten člověk něco
psal jako nějaký písař a všechny tělesné údy se pohybují sem tam, takže při
duchovní rozmluvě se mu zdá, že usedl mezi hemžící se červy nebo do
nejpichlavějšího trní.“326

Pyšného člověka tedy prozrazuje nejen jeho „hrdá a neklidná“327 chůze, ale celková
neposednost tváří v tvář duchovním tématům. Naopak svatost Kasián opakovaně
popisuje slovem tranquillitas – tedy jako pokoj, který znamená nejen vnitřní
nezmítanost vášněmi, ale i absenci vnější těkavosti. „[Z] projevů vnějšího člověka se
totiž pozná stav vnitřního.“328
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(E) vlastní duše
Poslední stupeň ustálení se týká bouře vášní v srdci.329 Předchozí stupně vnější
stability napomáhají k dosažení tohoto posledního, již vnitřního, zároveň však bez něj
nejsou plně uskutečnitelné. Kdo je zmítán zlými myšlenkami, nevydrží netěkat (ať již
jde o pouhé poklepávání prsty, anebo o útěk z cenobia). A naopak: kdo těká, nemůže
bojovat s myšlenkami. Vnější a vnitřní stálost jsou provázané, přičemž první musí
časově předcházet druhou: zůstat v klášteře či cele totiž znamená neopustit bojiště
a vystavit se zápasu. Plné vnější ustálení je pak možné teprve poté, co byla válka
vyhrána.
Zápas o vnitřní stabilitu u těch, kdo usadili tělo v cele, popisuje v poslední z Rozmluv
abba Abraham – a to pomocí poklidnější metafory rybaření:
[Rozptýlenosti se nemůže vyhnout] nikdo, ať už by byl jakkoliv pečlivý a bdělý,
kdo by ustavičně (iugiter) nechránil tělo i ducha uzavřením mezi zdi, aby si
podoben znamenitému rybáři po apoštolském způsobu opatřoval potravu
v nanejvýš pokojné hlubině svého srdce (in tranquillissimo cordis sui profundo),
v níž se loví plovoucí hejna myšlenek. Takový rybář je pozorný, nehybný (intentus
atque inmobilis) a jako z vyvýšené skály horlivě hledí do hlubiny, aby moudře
rozlišil, které myšlenky má k sobě na spásném háčku přitáhnout a které má jakožto
špatné a škodlivé ryby pominout či zahnat.330

Vnější setrvání umožňuje sledovat vnitřní pohyby a pozorně třídit myšlenky, které
vyvstávají. Skrze tuto usebranost při práci i při modlitbě se mnich – opřený o milost
a vědoucí, že dárcem veškerého duchovního pokroku je Bůh – může „prorybařit“ až
k čistotě srdce, jež je mu vstupenkou do Božího království.
3.2.2. Důvody stálosti na místě
Proč má mnich setrvávat na místě? Základním důvodem zachovávání stálosti je – stejně
jako v případě veškerého mnišského jednání – puritas cordis. Tento cíl, k němuž se vše,
co mnich dělá, vztahuje, předcházejí bezprostřednější, cíle dílčí, které smysl stability
osvětlují a které se nyní pokusíme charakterizovat.
(A) ochrana slabých
Tím slabým, kterého mnich potřebuje chránit, je on sám. Ústraní cenobia jej brání
před příliš prudkým nárazem zkoušek, které by ve světě nebyl s to ustát. Jiní, silnější,
možná mohou získat zásluhy i uprostřed města, ale mnich zná vlastní křehkost a odmítá
hazardovat se spásou.
Svou chválu na trpělivost jedné bohaté vdovy, jež dorostla ke svatosti i uprostřed
velkoměsta, Kasián zakončí slovy: „To by mohlo o křehkém pohlaví stačit, jinak
bychom tímto příběhem mohli být nejen povzneseni, ale také zmateni – my, kteří si
nedokážeme uchovat trpělivost, pokud nejsme podobně jako divoká zvířata zavřeni
v klecích svých cel.“331
Jak jsme viděli, praktikh, se tříbí v mnoha různých povoláních.332 Zápas s neřestmi
a nácvik ctností se neváže nutně na cenobia. Asketicky zápasit je možné i v srdci světa.
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Proč tedy mnichův útěk do ústraní? Ten není ospravedlněn ani manichejským
obviněním světa ze zkaženosti ani vlastní nadřazeností nad běžné mezilidské obcování,
nýbrž pokorným přiznáním vlastní slabosti. Pro dokonalého není nebezpečné přebývat
ani v tom největším semeništi hříchu, ale pro bytost křehkou, za niž se mnich považuje,
je svět příležitostí k pádu a klášter vytouženým bezpečným přístavem.333
Z podobného hlediska – jako ochranu slabých – je třeba číst i Kasiánův skeptický
vztah k pastoraci. Ta není haněna jako povolání ve srovnání s mnišským ústraním nižší.
Naopak, autor – byť jindy hovoří o nejvyšším dobru kontemplace334 – kněžskou službou
rozhodně nepohrdá. Pro misijní úsilí nešetří superlativy: jedná se o „dílo vznešené
a duchovní“335 a samo kněžství je pak „vznešenějším stavem“336 než samo mnišství.
Proč by tedy mnich, jenž z podstaty svého stavu hledá dokonalost, neměl toužit po
aktivním přivádění druhých k Bohu? Jaký lepší důvod k vyjití z cenobia by mohl být
nalezen než láska k bližnímu, než starost o spásu druhých, kterou křesťanům přikázal
sám Kristus (Mk 16,15)?
Odpovědí je – tak jako výše – pokorné uznání vlastní slabosti. Mnich ví, že je ubohý
hříšník a že obrácení pozornosti k zachraňování druhých místo k vlastním vinám, by
mohlo ohrozit jeho spásu. K čemu by mu bylo získat pro Krista celý svět a ztratit svou
duši (Mk 8,36)? A navíc: získával by druhé skutečně pro Boha? Netáhl by je spíše za
sebou dolů k hříchu, v němž sám vězí? Zachraňování druhých přece přísluší
zachráněným.
Některé mnichy podle Kasiána ďábel svádí pod rouškou dobra z cesty, když jim
předkládá vidinu svatých úkolů, jako je pastýřský úřad nebo vedení řeholnic nebo
zbožné návštěvy druhých za účelem jejich poučení.337 „[V]šechny tyto věci,“ dodává,
„jsou v protikladu k naší spáse a našemu stavu, ale protože jsou zahaleny rouškou
milosrdenství a zbožnosti, snadno svedou nezkušené a nepozorné.“338 Jedná se
o činnosti „potřebné a užitečné“ (utilia ac necessaria), ale pro mnicha je lépe vejít do
Božího království bez ruky (tj. bez úsilí o spásu druhých), než si ruku zachovat
a Království ztratit.339 Ve jménu prvotního úkolu spásy vlastní duše se tedy mnich zříká
přímé evangelizace i pastorace. Touží být podoben Kristu více v jeho identitě
poslušného Syna, než v jeho spásném poslání vůči světu.340
Cenobium je mnichovi klecí, do níž se dobrovolně zavírá, neboť ví, že pobytem ve
vnější džungli by snadno ztratil život. Teprve když je dostatečně posílen ve ctnostech,
smí své mříže opustit – ať už jeho kroky směřují dále do pouště, na tvrdší zápasiště
s démony, anebo zpět na bojiště světa.341
(B) uchování pozornosti
Toho, kdo zůstává sám v cele, děsí podle Kasiána množství představ a úzkostí.
Jakmile takový člověk vyjde ven, vyřítí se s ním – jako koně bez uzdy – i jeho
myšlenky. Ty – takto vypuštěny ze stáje – venku sice pro svou divokost nakrátko
najdou smutnou útěchu (breue ac triste solacium), avšak po mnichově návratu mezi
čtyři stěny bouří ještě hůř. Častější chození ven a uvolnění řádu se zlými myšlenkami
333
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zmítané duši sice jeví jako lék, ale ve skutečnosti tento kontraproduktivní prostředek jen
zhoršuje nemoc. Prchat z cely pod pobídkou vášní je jako léčit horečku sklenicí ledové
vody.342
Dalším důvodem pro setrvalé prodlévání v cele (iugis cellae conmoratio) je tedy
uchování pozornosti. Představy toho, kdo zůstane na místě, se časem unaví a zklidní.
Vyjití ven je pro divoké myšlenky naopak ostruhou do slabin. Ten, kdo se vrací
z potulky venku, nemůže zaměření duše (intentio animi) obnovit bez námahy a strasti
(non sine labore et dolore). Navrátilec bude rád, pokud dospěje alespoň do stavu,
v jakém odcházel. A čas zatím plyne: následné pokroky nespraví, co bylo těkáním
ztraceno. Část dobra již zůstane nenapravitelně nedosažena.343
(C) před neřestmi nelze utéct jinam
Dalším důvodem pro setrvání ve zdejším je podle Kasiána skutečnost, že pravou
příčinou znepokojení není toto místo nebo ti druzí zde, ale zlo kořenící ve vlastním
srdci. Před hněvem a netrpělivostí nikdy nelze utéct jinam: jediná změna, která je může
léčit, je změna sebe samého: „Příčiny pohnutí (occasiones commotionum), které nás nutí
spěšně opouštět ty, s nimiž jsme spojeni, nemohou totiž z lidského života nikdy zmizet
– a tak příčinám smutku, pro něž se odtrháváme od někdejších blízkých, neunikáme, jen
je měníme.“344 Netrpělivý se rozhněvá i na dokonalého, trpělivý naopak každého snese:
„Když si [ctnost trpělivosti] spolehlivě osvojíme, budeme se moci chovat mírumilovně
i k těm, kdo nenávidí pokoj.“345
Jinými slovy: zůstávání na místě nutí mnicha ve vztahu ke zlu namísto dezerce volit
konfrontaci, která jej jediná může přivést k vítězství nad sebou samým.
(D) šířka překáží hloubce
Když za abba Sarapionem přijde mladý bratr důmyslně předstírající pokoru, dostane
se mu od starce poučení: „Netoulej se, pracuj, poslouchej představené.“ Nezralý mnich
zareaguje podrážděně a jeho pýcha je hned odhalena. Proč stařec přišel právě s tímto
nabádáním – totiž s radou, aby mladý nebyl „zahálčivý a toulavý“ (otiosus ac vagus),
aby nepropadal „nestálé lehkosti“ (leuitas instabilis) a „netěkal po všem možném“ (per
uniuersa discurrere)?346
Protože viděl v začátečníkovi všetečného tuláka vlichocujícího se moudrým, namísto
toho, aby se na místě, kde je, pustil do zápasení. Lidské srdce nemůže být doširoka
rozvodněnou, mělkou řekou a zároveň hlubokou studnou.347 Buď ve své povrchní
všetečnosti obsáhne mnohé a pak i jeho pokora bude jen divadlem pro druhé, anebo
zůstane na místě, vzdá se zbytečného, zaměří se k Jedinému Potřebnému (unum
necessarium) – pod zklidněnou hladinou pak uvidí kořeny svých vášní a v hloubce pod
nimi i tvář toho, jehož hledá.
Stabilitas loci je aktem důvěry v to, že odpověď pro ty, kdo hledají cestu do Božího
království, se nachází spíše na dně srdce, než v krajině za obzorem. Stálost mnichovi
připomíná, „že aby našel Boha, nemusí putovat zemí křížem krážem. (…) Jeho cesty už
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nejsou prostorové, nýbrž duchovní, a jeho výstup k Bohu je ve skutečnosti sestupem do
hloubek jeho vlastní pokory.“348
„Cela sebepoznání“349 se tak stává alternativou k encyklopedické obeznámenosti
s lecčíms, co k spáse není potřeba a co spíše vzdaluje od díla prokutávání se k hloubce.
(E) oklamání démonů
Zbývajícím Kasiánem uváděným důvodem pro klidné setrvání nejen v cele, ale i ve
vlastním těle, je oklamání zlých duchů. Démoni podle abba Serena nevidí do lidského
srdce a neznají jeho myšlenky – ty jsou odhaleny jen Bohu a těm, jimž je propůjčeno
charisma kardiognoze – pokoušejí však mnicha podle jeho slov a vnějšího chování.
Zlé myšlenky, jimiž ponoukají, jsou odvozeny od „pohybů vnějšího člověka“ (ex
motibus exterioris hominis).350 Když se tedy například mnich dívá z okna či k slunci –
tedy když není tam, kde má být, a nedělá, co má dělat – dává tím protivníkům znamení,
aby jej pokoušeli gastrimargií, konkrétně nedočkavostí jídla.
Tak jako zloději v noci rozhazují v domě jemný písek, aby podle zvuku poznali, kde
je skrýš s cennostmi, tak i démoni zkusmo rozhazují zlé myšlenky (suggestiones noxias)
a mnichova vnější reakce, jeho vnější pohnutí (motus corporis),351 je jím klíčem k tomu,
co se odehrává v jinak nepřístupné svatyni lidského srdce (in adytis interioris
hominis).352
3.2.3. Ohrožení stálosti na místě
Mnichova stabilitas loci může být ohrožena zvnějšku, skrze závazky, které jej přivedou
zpět do světa. Kasiánova rada pronesená s ohledem na toto nebezpečí patří
k nejslavnějším pasážím jeho spisů: „[M]nich má všemi způsoby prchat před ženami
a episkopy. Ani jedna z těchto stran totiž nedovoluje tomu, koho jednou připoutala do
své blízkosti, ani se dále věnovat pokoji cely, ani se pohledem přečistých očí na svaté
věci oddávat božské theórii.“353
Mnohem závažnější než vnější ohrožení stálosti povinnostmi je však vnitřní ohrožení
mnichovými vlastními vášněmi. Prvním účinkem neřestí (uitia) je totiž destabilizace
vnitřního života,354 přičemž toto vnitřní rozkolísání může snadno přerůst i do vnějšího
porušení stability. O šesti z osmera základních hříšných vášní se Kasián přímo či
nepřímo zmiňuje jako o těch, které vyhání z cely nebo z cenobia: jedná se o smilstvo,
lakomství, hněv, akédii, marnivost a pýchu. Ani skutečnost, že v případě gastrimargie
(obžerství) a smutku příklady vnější nestálosti scházejí, však nemusí znamenat, že je
povaha těchto zbylých dvou neřestí zásadně odlišná.
Pokud bychom měli o těchto zdrojích zneklidnění, které rozechvívají mnichovo
nasměrování k cíli, pojednat podrobně, znamenalo by to upřít pozornost na celou
polovinu Kasiánova díla.355 Možný rozsah této práce však podobný přístup nedovoluje.
Poukážeme tedy jen stručně na základní souvislosti mezi neřestmi a vnější nestálostí –
a to v pořadí, v jakém po sobě neřestí v Kasiánově systému následují. Pouze akédii,
která v hierarchii pokušení od těch počátečních po ta pokročilá předchází marnivosti
348
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a pýše, se budeme věnovat až na závěr a podrobněji, neboť se našeho tématu dotýká
zásadněji.
(A) smilstvo
Nepřekvapivou skutečnost, že démon smilstva pokoušeného vyhání vidinou objetí z
cely, Kasián teoreticky nezkoumá. Zmiňuje se o ní však pomocí praktického příkladu v
2. knize Rozmluv pojednávající o daru rozlišování. Je zde představen příběh zkoušeného
mladíka, který se s trápením svěří starci a je za smyslné představy sepsut. To jej přivede
až k rozhodnutí, že v klášteře nemá co pohledávat a že bude lépe vyhledat ve městě
nevěstu. Potká však cestou abba Mojžíše, který sám je divokou obrazností zkoušen po
celá desetiletí a který jej povzbudí a pošle zpět do cely – samo pokušení není důvodem k
hanbě a zápasí se proti němu setrváním, ne útěkem. Následně se abba pomodlí, aby byl
přísný stařec zkoušen namísto mladíka a stejně silně. Dotyčný okamžitě vyběhne z cely,
jako by ho na nože brali.356
Tak jako hněv vede mnicha ven – pryč od lidí, vede smilstvo ven – blíž k lidem.
Pohyb přiblížení, který motivuje fornicatio, je však protikladný k tomu, který motivuje
caritas – blíženská láska je vyjitím k sebedarování, smilstvo však k sebenasycení.
(B) lakomství
Duch lakomství, který mnicha vyhání z kláštera, není v první řadě lpěním na akutální
majetku, jehož se dotyčný již vzdal, ale především odporem k obnaženosti a touhou po
zajištěném životě. Jedná se tedy především o pokušení proti víře, která vyžaduje kráčení
s prázdnýma rukama do tmy. Důvěryplné snášení nejistoty dneška tato neřest nahrazuje
úzkostnou starostlivostí o zítřky.357
Oběť zmíněné neřesti nejprve naříká na to, čeho se mu v cenobiu dostává – jídla je
prý málo a oděv nedostatečný.358
V následné fázi mnich převezme iniciativu do vlastních rukou, ponechává si výdělek
a zkouší se zabezpečit. Být živen ze společného majetku považuje za potupné.359
Shromážděné jmění, jehož pomocí nahradil vydanost soběstačností, se mu poté stává
podnětem k libovůli: „A protože má [...] peníze na cestu své nestálosti, pod jejichž
ochranou si připjal jakoby křídla, a už je připraven se přestěhovat, odpovídá na všechno
poučování zpupně, chová se jako host a cizinec, a i když zjistí, že něco potřebuje
nápravu, nedbá toho a je mu to jedno.“360
Nakonec je ona možnost být jinde, jíž onen svépomocí zajištěný mnich sytí svou
imaginaci, uskutečněna a oběť lakomství utíká od namáhavého a bídného klášterního
života do zdánlivého bezpečí jinam.361 Majetek se mu tak stal zdrojem nejprve vnitřní
a posléze i vnější destabilizace.
(C) hněv
Zatímco duch smilstva i duch lakomství vedou mnicha zpět do světa, totiž od
zdrženlivosti k slasti a od chudoby k bohatství, duch hněvu táhne pokoušeného naopak
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dále na poušť. Neshoda s druhými probouzí touhu po ústraní, kde cizí chyby nebudou
již na překážku vlastnímu pokroku.362
Hněvem znestálený člověk podléhá iluzi, že příčinou jeho netrpělivosti jsou
nedostatky druhých. Avšak podle Kasiána nesmí náš pokoj „spočívat ve vůli druhého,
která vůbec nepodléhá naší moci.“363 Kdo je pokoušený hněvem, cítí se puzen pryč
z komunity, cely, ze sítě vztahů, v nichž žije – a právě v takové situaci je jeho úkolem
setrvat. Samota pouště je určena teprve těm, kdo jsou již očištění od všech neřestí.364
Kdo by ji vyhledali dříve, brzy zjistí, že si neřest přinesli s sebou a že se – poté, co ve
skrytosti jen rozbujela – projeví třeba i tváří v tvář neživým věcem.365
(D) marnivost a pýcha
O marnivosti, která ohrožuje nejen stálost místa, ale zvláště stálost v povolání
(stabilitas professionis), jsme podrobně pojednali již v předchozí kapitole (3.1.5.).
Neřestí blízce příbuznou je pak pýcha. Zatímco však marnivého žene ven primárně
touha po potlesku, v případě pyšného je to vidina moci. Marnivý je veden do města, kde
by mu druzí lichotili, pyšný na poušť, kde by se mu druzí podřídili. Takový mnich je
nejprve postižen hněvem (často hněvem „chladným“, hluboce skrytým, jenž se obejde
bez vnějšího výbuchu emocí)366 a považuje druhé za slabé, sebe za silného, je za žáky,
sebe za mistra. Dotyčný se sám cítí nadřazen panujícímu řádu a touha vládnout jej
vyhání ze jha poslušnosti do vysněného jinde, kde by mohl založit a vést cenobium
podle svých představ: „Touží bydlet v osamělé cele, a jako by měl v úmyslu získat
mnohé další lidi, spěchá založit klášter a shromáždit ty, které by mohl poučovat
a vzdělávat. Tím se z nezdárného žáka stal ještě odpornějším učitelem.“367
(E) akédie
Řecký termín avkhdi,a368 Kasián vykládá jako „úzkost či omrzelost srdce“ (anxietas
seu taedium cordis). Povaha této neřesti, jejíž amplituda sahá od malátnosti až po
horečnatý aktivismus, však nemůže být do výše zmíněných výrazů vměstnána.
V západním křesťanstvu od Řehoře Velikého dále369 bývala někdy redukována na
„smutek“ či „lenost“,370 nyní se však nejen v češtině obvykle vyskytuje jako
nepřekládaný pojem pro neřest sui generis.371
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Pokud chceme vztahu mezi akédií a nestálostí porozumět, bude vhodné spíše než od
Kasiánova překladu řeckého termínu vyjít od jeho popisu projevů této vášně v praxi.
Autor ve Zvycích a lécích372 zmiňuje postupně přinejmenším osm příznaků této nemoci
duše:
1) Odpor vůči místu (horror loci) a nechuť k vlastní cele.
2) Přezíravost a pohrdání bratřími, kteří jsou nablízku a kteří se postiženému jeví
málo duchovními.
3) Liknavost ke každé práci mezi zdmi obydlí.
4) Nářek nad nemožností duchovního prospěchu na přítomném místě.
5) Touha jít jinam a vyučovat druhé.
6) Vzhlížení ke vzdáleným klášterům jako k mnohem příznivějším pro ty, kdo
hledají dokonalost.
7) Tělesná malátnost a hlad.
8) Všetečnost a neposednost.
Povahu akédie může přiblížit také seznam neřestí, které z ní podle autora přímo
vycházejí. Jedná se o „zahálčivost (otiositas), ospalost (somnolentia), všetečnost
(inportunitas), neklid (inquietudo), toulavost (peruagatio), nestálost mysli a těla
(instabilitas mentis et corporis), povídavost (uerbositas) a zvědavost (curiositas).373
V případě obou nyní zmíněných výčtů může na první pohled překvapit rozpětí
způsobů jednání, které se vejdou pod tentýž pojem. Liknavost a neposednost, malátnost
a zvědavost jsou páry pojmů téměř protikladných, a přitom pro akédii stejně
příznačných.
Tato neřest je totiž jakousi nestálostí o sobě, koncentrovaným odporem
k přítomnému místu a k právě konanému dílu, jenž ústí do útěku, který pak nabývá
oněch dvou zdánlivě protikladných podob: jednak zmalátnění vůči tomu zdejšímu
a jednak neplodného snění o tom jiném. Únava z přijatého jha plodí fantazie o dálce,
které zpětně posilují hořkost nad tím, co je blízko. Toto vnitřní rozkomíhání ústí
v opuštění cely a postupně i kláštera a přijatého povolání.374
Akédie vzdaluje mnicha dobru přítomného díla ve jménu paralyzující vidiny něčeho
lepšího. Namísto toho – byť i mála – co bylo konáno dosud, následně není konáno nic.
Akédijní neposednost je přitom zprvu zvlášť obtížně rozpoznatelná jako neřest, neboť
se může maskovat za volání k vyšším věcem. Mnich nechce jen neužitečně sedět v cele,
nebo alespoň ne v této cele: staví si před oči jiný klášter, v němž by mohl být skutečně
svatý, anebo nějakou užitečnou službu ve světě, například duchovní vedení nebo péči
o chudé.
Past tkví v tom, že tyto vize činností jistě dobrých, se mnichovi staví před oči
v okamžicích jeho vnitřní vyprahlosti. Takto vyhladovělý člověk nemůže nést druhým
Krista, aby je sytil, ale míří k nim, aby se jimi (resp. obdivem nebo pocitem vlastní
užitečnosti) krmil sám. Krmí své vyschlé ego namísto toho, aby druhé napájel
„proudem živé vody plynoucí z jeho nitra.“ (J 7,38)
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Tuto nejskrytější, za dobro nejsnáze zaměnitelnou léčku (ocultissima fouea) ďáblovy
úskočnosti (calliditas diaboli),375 jaká dolehla i na Kasiána s Germanem,376 výstižně líčí
abba Abraham v poslední z Rozmluv:
Zatímco [pokušitel takovým mnichům] slibuje větší věci, připraví je o potřebný
zisk z každodenních výnosů tím, že je přesvědčí o nutnosti vyhledat vzdálenější
a osamělejší pustiny (abstrusiores ac uastiores solitudines), které jejich srdci
vykreslí plné úžasných líbezností. A ukazuje nám neznámá a nejsoucí místa, jako
by byla známá a pro nás připravená, abychom se jich bez jakýchkoli obtíží
zmocnili. Předstírá, že lidé oněch končin jsou vlídní a dají se snadno přivést na
cestu spásy, aby duši – zatímco jí v dálce přislibuje hojnější zisk – podvodně
připravil o plody přítomné námahy.377

Takováto marná naděje (uana spes) mnicha odloudí ze společenství starců (seniorum
contubernio), tedy ze jha poslušnosti duchovnímu vedení. Když dotyčný za vidinou
skutečně půjde, brzy zjistí, že se jednalo o chiméru. Probudí se jako z hlubokého spánku
a bdělý již nenalezne nic z toho, o čem si snil.378
Situace, již abba Abrahám líčí, vystihuje povahu akédijních sebeklamů. Oběť této
neřesti se totiž ocitá v nepřiznaných rozporech. Touží sice po vznešenějších zápasech,
ale představivost jí zároveň před oči staví laskavější krajiny a jejich přívětivější
obyvatele. A dále: žádá si sice osamělejší pustinu, ale v téže vidině je zároveň obsaženo
přivádění snadno obrátitelných lidí k víře. Poušť i služba světu, tvrdší zápas a mírnější
klima – to vše se v mlžných fantaziích akédií vězněného člověka snadno mísí.
Aspirant svatosti není z místa sváděn světskými a smyslnými touhami, ale právě těmi
duchovními. Namísto toho, aby se však nechal zbožnou vizí podnítit k intenzivnějšímu
bdění v přítomnosti, nechá se pohltit sněním o budoucnosti. Nafouklý balón představ jej
sice imaginárně nese vzhůru a daleko od přítomné vlažnosti k zítřejším hrdinským
zápasům – ty však narozdíl od sebechabějšího pokusu o přítomné „ukřižování vášní“
nestojí žádnou námahu. Čím heroičtější je sen, tím méně času zbývá na skutečné dílo.
Diskrepance mezi má být a je tak vzrůstá a postupně přinese omrzelost a zlhostejnění.
Začátkem léčby je správné pojmenování obou pólů oné diskrepance. Ono „má být“
neznamená být jinde, ale být jiný. Balón iluzí, který mnicha vzdaluje zemi, aby
„nekonal, co má konat,“ je nejprve nutno propíchnout.379 Je třeba dopadnout na tvrdé
dno cely, aby se mohlo započít dílo skutečného vzestupu; vzestupu sestupem do
vlastního nitra, kde se skrývá bojiště vášní i příslib Božího království.
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V úvaze o akédii je přitom vhodné citlivě rozlišovat mezi touhou a sněním.380 Touhu,
která motivuje k práci, je třeba uchovat, zatímco snění, které od práce odvádí,
vykořenit. Touha žene mnicha k poslednímu cíli, snění však nahrazuje námahu cesty
představami o ní. Přitom se zůstává stát na místě.
Vnitřní boj se nesmí odehrávat v imaginaci, ale skutečně. A uskutečňování té
nejvyšší touhy po čistotě srdce a po dosažení Božího království paradoxně vede přes ty
nejvšednější každodenní úkony, přes poušť pravidelného opakování činností na
přítomném místě a v rámci zvoleného povolání. Pro mnicha je paradoxně setrvání
putováním vpřed a vyjití ven ustáním v cestě.
Zápas proti démonu akédie pak začíná především neustupováním – Kristův voják se
tváří v tvář zkoušce omrzelostí nesmí stát dezertérem: „Nepřítel totiž bude častěji
a krutěji útočit na toho, o kom ví, že až dojde k boji, dá se na útěk, a o kom je
přesvědčen, že naději na svou záchranu nevkládá do vítězství ani do střetu, ale do
útěku.“381
V praxi je pak tento boj veden tím, že mnich zůstává tam, kde je, a dělá tam, co je
povinen dělat. Tedy neutíká z klauzury a v jejích stěnách se pak věnuje své práci, ne
tomu, co je venku za zdí.382 Spánek zde a útěk jinam jsou dvojí tváří téhož selhání.383
Jinde384 Kasián uvádí léky proti akédii ještě podrobněji. Vyjmenuje jich čtvero:
1) zdržovat se v cele a nezneklidňovat se různými řečmi, 2) plnit vlastní povinnosti bez
zvědavého zkoumání života těch druhých, 3) manuálně pracovat a 4) stranit se bratří,
kteří žijí neuspořádaně.385
3.2.4. Stálost na místě a pohyb
Představili jsme dosud stupně, důvody a ohrožení stabilitas loci. Z různých hledisek
jsme tak ukázali, jakou hodnotu Kasián stálosti přikládá. Na závěr kapitoly však bude
nutné toto velebení stability doplnit o alespoň krátké pojednání o jejím vztahu
k pohybu. Pokusíme se ukázat, že stabilitas loci pro Kasiána není ustrnutím, nýbrž
správně – totiž k čistotě srdce – nasměrovaným pohybem. Prostředkem na cestě
k čistotě srdce může být pouze „putování ve stálosti“ (peregrinatio in stabilitate)
a „stálost v putování“ (stabilitas in peregrinatione).386 Pokud se však stabilita rovná
inertní nehybnosti, stává se zhoubnou.
380
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(A) peregrinatio in stabilitate
Mnich nezůstává na místě z lenosti jít jinam, z potřeby „institučního zabezpečení“387
anebo z majetnického vztahu k věcem a lidem, jimiž je obklopen. Takové setrvávání
postihuje ty, kdo ztratili (nebo nikdy neměli) touhu po čistotě srdce, a z duchovního
hlediska nijak neprospívá.
Kasián neopomíjí důraz na stabilitu opakovaně vyvážit důrazem na poutnickou
povahu lidského života v tomto světě, který je pouhým dočasným vyhnanstvím.388
Přítomné věci sice vyžadují péči a správu, ale nesmějí se stát vězením srdci, které má ve
vztahu ke stvoření zůstat nepřipoutané, jakoby nahé.
Mnich tedy pečuje o všechny zásoby cenobia jako o vlastní majetek, ale zároveň,
„aby si zachoval dosaženou ctnost nahoty (nuditas) [...], pokládá sebe sama za
neúčastného všech věcí. Všechno je mu natolik cizí, že se chová jako poutník
(peregrinus), jako přistěhovalec do tohoto světa (incola istius mundi).“389
Právě proto, že svět není místem skrývajícím odpovědi, nestává se ani prostorem
hledání. Je naopak možno zůstat na místě kdekoliv (byť nejlépe v cenobiu) a právě tam
usilovat v zápase s neřestmi o nalezení cesty do Božího království skryté na dně čistého
srdce.
Zakořeněnost v místě je u Kasiána úzce propojena s vykořeněností ze světa,
odpovědnost s odpoutaností, přítomnost tady a teď s duchovní obnažeností. Bez tohoto
napětí mezi dvěma póly by se stálost stala usedlostí, jakýmsi měšťáckým zalíbením
v dobrém živobytí, jakého se zdánlivě zajištěnému člověku dostává. Vykořeněnost bez
stability by se naopak stala potulkou gyrovága,390 který těká z místa na místo, aniž by se
kdekoliv zavázal a za cokoliv přijal zodpovědnost.
Pokud by stálosti scházel poutnický rozměr, stala by se lpěním na přítomném, a tedy
vlastně projevem neřesti lakomství. Kořeny, které mnicha poutají k místu, jsou ve
skutečnosti v nebi. Právě proto, že je jeho usilování nasměrováno po vertikále vzhůru,
nerozptyluje se pohybem do stran, hledáním v šířkách a dálkách. Mnich sice neopouští
své zápasiště, ale přesto „je oddělen od všeho, ba i od svého kláštera.“391 Vůči prostoru
a místu zůstává indiferentní, neboť ať už je kdekoliv, přebývá v Bohu.392 Viditelné věci
nepovažuje za své, neboť si je vědom toho, že z nich může být kdykoliv vysvlečen
smrtí. Jeho jediné skutečné vlastnictví se skrývá v srdci – jedině to, o co ani odchod ze
světa člověka nepřipraví, je nostrum, vše ostatní alienum.393
Samo mnichovo setrvávání v klášteře či cele je tedy putováním.394 Zůstat zde
paradoxně znamená kráčet vpřed na cestě ke svatosti; a odejít jinam, tuto cestu opustit.
Kasián se zmiňuje o démonech, kteří zvláště v postní době útočí na stabilitu místa, o níž
zároveň hovoří jako o přejití z usazenosti Egypta na poušť ctností (ad heremum
uirtutum).395 Setrvání v cele je pro něj tedy synonymem duchovního putování, vnější
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potulka naopak duchovním znehybněním ze zdánlivé zabezpečenosti egyptského
otroctví.
(B) stabilitas in peregrinatione
Tak jako je zůstávání v cele putováním, může být také vnější putování projevem
stálosti, pokud je nasměrováno k cíli mnišského úsilí.
Kasián nemá pochopení pro bezcílnou potulku, což je patrné z jeho kritiky sarabaitů
viněných mimo jiné za to, že si bez vedení starců chodí podle svého rozmaru, kam se
jim zachce.396
Nemá pochopení ani pro výlet, tedy pro cestu motivovoanou pouhou zvědavostí
a neústící do vnitřní proměny. Abba Piamun v 18. knize Rozmluv zkoumá, co Germana
a Kasiána do Egypta přivedlo. Ví totiž o nejedněch, kteří se o zdejší anachoretský život
zajímali, ale svůj vlastní nezměnili, a jejich obcházení starců bylo proto jen planou
všetečností, jedním z projevů akédie.397
Samotné putování, tedy touhou po svatosti motivované opuštění domova a přejití do
školy mistrů, se však s kritikou nesetkává. Naopak, abba Pafnutius chválí své hosty za
to, že opustili vlast a prošli monoha krajinami, aby si pro sebe nakonec zvolili náročný
život pouště. Germanus s Kasiánem nekráčeli bezcílně jako tuláci ani z plané zvědavosti
jako výletníci, nýbrž pro amore Domini jako poutníci.398 Podobně chvályhodné jsou též
misijní cesty svatého Pavla pohanům (vedoucí ve stopách Ježíšova vycházení
k hříšníkům), neboť jsou motivovány láskou (caritas), ne ješitností nebo útěkem před
námahou práce na vlastním obrácení.399
Takový touhou po čistotě srdce motivovaný pohyb znamená sice nestálost nohou,
přitom však je projevem stálosti srdce. Je zachována stabilitas in peregrinatione.400
Vnější stálost je vhodným nástrojem k nalezení vnitřní, ne však její nutnou
podmínkou. Kdo disponují druhou, nejsou tou první vázáni. Kasián o starozákonních
předchůdcích mnichů hovoří s odkazem na Písmo (Žd 11,37n.) jako o těch, kdo
„bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a dutinách země.“401 Nezůstávali tedy na
jednom místě, a přece jsou kladeni za vzor.
Podobně jako stabilitas professionis i stabilitas loci se tedy ukazuje jako relativní ve
vztahu k poslednímu cíli. Samo setrvání na místě, nenasměrované k čistotě srdce, nemá
žádnou hodnotu. Cesta nevede od vnějšího pohybu k usazenosti, ale od duše znestálené
neřestmi k duši ustálené v ctnostech.
Opět se zde ukazuje Kasiánův trvalý důraz na finalitu jednání. Vnější stálost profese
a místa není dobrem o sobě (bonum), ale pouhým prostředkem (medium) k dosažení
dobra.402 Zvyk nevycházet z cely patří mezi změnitelná předsevzetí.403 Jedná se jen
o nástroj, byť navýsost užitečný a pro mnicha téměř neopominutelný. Pohyb vně
kláštera totiž představuje mnohem větší pokušení k svévoli a mnohem větší riziko
rozptýlenosti než poslušné setrvávání uvnitř „za zdí“.404
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3.3. Stabilitas cordis
Po vnější stálosti v čase (stabilitas professionis) a prostoru (stabilitas loci) pojednáme
nyní o stálosti vnitřní, k níž jsou obě předchozí zaměřeny a která je cílovou podobou
ustálení, synonymem pro čistotu srdce.
Stabilita začíná u těla, u setrvávání a ve zvoleném povolání na daném místě, ale
rozhodně se netýká pouze těla. Souvisí též s pozorností k tomu, co je právě konáno,
s netěkáním ve fantazii k včerejškům a k zítřkům a k snění o jiném. Jen skrze nynějšek,
ne skrze chimérické představy toho, co bylo, co má být a může být, totiž vede cesta
k setkání s Bohem, jehož věčnost je zároveň věčnou přítomností.
Proces stabilizace, který je nápodobou vtělení – tedy sebezpřítomnění v konkrétním
místě a čase – postupuje od vnějšího k vnitřnímu. Ukázali jsme, že začíná přijetím
povolání (uocatio) a jeho konkrétní realizace (professio), následně – v případě mnichů –
pokračuje stálostí na místě v daném klášteře a ve vlastní cele a v posledku i ve vlastním
těle. Tato „stabilitas corporis“ je pak výsledkem boje s neřestmi, jak jej líčí druhá část
Kasiánových Zvyků a léků. Ustálit vlastní tělo totiž znamená nepodléhat
neuspořádaným, vášněmi motivovaným pohybům k věcem (např. lakomství), k druhým
lidem (např. smilstvo) i od nich (např. hněv). Stabilitas corporis znamená neodpovídat
na pokušení vnějším skutkem. Ani ona však není posledním stadiem cesty. Následuje
ještě vnitřní stálost, která spočívá v ustání bouře vášní nejen co do jejich vnějších
projevů, ale co do jejich kořenů v srdci.405
K významu takové stability nás v rámci této práce již dříve navedla druhá,
lexikologická kapitola, která ukázala, že Kasián slovo stabilitas a příbuzné výrazy užívá
téměř výhradně v souvislosti s vnitřním životem. Tutéž skutečnost opisuje mnoha
v podstatě synonymickými přívlastky, když hovoří o stálosti mysli (mentis), srdce
(cordis), duše (animae) či myšlenek (cogitationum).406 Právě tato vnitřní stálost je
zvláštním předmětem autorova zájmu a jím popisovaného mnišského snažení, a to
zejména v Rozmluvách, kde je větší pozornost věnována pokušením týkajícím se
poustevníků, u nichž se zápas s hříchem převážně přesouvá z roviny slov a skutků na
rovinu myšlenek. Vítězství nad vnějšími projevy (effectus) neřestí nemusí znamenat
odstranění samých příčin vášní (affectus).407
Právě na vykořeňování zlých myšlenek již v zárodku se Kasiánova nauka o stabilitě
zvláště soustředí. Sama stabilitas cordis pak není nic jiného než absence vnitřního
pohnutí pokušením. V takto zdokonaleném srdci jsou nabídky k hříchu odmítány bez
námahy a okamžitě. Rozlišení, které autor uvádí v souvislosti se smilstvem, lze
analogicky vztáhnout i na ostatní neřesti. Kasián proti sobě staví pojmy zdrženlivost
(continentia) a čistota (castitas).408 První znamená nepodléhat vnějším způsobem v boji
se žádostivými myšlenkami, druhá stav, kdy se podařilo utišit žádostivost i v nitru.409
Zdrženlivost se tedy týká stálosti těla (stabilitas corporis), čistota stálosti srdce
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(stabilitas cordis). Teprve druhá znamená být svatý410 a zakoušet pevný mír (firmitas
pacis)411 a trvalý pokoj (tranquillitas perpetua).412 Dosáhnout tohoto stavu nejen ve
vztahu k smilstvu, ale i k ostatním neřestem, je bezprostředním cílem mnichova
snažení.413
V rámci této kapitoly se vnitřní stálostí budeme zabývat nejprve s ohledem na
fungování lidské mysli a způsob, jakým v ní povstávají zlé myšlenky. Následně se
budeme věnovat Kasiánově metodě ustálení „ruchu v duši“. Na závěr se dotkneme
námitky, zda takto dosažená čistota srdce neznamená netečnost vůči druhým lidem
a bolestem světa.
3.3.1. Lidská mysl a důvody vnitřní nestálosti
Již v 1. knize Rozmluv je lidská mysl přirovnána k mlýnskému kameni, jenž je neustále
v pohybu a nepřestává se točit.414 Jeho zastavení nemá člověk v moci, může však dbát
na to, co na něj sype, tedy jaké myšlenky v něm nechává semlít, zda světské řeči,
zbytečné starosti a zahálčivé představy, anebo rozjímání Písem a touhu po dokonalosti.
Mysl nemůže být prázdná (uacua), stálý proud myšlenek a představ, který se skrz ni
valí, však může být usměrňován. Usměrnění přitom neznamená plné ovládnutí – sama
jakost myšlenek (qualitas cogitationum) v mysli povstávajících sice není v lidské moci,
míra volního přitakání vůči nim však ano.415 Zbytek Kasiánových Rozmluv je následně
protkán recepty jednak na správné rozlišování zlých a dobrých myšlenek a jednak na
nahrazování těch prvních těmi druhými.
Zkušenost s nestálostí vnitřního dění byla pro Kasiána a Germana jedním z prvních
plodů jejich pobytu v poustevně ve Skétis a téměř i důvodem zoufalství. Takto svůj
nepokoj v souvislosti s marným úsilím o modlitbu líčí abba Izákovi:
Stává se totiž, že se z duchovních nazírání zatouláme zpět k sobě (de theoriis
spiritualibus euagati ad nosmet ipsos) a když se pak ze smrtícího spánku zase
vrátíme, hledáme [...] látku (materiam), jejíž pomocí bychom mohli duchovní
vzpomínku (spiritualem memoriam) opět oživit, avšak jsme natolik zdrženi
samotným hledáním, že než ji nalezneme, opět od svého úsilí zabloudíme a dříve
než stačíme dospět k duchovnímu vhledu, všechna započatá pozornost srdce
(cordis intentio) se vytratí.416

Oba mladí mniši objevují svou neschopnost připoutat pozornost k jednomu tématu.
Jejich líčení vnitřního procesu přitom nápadně připomíná zkušenost k počítači
zasednuvšího člověka internetového věku:
Duše ustavičně krouží (animus rotatus est) od žalmu k žalmu, přeskakuje od textu
evangelia ke čtení listů, odtud se pak řítí k prorockým spisům a od nich zas
k nějakému duchovnímu vyprávění, a tak – nestálá a toulavá (instabilis vagusque)
– těká celým souborem Písem, neschopna [...] cokoliv odmítnout nebo podržet ani
cokoliv dovést do konce tím, že by to plně podrobila svému zkoumání a soudu –
stává se tak jen ohmatávačkou (palpator) a ochutnávačkou (degustator)
duchovních významů, ne jejich ploditelkou (generator) a držitelkou (possessor).
410
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Tato vždy pohyblivá a toulavá (mobilis semper ac uaga) mysl – je rozptýlená
(distrahitur) dokonce i v čas synaxí [...] a žádné oficium nekoná správně.417

Duše nesetrvává ve svatých myšlenkách,418 poletuje od jednoho předmětu
k druhému, každého se dotkne, ale žádnému nedokáže věnovat pozornost dostatečně
dlouho, aby pronikla k hloubce rozjímaného tajemství. Vnější stabilita se za těchto
okolností jeví jako zbytečná, neboť srdce beztak bezcílně brouzdá po dálkách.
Když jsou bratři abba Serenem tázáni na „jakost svých myšlenek“ (qualitas
cogitationum),419 se zahanbením přiznávají, že během dlouhého pobytu v poušti vlastně
nedosáhli ničeho víc než zdrcujícího vědomí vlastní vnitřní nestálosti. Jejich zkušenost
se rovná poznání toho, čím nemohou být.420 Přes každodenní asketické námahy
nedokážou přidržet své myšlenky u Boha. Nakonec si povzdechnou: „[Z]lomeni
zoufalstvím jsme dospěli až k tomu mínění, že tyto potulky duše (peruagationes
animae) nejsou dány naší chybou, ale vadou přirozenosti, jež je společná všem
lidem.“421
Abba Serenus však oponuje, že je nanejvýš ošidné dělat o povaze věcí závěry jen na
základě zkušenosti s vlastní křehkostí. Podobně by prý mohl neplavec po své zkušenosti
s vodou usoudit, že hladina nemůže lidské tělo udržet.422 Je třeba se učit podle úspěchu
pokročilých, ne podle pádů těch, kdo začínají.
Abba pokračuje popisem lidské mysli, o níž platí poučka nou/j aveiki,nhtoj kai,
poluki,nhtoj: „Mysl je vždy v pohybu a těká po mnohém.“423 A pokud nemá předem
připravenou látku, jíž by se zabývala, nutně poletuje od jedné věci druhé – po
vzpomínkách, představách a plánech. Ten, kdo usiluje o vnitřní ustálení, se tedy musí
především naučit, jak připravovat látku pro svou paměť (memoriae materias). Pomocí
pozornosti upřené ke správným předmětům rozjímání postupně po mnoha pádech získá
sílu k setrvání (robur inmorandi) a pevné nasměrování k cíli. Za potulku srdce
(euagatio cordis) tedy dle Serena nemůže ani lidská přirozenost ani Bůh. Člověk není
k těkavosti odsouzen. Byly mu dány prostředky k vnitřnímu ustálení.424
Obrazem dokonalé mysli (perfectae mentis) je setník z evangelia (srv. Mt 8,9), který
rozkazuje vojákům, a oni podle jeho vůle odcházejí, pokud je pošle pryč, nebo
přicházejí blíž, pokud je zavolá. Právě tak zachází zkušený s myšlenkami: špatné
zahání, dobré přijímá. Všechny totiž podrobuje pod vládu rozumu (rationis imperio
subiugare) – tedy k nim přistupuje pomocí rozlišování (discretio). Stává se tak sám
jakýmsi „duchovním setníkem“ (centurio spiritalis), jenž vládne svým vnitřním
hnutím.425
Toto vnitřní ustálení však neznamená nehybnost mysli. Stabilitas cogitationum
nemůže být absencí myšlenek, nýbrž jen jejich správným nasměrováním. Výše zmíněné
přirovnání k mlýnu zůstává stále platným. Míra uspořádanosti toho, co je „v mysli
mleto“, však určuje, jakým směrem se vnitřní život pohybuje. Nehybný – co do kvality
– zůstat nemůže. Mysl buď postupuje vpřed (aut proficiat) nebo ustupuje vzad (aut
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retro redeat).426 Také o vnitřním životě, nejen o setrvávání na místě, tedy platí, že
stálost není nehybnost, nýbrž stabilitas in peregrinatione, tedy pohyb usměrněný k cíli.
Člověk je přitom původně nastaven ke kontemplaci Boha. Abba Izák popisuje
duši jako pírko, které se, pokud není zatíženo vlhkostí hříchu a světských starostí, při
sebemenším závanu větru přirozeně (naturaliter) vznáší.427 I tento obraz ukazuje stálost
ne jako ustrnutí, ale jako neodchylný pohyb k cíli – zde doslova vznášení se vzhůru
(sublimatio ad superna).428 Nestabilita pak naopak znamená rozptýlené těkání duše
(euagatio animae), absenci zaměření k Bohu.
Překážky soustředěné vnitřní stálosti jsou pak opět dvojí – vnější a vnitřní. Jednak
světské starosti a jednak hřích. Pro ty, kdo opustili svět ve prospěch poustevny či
cenobia, se jedná zvláště o druhé nebezpečí a jemu také Kasián věnuje pozornost
především. Příčinou vnitřního znestálení jsou pro něj tytéž zlé myšlenky (logismoi,,
uitia), o nichž jsme pojednali již v předchozích kapitolách. Marnivost jsme zmínili
v souvislosti se stálostí v povolání, většinu ostatních v souvislosti se stálostí místa. Ve
všech případech je však princip týž: rozkolísání začíná v srdci, následně ohrožuje
setrvání na místě a nakonec v samém povolání.
První stadium nemoci duše (a poslední stadium její léčby) se tedy týká niterných
procesů. Takto například vypadá klíčící marnivost dříve, než mnicha vyžene z cenobia:
[N]ešťastná duše [je] jako šálená nejhlubším spánkem, poháněna takovou marností,
že je velmi často svedena sladkostí takovýchto myšlenek, naplněna takovýmito
obrazy a není schopna sledovat přítomné události ani bratry – těší se tím, že přilne
jako k opravdovým k těm věcem, které si v bdělém stavu těkáním myšlenek
vysnila.429

V souvislosti s vnitřním životem, aniž by popisoval vnější důsledky, pak Kasián
zmiňuje zvláště neřest smutku, která mnicha připravuje „o všechen zdravý úsudek,
otřásá stálostí jeho srdce (constantia cordis), činí pomateným a otupeným jeho rozum,
láme ho a zavaluje trýznivým zoufalstvím.“430
Proti kořenům vášní, které překážejí duši v nasměrování k Bohu, je třeba vést boj
podobně jako proti navenek se projevujícím neřestem. Zatímco zápas s neřestmi však
byl systematicky popsán ve Zvycích a lécích, subtilnější boj proti překážkám ustálení
takto uspořádaně u Kasiána vylíčen není. Bude třeba jej představit na základě rad
roztroušených zejména v jednotlivých knihách Rozmluv.
3.3.2. Léky vnitřní nestálosti
Léčba osmera základních neřestí je tedy v Kasiánově díle zpracována systematicky,431
avšak výklad o prostředcích proti těkavosti duše – byť je mu věnováno neméně
pozornosti než tomu předchozímu – je třeba sestavit z autorových porůznu
roztroušených postřehů.
Léky jsou v tomto případě dvojího druhu. První pomáhají rozpoznat dobré myšlenky
od špatných (sem patří dar rozlišování), druhé pomáhají nahradit špatné myšlenky
dobrými (sem patří všechny následně zmíněné ctnosti a asketické návyky). V prvním
případě se jedná o formální prostředek léčby (otázka „jak?“), ve druhém o materiální
(otázka „co?“). Distinkci můžeme ilustrovat s ohledem na již uvedený obraz mlýna:
426
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v prvním případě jde o rozpoznávání pytlů s obilím svatých myšlenek od pytlů
s koukolem pokušení a o sypání jen těch prvních na mlýnský kámen mysli, 432 ve
druhém naopak o zajišťování dostatečného přísunu pytlů obilných na úkor oněch
koukolových.
(A) rozlišování
Daru rozlišování (discretio) je věnována 2. kniha Rozmluv. Je v ní ukázán jako
základní prostředek vedoucí mnicha, především eremitu, k cíli, jenž byl vytyčen
v 1. knize. Schopnost rozlišovat je přirovnána k umění schopného penězomence, který
dokáže odhalit pravé mince od falešných.433 Kdo to nedovede, rychle přijde duchovně
na mizinu. Takový bude klopýtat i na na docela rovných cestách; navíc ani nepozná tu
správnou a nakonec padne do propasti.434
Sám „praotec poustevnictví“ abba Antonín se v diskuzi vedené mezi starci o tom,
která ctnost mnicha nejjistěji dovede k vrcholu dokonalosti, staví právě za rozlišování
a se svým názorem zvítězí. Jedině ono totiž vytyčuje bezpečnou cestu mezi extrémy. 435
Bez něj se posty, bdění, samota i služba mohou stát zbraní, kterou mnich obrátí sám
proti sobě.
Tuto ctnost mohou nabýt ti, kdo nejprve poslouchají starší a zkušenější. Sami zprvu
nepoznají dobré myšlenky od zlých, pokud jsou však pohyby vnitřního života sděleny
starci, začnou postupně ukazovat svou pravou povahu. A naopak: cokoliv, ať už se to
jeví jakkoliv prospěšné, je skrýváno ve vlastním srdci, se snadno stává ďáblovou
léčkou.436 V této fázi cesty je třeba se vyhnout každé svévoli a své jednání opírat též
o podání (traditio) otců, o jejich životní zkušenost (uitae probitas) a o uložená vnější
pravidla.437
Hovoříme spolu s Kasiánem o rozlišování jako o ctnosti, přesnější by však bylo
mluvit o daru – jakkoliv má totiž jeho obdržení předpoklady na straně lidského
usilování (v podobě pokory a poslušnosti), nedá se naučit ani vynutit. 438 Jde o Bohem
udělené charisma. Mnich navíc nemůže sám od sebe nabýt pocitu, že je již vlastní, aniž
by se mu dostalo potvrzení ze strany těch, jimž je podřízen. Setrvání pod poslušností je
přitom bezpečnější cestou, o čemž svědčí případy selhání i velmi zkušených mnichůsolitérů.439
Jak již jsme naznačili výše, rozlišování nemá vlastní obsah, jen určuje vhodnou míru
zbožných cvičení a případnost ctností v dané situaci.440 Je to matka (genetrix),
ochránkyně (custos) a usměrňovatelka (moderatrix) ostatních ctností, které jsou bez něj
jako město bez hradeb, v němž nelze bezpečně uchovat duchovní bohatství.441
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(B) zacílenost
Nezbytnou podmínkou ustálení myšlenek, již Kasián představuje již v 1. knize
Rozmluv a potom často opakuje, je pevné zaměření (intentio) myšlenek i skutků
k jedinému cíli.442 Ten je pak představen, jak je pro Kasiána příznačné, pomocí různých
metafor a definic, které se snaží různými slovy sdělit z vícera úhlů.
Cílem má být pamatování na Boha (memoria dei), přičemž láska k němu (caritas
dei) je pevným středem (centrum inmobiliter fixum), kolem nějž mají být dokola
kladeny ostatní myšlenky, jako když se staví střecha.443 Jinde je zase před „Kristova
atleta“ postaven jako pevný cíl nebeský Jeruzalém, k němuž má „bez odchylek
směřovat jeho srdce.“444 Podle jiné definice je mnichovo tělesné i duševní úsilí
nasměrováno k nepřerušené modlitbě (indisrupta orationis perseruerentia), k trvalému
vnitřnímu pokoji (inmobilis tranquillitas mentis) a stálé čistotě (puritas perpetua).445 Za
cíl je označeno také trvalé zaměření srdce (perpetua directio cordis), čili jeho čistota,
kdy je svatý přirovnáván k „Boží strážnici“ (specula Dei), která nenechá zlé myšlenky
proniknout blíž.446 Nepohnutým zacílením srdce (immobilis destinatio cordis) má být
i trvalé přilnutí mysli „k Bohu a božským věcem.“447
Kasián v různých variacích vždy znovu zdůrazňuje, že množství mnišských činností
má smysl jen tehdy, pokud je úsilí vytrvale zaměřeno na spojení duše s Bohem. Mnich
může konat mnoho věcí, ale chtít smí jen jedno. Marie, reprezentující kontemplativní
život, se nenamáhá méně než Marta, reprezentující život služby druhým. Avšak její
námaha je především námahou nerozptýlenosti. Její boj s myšlenkami je přinejmenším
stejně náročný jako vnější činnost. Zatímco Marta Kristu nosí své dobré skutky, Marie,
která mu chce jen naslouchat, nechat se jím sytit a proměňovat, prožívá ve své zdánlivé
nečinnosti muka zápasu s těkavými myšlenkami, s vášněmi, které ji chtějí z místa
odvést, upoutat k nějakému dílčímu dobru.448
Přílišná variabilita činností, podnětů a informací může zacílení na unum necessarium
podhlodat. Už na samém začátku cesty tedy Kasián mnicha vybízí, aby byl ve
společenství bratří jako hluchý, němý a slepý, aby si nevšímal ničeho a nikoho než toho,
koho si „pro jeho dokonalost vybral k napodobování.“449 Nejen, že se nemá nechat
znepokojit neřestmi nedbalých, ale nemá se ani učit od ctností těch, kdo jsou horliví –
rozmanitost jejich kvalit by jej totiž táhla do mnoha stran, takže by nikam nepokročil.450
Teprve mnich obdařený rozlišováním – stálý ve svém úsudku (qui potest stare iudicio)
– se může inspirovat kvalitami mnohých a sbírat podněty jako včela z květů.451 Do té
doby se však má opírat o poslušnost duchovnímu vůdci a na jiné nedbat.
Nerozptýleně je třeba vést též boj proti neřestem, které Kasián nejprve redukuje
z mnoha na osmero zdrojových.452 Ani proti těm však neradí zápasit zároveň, ale

442

Srv. Coll. 7,6.
Coll. 24,6.
444
Inst. 5,17.
445
Coll. 9,2.
446
Coll. 12,11.
447
Coll. 1,8; srv. 1,13.
448
Srv. Coll. 1,8.
449
Inst. 4,41.
450
Srv. Coll. 14,7.
451
Inst. 5,4.
452
Srv. Coll. 15; Srv. podobnou redukci neřestí na pouhé dvě zdrojové u kartuziána Guiga. Autor
zdůrazňuje nerozptylování pozornosti po mnoha věcech (non ergo in multa nostra diffundatur intentio) a
následně uvádí pouhé dva vnitřní nepřátele, s nimiž je třeba bojovat: a) elatio in mente, b) voluptas in
corpore. Vítězství nad pýchou a žádostivostí znamená porážku všech neřestí. GUIGES: „Ad Aimericum
443

67

postupně podle jejich vzájemné souvislosti, případně podle toho, která na duši nejvíce
útočí.453 Utkat se s vášněmi takto zacíleně, znamená prokopat se až ke kořenům
duchovního zaplevelení, namísto neúčinného otrhávání lístků na mnoha rostlinách
zároveň.454
Pokročilé, plevel odstranivší mnichy pak Kasián s ohledem na význam nasměrování
pozornosti k Bohu varuje před vrtáním se v hříších, které už byly odčiněny pokáním.
Kdo příliš uvažuje o pozemských věcech, odvrací se od nazírání nebeských.455
Autor tedy ukazuje mnichům ve všech fázích jejich duchovního života jako
prostředek vnitřního ustálení jednak vědomí jediného cíle a jednak omezení zbytečné
mnohosti prostředků, které k němu vedou. Do Nebeského Jeruzaléma nejde jít po dvou
či více cestách naráz, jakkoliv skvělá by byla každá z nich.
(C) střízlivost
Střízlivostí je míněno nezahlcování vnitřní svatyně (adytum) podružnostmi, které
brání tomu, aby se srdce povzneslo k modlitbě.456 Takovou překážkou ustálení
myšlenek jsou podle Kasiána „světské starosti“ (sollicitudines saeculares) a „opilství
duše“ (ebrietas spiritalis).
Mnich nemá propadat starostem o oblečení, jídlo a bydlení a nesmí si v tom tomto
ohledu žádat něco více a něco jiného, než je nutné k přežití.457 „Svatý minimalismus“
jej chrání před rozlitím mysli doširoka. Svět sám sice není hodnocen nutně jako zlý,
avšak výsledkem kontaktu s ním je „zmatení mysli“ (confusio mentis). Proto se asketa
musí – přinejmenším na začátku své cesty – kontaktu s lidmi zvnějšku a s jejich
trápeními vyvarovat. Krajní podobu této prevence vnitřního rozkolísání ukazuje příklad
mnicha, k němuž se po patnácti letech dostane svazek dopisů z domova a on je po
krátkém váhání nepřečtené spálí. Brání se tak opilství představami a emocemi, které by
jej zaplavily při vzpomínce na osudy těch, které zanechal ve světě.458
Podobně se má mnich chránit otupujících vášní, všetečnosti, obav, zkrátka všeho, co
zbytečně odvrací pozornost od vertikály k horizontále a tlumí žízeň po Bohu
náhražkovým nápojem světa.459
Nezahlcenost nitra se přitom nemá týkat jen vlastních okamžiků modlitby, neboť její
kvalitu ovlivňuje také vše, co mnich dělal a na co myslel před ní.460 Lékem proti potulce
srdce (euagatio cordis) je tedy trvalá střízlivost od duševního opilství a světských
starostí.461
(D) pravidelnost
Prostředkem vnitřního ustálení je také pravidelný pořádek činností, dobrovolná
rutina, vyhledávaná všednodennost, která mnicha připoutává k přítomnosti a brání mu
Cardinalem“. In: Lettres des premiers chartreux I. S. Bruno – Guiges – S. Anthelme. Paris: Cerf, 1962, s.
186, §3-4.
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sytit se snem o zítřku.462 Nové věci a mimořádné události překážejí správnému zacílení
myšlenek.
Proto ani zmírnění postu o svátcích, neznamená změnu v kvalitě či kvantitě pokrmů,
ale jen časový posun ohledně doby jejich přijímání z deváté na šestou hodinu od
východu slunce. Navzdory slavení je totiž třeba uchovat „stálost zdrženlivosti“ (iugitas
continentiae), která je prostředkem k tomu, aby se postupně každý okamžik všedních
dní změnil na duchovní slavnost.463 „Zbožná rutina“ totiž zprostředkovává kontakt
s přítomností a kontakt s přítomností zprostředkovává kontakt s Bohem.464
Rutina však má své meze: není-li přerušena okamžiky uvolnění, může přivést celou
stavbu duchovního života k pádu.465 Ve jménu uchování vnitřní stálosti, jež má přednost
před vnější pravidelností, doporučuje tedy Kasián i určitou míru změny: „Jakákoliv
únava se vždy snáší vyrovnaněji a námaha se podstupuje bez znechucení, jestliže se do
nich vloží nějaká změna nebo se práce nějak obmění.“466
(E) povstávání
Pádům se na duchovní cestě nelze vyhnout. Ke svatosti se putuje skrz mnohá
klopýtání, přičemž Kasián tyto „nevyrovnanosti“ (inaequalitates) nepovažuje za nutnou
překážku růstu, ale spíše za potřebný výchovný prostředek, který přivádí k pokoře
a k spoléhání více na Boží milosrdenství než na vlastní schopnosti.467 Výcvik pomocí
padání a povstávání je tedy nevyhnutelný a působí mnohem méně duchovní škody než
dlouhodobé váhavé přešlapování mezi světem a Bohem. Trvalá vlažnost je horší než
jednotlivá, byť velká, selhání.468
Pády vnitřní život destabilizují, ale alternativou vůči nim není nepadat, ale zůstat
ležet. Lékem, který tedy Kasián předepisuje k získání a uchování stálosti srdce, je
rychlé povstávání. Za příklad je dán Petr, který během pašijí Krista zradil, avšak skrze
slzy opět vstal (resurgit), aniž by utrpěl trvalou duchovní škodu. Autor dodává:
[Svatý] nebude nijak dlouho utlačován pod náporem hříchu, ale – byť se pro
přítomnou chvíli může zdát sražen k zemi – přece je Boží pomocí, kterou vzývá,
opět napřímen a díky tomu, že rychle vstane (celeri resurrectione), neztratí stálost
spravedlnosti (stabilitatem iustitiae), anebo – i pokud ji snad na chvíli pro slabost
těla ztratil – je mu podpírající rukou Páně navrácena.469

Podstatná je tedy důvěra v Boží milosrdenství, včasnost pokání a okamžité
pokračování v cestě. Sebezpytné prodlévání v bahně zhřešivšího jenom zaplete do
labyrintu myšlenek, které jej budou poutat k zemi a znesnadní znovupovstání.
Pokročilí již sice obvykle neupadají do podobně závažných selhání, jako bylo to
Petrovo, avšak čím blíže jsou Bohu, tím lépe zároveň vnímají svou vlastní hříšnost.
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Těžce hřešící začátečník se podobá slabozrakému, který v místnosti nevidí než velké
kusy nábytku. Svatí mají naopak jasný zrak – jsou vidoucí (uidentes) a v místnosti si
všímají mnoha drobností, které by navršeny na hromadu měly možná větší objem než
samotný nábytek. Ti první tedy vnímají jako hříšné jen skutky na rovině krádeží či
vražd, ti druzí si uvědomují, nakolik člověka od nazírání Boha vzdaluje i sebemenší
rozptýlená myšlenka.470 Kají se tedy i za svou těkavost.471
Naprostá bezhříšnost je v podmínkách tohoto světa nemožná – je možné jí dosáhnout
s ohledem na těžké hříchy, ne však nedokonalosti.472 I spravedlivý padne sedmkrát za
den – ať už skrze nevhodné slovo, planou myšlenku či nějaké opominutí.473 Avšak
pokaždé znovu vstane (srv. Př 24,16):
Svatí si tedy oškliví všechny věci, z nichž sestává tento svět, ale není možné, aby
k nim nebyli unášeni přinejmenším krátkým odbočením myšlenek. A dosud nikdo
z lidí – s výjimkou našeho Pána a Spasitele – nedokázal svou přirozeně toulavou
mysl udržet upřenou na kontemplaci Boha tak, aby od ní nebyl nikdy vytržen
a nezhřešil zalíbením v nějaké světské věci.474

Tváří v tvář nevyhnutelné nestálosti svých myšlenek mohou být pokročilí pokoušeni
k zoufalství, případně též k přehnanému rozrýpávání vlastních nedostatků. Na druhý
z těchto svodů je odpovědí výše zmíněná zacílenost mysli k Bohu, odpovědí na první
svod pak s kajícností spojená rychlost povstávání, zbavená zbytečného zavrtání se v
sobě.
(F) půst
Kasián si všímá též souvislosti mezi kvalitou myšlenek a zachováváním míry v jídle.
Změna stravy (inmutatio refectionis) nezbytně mění také kvalitu čistoty (qualitatem
puritatis necesse est inmutari).475 Jedlictví podněcuje bujnost představ, zejména
smyslných. Vyhladovělý člověk naopak ztrácí sílu k modlitbě. Hlad i přejedení tedy
představují stejnou hrozbu.476
Autor pak přichází s „obecným pravidlem zdrženlivosti“ (generalis modus
continentiae), podle nějž má mnich s ohledem na tělesnou konstituci a věk jíst tolik,
kolik je třeba k uživení těla (sustentatio carnis), ne k nasycení touhy po sytosti
(desiderium saturitatis).477 K tomuto formálnímu pravidlu je podle předání otců
doplněno také materiální, jež lze shrnout do formule „denně chléb a denně hlad.“478
Protahování postu do dalšího dne za účelem následné dvojnásobné dávky jídla není
projevem přísnější askeze, nýbrž gastrimargie.479 Oba extrémy tedy vedou ke ztrátě
vyváženého klidu (tranquillitas)480 a narušují stálost mysli (constantia mentis).481
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Podobně jako střízlivost a opilost také půst a jedení mají pro Kasiána vedle
doslovného též obrazný význam vztahující se zejména k uměle vyvolaným duševním
útěchám. Takovou neblahou vnitřní potravou jsou pro něj vášně, smyslové vjemy
a představy, jimiž se krmí všetečná mysl a které jí poskytují dočasné nasycení, nakonec
však po sobě zanechávají jen větší vyprahlost. „Jakousi pastvou pro duši,“ píše, „jsou
také všechny projevy žádostivosti a těkání nestálého srdce; živí ji hříšnými pokrmy,
posléze ji však zanechávají bez nebeského chleba a pořádného jídla.“482 Půst sloužící
k ustálení srdce se tedy netýká jen jídla, ale jedné se zároveň o ieiunium animae.483
(G) práce
Důležitým prostředkem zklidnění těkavých myšlenek je také manuální práce, která
„krotí a povolává zpět nestálá bloudění srdce.“484 Ta je nejen prostředkem mnichovy
obživy, ale zároveň kotvou chránící jeho nitro proti nápadům, které s ním pohazují sem
a tam. Když je její pomocí vrtkavost srdce ukotvena, „může [mnich] přebývat mezi
stěnami cely jako v nejbezpečnejším přístavu.“485 Bez ní se naopak stává hračkou svých
nespoutaných fantazií a ani klauzura jej neochrání před vnitřní potulkou v dálkách.
Abba Serenus tělesnou námahu zmiňuje mezi třemi základními ustalovači nitra: „Je
trojí, co ustaluje toulavou mysl (tria sunt quae vagam mentem stabilem faciunt): bdění
(vigiliae), rozjímání (meditatio) a modlitba (oratio). [Tyto činnosti], věnujeme-li se jim
s horlivostí a vytrvalým úsilím – dodávají duši trvalou pevnost (stabilem
firmitatem).“486
Avšak nepřítelem stability není jen zahálka, nýbrž i workoholismus – tedy závislost
na činnosti, která již není pěstována s ohledem na dosažení čistoty srdce, ale jako projev
světské chtivosti (ambitio saecularis). Abba Izák v této souvislosti uvádí příklad
poustevníka, který bez ustání stavěl a opravoval cely a „neklidný [se] potil
v každodenních námahách – v budování a opravování toho, co je nadbytečné.“487 Jeho
dřina zatěžovala mysl starostmi a bránila kontemplaci stejně účinně jako u jiných lenost.
Smyslem mnišské práce není primárně výsledný hmotný produkt ani zisk z něj
plynoucí, ale mnich sám – totiž jeho od planého snění vyprázdněná a k Bohu
soustředěná mysl. Jedná se tedy o pasivní aktivitu,488 která může být případně zcela
vyňata z říše účelu. Taková prostá a bezúčelná námaha – jejímž příkladem může být
následující úryvek – je dokonce bezpečnější než jiné, neboť neohrožuje srdce
lakomstvím, marnivostí a pýchou.
Abba Pavel žije sám daleko v poušti, živí se sběrem datlí, a přestože k tomu není
okolnostmi nucen, tvrdě pracuje:
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Sbíral tedy palmové listy a stále vyžadoval sám na sobě denní penzum práce, jako
by ho to živilo. A když se celoroční prací naplnila celá jeho jeskyně, to, s čím se
tak usilovně pachtil, každý rok zažehl a spálil. Dokázal tím, že bez manuální práce
nedokáže mnich ani setrvat na místě ani jednoho dne vystoupit na vrchol
dokonalosti. Takže i když to vůbec nevyžadovala nutnost obživy, prováděl to jen
kvůli očištění srdce, kvůli ustálení myšlenek, aby zůstal věrný své cele a také aby
přemohl samu akédii a zahnal ji.489

Tento příklad sisyfovské námahy připomínající na první pohled týrání vězňů
v koncentračních táborech nesmyslným úkolem vykopávat a opětovně zasypávat jámu
poukazuje na vnitřní smysl práce jako prostředku k proměně nitra. Ukazuje, že námaha
není zaměřena k zítřku, nýbrž k přítomnosti – jako vše ostatní i ona je primárně zacílena
k posvěcení; k přežití pak teprve druhotně. Smí být samozřejmě obojím zároveň –
kotvou myšlenek i zdrojem obživy – jen ne podněcovatelkou chamtivosti a dalších
neřestí či světských starostí.490 K určení jejího správného způsobu a míry slouží opět
výše zmíněný dar rozlišování.
(H) bdění
Druhým z abba Serenem zmíněných vnitřních ustalovačů je bdění. Neprotahovaný
spáněk – Kasián se zmiňuje o třech až čtyřech hodinách (!)491 – je prostředkem proti
bujnosti myšlenek a zejména proti žádostivým představám. Egyptští mniši jsou chváleni
za to, že narozdíl od galských nepospíchají po nočním oficiu zpět na lože, a že je tedy
ranní světlo najde nočním duchovním rozjímáním upevněné (spiritali meditatione
firmatos) proti útokům ďábla během dne.492 Podobně jako v případě postu a práce i zde
je však potřeba rozlišit míru, neboť příliš krátký spánek může mnichům naopak
znemožnit „zachovávat neporušenou bdělost bez ospalosti mysli a malátnosti ducha.“493
Takové přehnané bdění nejenže nezprostředkovává ochranu proti těkavým myšlenkám,
ale naopak jim otvírá cestu do únavou oslabené mysli.
(I) četba
Dalším účinným lékem pro vzpomínáním, plánováním a sněním rozkolísanou mysl
je četba, jejíž význam lze dobře ukázat v souvislosti s výše uvedenou494 metaforou
mlýna. Lidská mysl totiž nemůže být nikdy prázdná ode všech myšlenek,495 a pokud
nepřemílá duchovní látku, nutně se vrací k té světské, kterou načerpala například
z pohanské poezie a filosofie nebo z různých vnějších podnětů.496
Duši uvyklou „mlít“ zmatek nápadů a představ, nelze nechat bez materiálu
k přemítání, nýbrž je třeba pro ni nalézt látku vhodnější – tedy nahradit potulky srdce
(euagationes cordis) neustálým přežvykováním Božího zákona (sanctae legis
incessabilis ruminatio).497 Předmětem takového čtení a především opakování (repetitio)
se stává Písmo. Nestačí však, že je s ním mnich povrchně obeznámen – spásná slova
mají být nejprve pečlivě přijata (diligenter excepta), posléze uložena ve sklepeních duše
(in recessu mentis condita) a zapečetěna tichem (taciturnitate signata). Následuje
proces niterného kvašení, během nějž je třeba především trpělivosti, dokud se to, co
489
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bylo přijato, uloženo a zapečetěno nepromění v lahodné víno, které oblažuje srdce
člověka a stává se i nápojem pro druhé.498
Úryvky žalmů i dalších textů Písma jsou zpaměti přeříkávány též při práci jako
prevence „nekalých nápadů“ a „neužitečného tlachání“. Ruce jsou zaměstnány prací,
ústa svatými slovy a souznění obojího pak brání srdci v delším toulání se po
marnostech.499
Konfrontace s Božím slovem pak slouží nejen k ustálení mysli, ale zároveň
k odhalení skrytých kořenů zla. Evangelium – a konkrétně vzpomínka na kříž – je jako
pluh stále dokola přeorávající zem mnichova srdce a tak odhalující „útočiště divokých
zvířat a doupata hadů.“500 Takové, často bolestivé rozorávání vlastního nitra slovem
samozřejmě nemá nic společného s všetečnou, frenetickou četbou eskapistických textů,
v nichž člověk hledá rozptýlení a útěk před skutečností. Podobná činnost by
k rozkolísání myšlenek srdce spíše přispívala, než aby je tlumila.
Abba Nesteros zdůrazňuje ve vztahu k Písmu nejen četbu a opakování, ale přímo
učení se zpaměti – a to jednak s ohledem na získání koncentrace, jednak s ohledem na
lepší porozumění smyslu textu. Pochopení významu přitom není důsledkem usilovného
vypětí vůle, ale Duchem svatým darovaného osvícení v okamžiku čtenářovy odevzdané
pasivity. V paměti je nejprve třeba mít díky předchozí pozorné dřině nashromážděnou
látku, jejíž smysl se pak odhalí nečekaně, třeba během manuální práce.501
Boží slovo, které je zprvu nástrojem vnitřního ustálení502 se tak v další fázi mnichova
života stává předmětem rozjímání a prostředkem nazírání Boha. Původně sloužilo jako
jeden z mnoha prostředků k očistě mysli v rámci „aktivní cesty“ (praktikh,, scientia
actualis) spočívající v odstraňování neřestí a získávání ctností. Nyní v rámci „nazíravé
cesty“ (qewrhtikh,; contemplatio diuinarum rerum) však studium Písma otvírá bránu
duchovního poznání.503
První fáze musí nutně předcházet druhou. Samo „pilné studium“ (diligentia lectionis)
nestačí, nepředchází-li vítězství v boji o ctnosti (studium actualis). Cesta k porozumění
začíná jednáním podle čteného či slyšeného, tedy prací na vlastním posvěcení. 504 Sama
„snadnost v mluvení“ (facilitas oris) ještě není dokladem porozumění Písmu, ale často
jen projevem povrchních rétorických schopností.505 Jedná se o pseudopoznání (falsi
nominis scientia), přičemž ke skutečnému poznání může dospět jen očištěná mysl
osvícená Duchem svatým. Žádné „studium exegetických komentářů“ tedy nemůže
nahradit zápas o ctnost a o zklidnění bouře myšlenek.506
Poté, co byly v rámci praktikh, ze srdce vyhnány všechny pozemské starosti
a myšlenky, může jejich místo skrze posvátné čtení (sacra lectio) a vytrvalé rozjímání
(continua meditatio) zabrat duchovní poznání, takže se z lidského nitra stane jakoby
„archa úmluvy“ (quasi arca), v níž se skrývá „věčná pevnost obojího Zákona“ (duplicis
instrumenti perpetua firmitas). Idea vnitřní stability je tedy u Kasiána bytostně spjata se
zakotveností v Písmu, jíž však předchází očišťování od vášní a od neřestí.507
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(J) modlitba
Blízkou příbuznou četby je modlitba, založená nejen v egyptské monastické tradici
na opakování žalmů, jimiž je každý den jakoby protkán.508 O takové modlitbě platí, co
bylo výše řečeno o studiu Písma. I ona nejprve „ustaluje nevázané toulky mysli,“509
přičemž smysl slov se otvírá teprve postupně v souvislosti s asketickým úsilím.
Nakonec se mnichovi slova žalmů stanou vlastními – jako by je sám pro sebe složil
k vyjádření vlastního vztahu k Bohu. Na tomto stupni již dotyčný disponující očištěným
srdcem vstoupil svou pevnou pozorností do rozhovoru Syna s Otcem a stává se jeho
součástí. Formální ústní modlitba se tak plně stává modlitbou osobní a žalmy jsou nyní
„nejčistším zrcadlem“ (speculum purissimum) mnichova vlastního nitra.510 Otvírá se tak
cesta k ještě vyšší modlitbě zcela prosté slov.511
Abba Izák v 10. knize Rozmluv však představuje ještě jednodušší lék na vnitřní
nestálost, než je četba Písma či recitace žalmů. Svým receptem odpovídá na Germanův
a Kasiánův povzdech právě nad těkavostí myšlenek. Jejich mysl je jako opilá
pohazována od jednoho tématu k druhému, myšlenka vytlačuje myšlenku a u ničeho
nelze dlouho setrvat. Bratři žádají o látku (materia memoriae), jejíž pomocí by mohla
být myšlenka na Boha pojata do srdce a trvale v něm udržena. 512
Stařec mnichům jako lék pro jejich přelétavou mysl předkládá verš: „Bože, přijď mi
na pomoc; Pane, pospěš mi pomáhat“ (Deus in adiutorium meum intende: domine ad
adiuuandum mihi festina, Ž 70,2).513 Ten je možné užít v různých situacích příznivých
(in prosperis) i nepříznivých (in aduersis), může být neustále opakován, převalován
v srdci, a postupně tak nahrazovat nestálé pohyby náhodných nápadů. O pomoc je
možno volat jak tváří v tvář vnitřní bouři (aby přestala) i vnitřnímu zklidnění (aby
vytrvalo). Bohatství přelétavých myšlenek (diuitiae cogitationum) je touto cestou
postupně vystřídáno „chudobou jediného verše“ (paupertas uersiculi huius).514
Takto abba Izák shrnuje ustalující účinky vytrvalé modlitby zmíněné invokace:
Ať si mysl tuto formuli bez ustání podržuje (indesinenter teneat), až nakonec
upevněna jejím ustavičným opakováním a nepřetržitým rozjímáním (usu eius
incessabilis et iugi meditatione firmata), odmítne a odvrhne bohatství a hojnou
látku všemožných myšlenek a – poté, co se omezí na chudobu tohoto jediného
verše – rychle a s lehkostí dospěje k onomu evangelijnímu blahoslavenství, které
má mezi ostatními prvenství: ‚Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království
nebeské‘ (Mt 5,3). 515
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3.3.3. Apatická apatheia?
Vylíčili jsme dosud cestu od vnější stability v povolání a místě až k vnitřnímu ustálení
myšlenek, tedy k čistotě srdce, která je pro Kasiána synonymem svatosti. Avšak jak
vypadá onen svatý, který byl právě popsaným procesem stabilizace vytvořen? Není
výsledkem bytost lhostejná a chladná, neschopná citu vůči druhým lidem a vnímavosti
vůči bolestem světa? Vzpomeňme na abba Apolla, který odmítne pomoci vlastnímu
bratru vytáhnout uvízlého vola z bahna a který se nezúčastní pohřbu vlastního otce, byť
by to měl jen pár kroků.516 To vše ve jménu vnitřního pokoje. Jiného starce, jak jsme
viděli, tatáž tranquillitas motivuje k tomu, aby vhodil do ohně tlustý svazek
nepřečtených dopisů od svých blízkých.517 Není takové jednání výrazem sebestředné
touhy po vlastním duchovním bezpečí, neochoty nechat se zaangažovat tím, co bolí a co
poutá srdce k cizím starostem?
Člověka, který se dokonale zřekl světa, Kasián ústy abba Pafnutia líčí jako toho, kdo
jakoby nevidí a neslyší, kdo nevnímá, jak je oblečen a na všechny věci, jimiž je
obklopen, hledí ne jako by měly pominout (transitura), ale jako by už pominuly
(transacta).518 Takového upokojeného já se již nemůže nikdo a nic dotknout, druzí
v něm nebudí ani hněv ani smyslnou touhu, zakouší trvalý pokoj. Pokud takto
zklidněným člověkem nepohnou hříšné vášně, je to jistě projev svatosti, ale je tomu tak
i tehdy, pokud jím nepohne ani cizí strádání?
Výše uvedení, před vpádem světa dveře cely pevně přibouchnuvší bratři na první
pohled připomenou starého Semjona Mudrlanta z Čechovovy povídky Ve vyhnanství.
Ten je poslán na doživotí do sibiřské tajgy, kde se živí jako převozník. Čerstvě
přišedšího, po manželce a domově lkajícího tatarského spoluvyhnance pak poučuje:
Od prvního dne, co mě sem z Ruska poslali, jsem si umínil: nic nechci! Ďas mi
zrovna tak šeptal o ženě, o domově, o svobodě, ale já jemu navzdory: nic nechci!
Stál jsem na svém, a jak vidíš, žiju si pěkně, na nic si nestěžuju. Ale když se někdo
dá svést ďáblem a třeba jen jednou mu povolí, je ztracen, není mu pomoci; uvízne
v blátě až po makovici, víckrát už nevyleze.519

Dalšího vyhnance, dříve vysoce postaveného pána, který do vyhnanství na Sibiř
přijíždí s činorodým zápalem, tentýž Semjon napomíná: „Peníze (…), Vasile Sergějiči,
nepotřebujete. Nač je chcete? Všechno staré, povídám, odhoďte, zapomeňte tak, jako by
to vůbec nikdy nebylo, jako by se vám to jen zdálo, a začněte žít nanovo. (…) Jestliže
(…) si přejete štěstí, pak si – na prvním místě – nic nepřejte.“520
Starcovy rady dosud mohou znít jako rozumné sebezáchovné opatření pro ty, kdo
nemohou pomýšlet na návrat. Nepřipoutanost světskými starostmi, absence snění
o lepších zítřcích a dálkách, přijetí přítomnosti – v tom všem se Semjon Kasiánovým
svatým starcům podobá.
516

Coll. 24,9.
Inst. 5,32.
518
Coll. 3,7. Srv. Ap2 XI,39. Merton oponuje: „Je-li usebrání pouze vyloučením smyslových objektů
považovaných za bytostně rozptylující, pak má malou cenu. Taková úzká a negativní představa nikdy
nikomu praktikovat modlitbu bez přestání nepomůže. K tomu, abychom se mohli modlit, musíme být
samozřejmě svobodní od žádostí smyslů. To však nutně neznamená vyřazení všech smyslových objektů.
Naopak, často je nemožné být usebrán, když člověk zavřel oči a „vyloučil“ všecky smyslové věci.
Usebrání je naopak dost snadné, když se člověk v klidu a pokoji dívá na nějakou nevinnou a neutrální věc
– strom, obraz, květinu, paprsek světla, krajinu, kout oblohy. Smyslů se zmocní a udržuje je v klidu něco
jim příbuzného, a duch má volnost oddat se jednoduchému intuitivnímu spojení s neviditelným Bohem.“
(MERTON: Monastický pokoj, s. 36.)
519
ČECHOV, Anton Pavlovič. „Ve vyhnanství“. In: „A chce se žít…“. Praha: KLK, 1949, s. 590.
520
Tamt., s. 591.
517

75

Příběh pokračuje líčením úporné a od počátku marné snahy onoho výše nabádaného
Vasila Sergějiče zachránit život své souchotinářské dcerce. Zdrcený otec jezdí
rozbahněnou, nekonečnou Sibiří pro doktory, kteří beztak nepomohou. A starý Semjon
převozník se usmívá s vyrovnaností člověka povýšeného nad podobná trápení.
Zneklidněného otce považuje za blázna a pochvaluje si vlastní spokojenost: „Mně je
dobře! (…) Dej Bože, každému takový život.“
Tatarský spoluvyhnanec, jenž oba muže pozoruje, však lámanou ruštinou prohlásí:
On dobrý… moc dobrý! Ty špatný! Pán dobrá duše, znamenitá, ale ty zvíře, ty
špatný! Pán živý, ale ty zdechlina… Bůh stvořil člověka, aby byl živý, aby cítil
radost i bolet, i hoře, ale ty nic nechceš, ty ne živý, ale kámen, bláto! Kámen nic
nechce, ty taky nic nechceš… Ty kámen… Bůh tě nemá rád, pána má rád.521

Tatarovo naříkavé, dětsky prosté zvolání skrývá zásadní kritiku Semjonovy
nepřipoutanosti k světu a veškeré láskyprosté askeze. Copak není bolest milujících
Bohem chtěna více než netečný klid srdce? Přišel Syn Boží na svět, aby ze světa ničím
nedotčen zase odešel? Nevtělil se snad proto, aby z lásky trpěl?
Asketa, jehož očišťování, odpoutávání a vnitřní ustalování nevyústilo právě v nárůst
lásky vydávající se pro druhé, se stává karikaturou svatosti. Jeho „čistota srdce“
(euagriovská avpa,qeia) se stává skutečnou apatií, absencí zájmu, za níž stojí strach žít
a neochota trpět. Výsledný „světec“ pak připomíná více otce kynické filosofie Diogena
v sudu než Ježíše Krista.
Pokud je cílem vylíčeného procesu ustalování nitra jen sama puritas cordis – čistota
srdce či „bezvášnivost“ – pak by mohl být Simon Mudrlant Kasiánovým ideálem.
V následující kapitole se však pokusíme ukázat, že stálost má v autorově díle ještě jeden
stupeň, související právě s láskou, jež je z křesťanského hlediska nutným
ospravedlněním veškeré askeze.
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3.4. Stabilitas boni
Nebýt námitky, již jsme si v závěru předchozí kapitoly zosobnili skrze literární postavu
Semjona Mudrlanta, mohlo by se zdát, že je stabilitas cordis posledním stupněm, za
nějž nelze vykročit dál. Cesta lidského ustalování vedla od stálosti v povolání, k stálosti
na místě, včetně vlastního těla, a nakonec k vnitřní stálosti myšlenek. Výsledkem celého
procesu však dosud bylo jen od zla očištěné srdce, jež neobsadila láska.
Právě té se bude týkat poslední stupeň člověku dostupné stability, která již není
vnější – jako stabilitas professionis a loci – ani jen vnitřní – jako stabilitas cordis – ale
relační, dotýkající se lidského vztahu k Bohu, k bližnímu a ke světu. Samo slovní
spojení stabilitas boni, které pro tuto stálost užíváme, se u Kasiána – jak uvidíme – sice
vyskytuje pouze jednou,522 ale tatáž skutečnost je častěji líčena pomocí výrazů
trpělivost (patientia), vytrvalost (constantia) a především láska (caritas).523
Duchovní putování, které pro autora začíná u bázně Boží (timor Domini), vede
cestou, kterou jsme i v této práci představili: zapuzují se neřesti, vzrůstají ctnosti, a když
dorostou, získává se čistota srdce. I poté však zbývá ještě jeden krok: puritas cordis je
jen vyhloubením vnitřního prostoru, který musí naplnit apostolicae caritatis perfectio:
„Čistotou srdce se dosahuje dokonalosti apoštolské lásky.“524
Konstatováním „dosahuje se“ (possidetur) je vyjádřena těsná vazba, ba
neoddělitelnost čistoty srdce a lásky, tedy vnitřní stálosti (stabilitas cordis) a stálosti
v dobrém (stabilitas boni). Očištěné nitro se téměř automaticky stává místem setkání
s Bohem. A přece nejsou oba poslední stupně stability jedním, nýbrž první k druhému
jen disponuje a teprve sama stabilitas boni je cílem. Být stálý v dobrém znamená
zapomenout na sebe a zaujmout postoj lásky k Bohu a bližnímu, s nímž již žádná
zkouška nepohne.
Tohoto zaměření k druhému zbavená vnitřní stálost by připomínala více sebestředný
stoický či kynický klid než křesťanskou ctnost. Jde však jen o hypotetickou situaci,
neboť čisté srdce nemůže zůstat prázdné (srv. Mt 12,43-45) – stává se magnetem pro
Boží milost, která bezprostředně obsazuje území, z nějž byly vyhnány neřesti, světské
starosti a rozptýlení. Křesťanská „bezvášnivost“ (avpa,qeia) neznamená absenci lásky –
láska totiž, jak jsme viděli, duši okamžitě zdvihá jako pírko k Bohu, jakmile je
odstraněna zatěžující vlhkost hříchu.525 Mnišské vykořenění vášní je spíše pročištěním
koryta řeky, aby jím mohla bez překážek proudit milost, než sobecky motivovaným
zbavením se pout. Přípravné fáze mohou vypadat podobně, avšak výsledná křesťanova
caritas, darování sebe druhému, je pravým protikladem pohanovy (stoikovy či
kynikovy) auvta,rkeia, tedy vrcholné soběstačnosti.
Čechovův stařec Semjon se sice ohání křesťanským slovníkem, ale jeho postojem je
soběstačnost, nikoliv láska, auvta,rkeia, nikoliv caritas. Zatímco stabilitas boni, znamená
stálost srdce zbaveného pout ve jménu svobodného, ničím netlumeného vztahu přijetí
a sebedarování, Semjonova „stabilitas sui“ znamená vyloučení pout i vztahů ve jménu
útěku před utrpením. První postoj přibližuje člověka Bohu – neboť odráží
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vnitrotrinitární vztahy – druhý člověka přibližuje neživým věcem, které žádné vztahy
nemají.
Dokonce i sama puritas cordis je v Semjonově případě iluzí: prostor od neřestí
vyprázdněného srdce, který neobsadí láska, totiž obsadí pýcha, jež je sama nejhorší
neřestí. Proces očišťování je pak završen toxickou katastrofou v duši. Jeho soběstačné já
je ďábelskou karikaturou svobody svatých. Satan sice dovede napodobit všechno
mnišské snažení, avšak pokoru a lásku nikoliv.526 Pokřivenost kopie je tedy patrná již na
první pohled. Semjonův pyšný a sarkastický škleb je protipólem pokorného, soucit
šířícího úsměvu jiné ruské literární postavy – starce Zosimy z Bratrů Karamazových.527
Jejich portréty jsou nesrovnatelné:
Mnich, jenž se odevzdává lásce Boží, jenž na sebe bere odpovědnost za hříchy
všech a považuje se za odpovědného všem, tím sebe řadí za všechny ostatní,
uznává, že je horší než oni a duchovně ‚myje nohy‘ všem lidem ve světě –
především těm, s nimiž žije. V duši takového člověka je taková mírnost, taková
pokora, takové milosrdenství, takové zastínění vlastní osoby, taková síla lásky,
taková svoboda a radost v Bohu, že pouhá jeho přítomnost přináší do srdcí lidí
Ducha svatého, odvádí je od hříchu a v obrácení srdce jim ukazuje cestu k lítosti
a radosti.528

Semjon si nad celým světem myje ruce, Zosima myje celému světu nohy. První je já,
jež nezná žádné ty, druhé je já natolik obrácené k ty, že sobě nevěnuje jediný pohled.
Castitas připravuje cestu pro caritas: pročišťuje – jak jsme řekli – koryto pro řeku
milosti. Vyčištěný prostor však může být ještě v závěrečné fázi přehrazen pýchou tak,
že do něj nepronikne ani kapka. Výsledná bytost pak připomíná spíše mnišky z Port
Royal, jež byly pyšné jako ďáblové, byť v čistotě podobné andělům,529 než Kasiánem
velebené starce, pro něž má veškeré asketické očišťování srdce jediné ospravedlnění
v lásce. Jakkoliv je puritas cordis bezprostředním cílem (scopos) mnišského snažení,
tento cíl zůstává sám prostředkem k cíli poslednímu (finis), jímž je Boží království.530
Člověk, který dosáhl stálosti v dobrém, je zcela otevřen Bohu, naprosto se mu
odevzdává a vše od něj přijímá, přičemž tato vertikální otevřenost se zrcadlí
v horizontální otevřenosti vůči bližním. I jim se zcela dává a zcela je přijímá, neboť
jeho srdce neklade překážky lásce. Stabilitas cordis je touto absencí překážek (včetně
přehrady pýchy), a v jistém smyslu tedy již svatostí. Stabilitas boni je však čímsi více –
samotným prouděním lásky k druhému. To sice není možné bez vnitřní stálosti, ta sama
však nestačí a vždy zůstává jen prostředkem cílového vztahu k Bohu a bližnímu.
Vnitřní stálost může navíc dosud záviset na vnějších podmínkách (ústraní, klášterní
řád), které původně sloužily jako prostředky k jejímu nabytí. Avšak stabilitas boni –
stálost srdce obsazeného láskou – se již obejde bez opor. Takto dozrálý člověk přináší
plody stejně tak v poustevně jako uprostřed světa, nazíráním i apoštolskou či
charitativní službou. Druzí již nejsou překážkou vlastní svatosti a svět není zdrojem
526
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pokušení, nýbrž prostorem svobodného sebedarování. Tomu, kdo dospěl až sem, vše –
samota i dav, úspěch i pohrdání – napomáhá k dobrému (srv. Ř 8,28), vše dává lásce
růst.531
Stabilitas boni, již jsme zatím ukázali jako neodchylné setrvávání v lásce,
představíme v následujících podkapitolách soustavněji. Nejprve (3.4.1.) se budeme ptát,
kde a v jakých souvislostech Kasián výrazu stabilitas boni ve svém díle užívá. Následně
(3.4.2.) se budeme zabývat ctnostmi pokory a trpělivosti, s nimiž zmíněná stabilita těsně
souvisí – znamená totiž stálost v konání dobra a ve snášení zla: právě pokorný podle
Kasiána koná dobro, neboť nikoho nezraní, a právě trpělivý snáší zlo, neboť pokojně
nese vše, co se mu přihodí.532 Jde tedy o dvojí – aktivní a pasivní – projev lásky. Autor
pojmy užívá jako synonyma pro svatost, jako klíč k dokonalosti.533 Ve třetí podkapitole
(3.4.3.) představíme portrét svatosti těch, kdo jsou stálí v dobrém. Nakonec (3.4.4.) si
položíme otázku, zda je pro toho, kdo dospěl až ke stálosti v dobrém, lépe věnovat se v
ústraní kontemplaci, anebo spíše službě ve světě.
3.4.1. Láska – vrchol dokonalosti
„Čistotou se dosahuje apoštolské lásky.“534 Klíč k oběma pojmům – láska (caritas)
a dokonalost (perfectio) – je u Kasiána nutno hledat v 11. knize Rozmluv nazvané „De
perfectione“.
Více než stoletý abba Chaeremon vyvolá pro nádheru své tváře (uultus mirabilis)
Germanův a Kasiánův obdiv a nechá se následně přesvědčit k promluvě
o dokonalosti.535 Nemůže být náhodou, že se právě k tomuto tématu vyjadřuje vetchý,
chůze i askeze neschopný stařec. Samotný jeho stav poukazuje na skutečnost, že
veškeré vnější umrtvování je jen prostředkem, nikoliv cílem.
Abba hovoří o trojí motivaci pro vyhýbání se zlu a úsilí o dobro. První je strach
z pekla (metus gehennae), druhou naděje na Boží království (spes regni caelorum)
a třetí pak láska k dobru samému (affectus boni ipsius). První je postoj sluhy (seruus),
druhý námezdníka (mercenarius), třetí syna (filius).536
Strach sluhy537 je vstupním krokem na cestu dokonalosti a odpovídá mu teologální
ctnost víry (fides). Takový učedník věří ve všemohoucího Boha, jenž zlo trestá a dobro
odměňuje, a ví zároveň, že sám je hříšníkem. Aby unikl trestu, vydává se na cestu
ctnosti. Naděje (spes) námezdníka odpovídá druhému kroku, kdy je strach střídán
touhou po odměně. Učedník doufá v nebe a je tažen vpřed vidinou, jež je přislíbena
spravedlivým. Třetím a posledním krokem je láska (caritas) syna, jenž miluje dobro pro
dobro a poslouchá Otce ne kvůli odměnám a trestům, ale proto, že je prostě hodný
milování.538
Tento třetí stupeň dokonalosti zvláště přináleží samotnému Bohu a těm, kdo v sobě
nosí jeho obraz a podobu (imago ac similitudo dei). Bůh jediný koná dobro beze strachu
z trestu a bez touhy po odměně, jen z lásky k dobru.539 Člověk, který dospěl až na
úroveň syna, smí říci: „Vše, co je otcovo, je mé.“ (Srv. Lk 15,31) Synovo je všechno,
včetně Otcovy lásky k dobru, která nepotřebuje žádnou vnější motivaci a která je
531
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uchovávána – nakolik je to jen lidské přirozenosti možné – bez odchylky, nepohnutě
(immobiliter).540
Ti, kdo nevystoupí nad stav sluhy nebo námezdníka, nikdy nenaleznou stálost
v dobru (stabilitas boni). Jakmile totiž pomine příčina jejich strachu, vrátí se ke svým
vášním, aniž by nalezli „pevný a trvalý mír čistoty“ (firmam ac perpetuam pacem
castimoniae).541 Takový člověk je v konání dobra závislý na okolnostech. Učedníku,
jenž dospěl k lásce syna, naproti tomu „ohled na přítomnost druhého na cti nepřidá ani
samota z ní neubere. Ten si vždy a všude nosí s sebou svědomí jako soudce ne pouze
svých skutků, ale i myšlenek a jemu nejspíše se bude chtít líbit, o němž ví, že je nejde
obejít ani oklamat a že před ním nelze utéct.“542 Ten, kdo dospěl od strachu víry, přes
naději až k „adoptivnímu synovství“ milujících, je prostoupen dokonalou trpělivostí
(patientia) a mírností (lenitas). Nehněvá se ani pro neřesti hřešících (uitia peccantium),
ale namísto toho prosí o milosrdenství pro druhé, neboť ví, že sám býval ve vleku vášní
a vysvobozen byl jen díky Božímu slitování. Člověk v tomto stavu zakouší tranquillitas
cordis, nepřičítá si zásluhy, za všechno děkuje a miluje i nepřátele (Mt 5,44).543 Modlí
se za své pronásledovatele, nikoho nesoudí, se všemi soucítí.544 Má tedy daleko
k sarkastickému úsměšku Semjona Mudrlanta, jenž z výšin své nepohnutelnosti každým
souženým srdcem pohrdá.
I ti, kdo si volí dobro především pro strach z pekla nebo pro naději v nebe, mohou
dle Chaeremona dospět k dokonalosti ve ctnostech. Láska k Bohu (dilectio dei) ve stavu
adoptivního synovství dělá z „dokonalých ještě dokonalejší“ (perfectiores [...] de
perfectis). Jedná se o vrchol výstupu, o vzácnější cestu (uia excellentior, srv.
1K 12,31nn.).
Též abba Theonas ve své řeči o postu zdůrazňuje, že askeze je prostředkem k nabytí
ctnosti, ne naopak, a že cílem všecho snažení je caritas jako „nepohnutelné a věčné
dobro“ (bonum inmobile ac perpetuum).545
Posledním stupněm stálosti tedy u Kasiána není hříšných vazeb zbavená a v sobě
samé upokojená čistota srdce, ale teprve láska, která znamená znovunastolení vztahu
k druhému – vztahu očištěného od majetnictví a proměněného v čiré přijetí
a sebedarování. Stabilitou v tomto smyslu není neměnnost myšlenek, činností či míst,
nýbrž neměnnost ochoty se upozadit, ztratit se pro Boha a pro člověka.
3.4.2. Klíč k dokonalosti: pokora a trpělivost
Abba Chaeremon postavil lásku na piedestal, ukázal ji jako cíl. Nevytyčil k ní však
cestu. Pokud hledáme nasměrování k poslednímu stupni stálosti, musíme se
v Kasiánově díle poohlédnout jinde. Částečnou odpověď poskytla již kapitola věnovaná
stálosti srdce, v níž jsme ukázali podmínky vnitřního ustálení, které připravuje prostor
pro milost, díky níž se pak láska přelévá i na druhé. Avšak hledíme-li nyní na stabilitu
z hlediska vztahu, je třeba hledat návod kudy kráčet ještě jinde – zejména v pasážích
věnovaných pokoře a trpělivosti.
Zápas o tyto ctnosti je dvojím cvičením v lásce – škola pokory totiž znamená
nepůsobit urážky, škola trpělivosti pak znamená urážky snášet. 546 Kdo obou nabude,
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přestává být náladový, vznětlivý, kolísavý v dobru. Miluje bez klopýtání. Jeho srdce
rány přijímá a neodplácí; podobně jako srdce Kristovo se stává hrobem zla.
Láska a trpělivost u Kasiána někdy splývají téměř v synonyma:
Tak jako nic nemá být stavěno výše než láska (caritas), tak nic naopak nemá být
kladeno níže než zuřivost či hněv. Všechno totiž, ať už by se to jevilo jakkoliv
užitečné a potřebné, má být odmítnuto proto, abychom se vyhnuli znepokojení
hněvu (irae perturbationis), a naopak všechno, co považujeme za nepříznivé, má
být přijímáno a snášeno ve jménu zachování neporušeného pokoje v lásce (dilectio)
a míru. Protože nic nemá být považováno za zhoubnější než hněv a smutek a nic za
prospěšnější než láska (caritas).547

V jakém smyslu může být trpělivost láskou? Jako odevzdanost Bohu, jako postoj
trvalého přijetí všeho, co přichází, v imitaci Mariina fiat, avšak ještě spíše Synova
věčného ano vůči Otci.
Taková trpělivost však předpokládá pokoru, vědomí vlastní závislosti na tom, jenž
mě stvořil (adoptivní synové) či od věčnosti plodí (Syn). Synovou potravou je plnit
Otcovu vůli (J 4,34), opakovat „Ano, Otče,“ zatímco počátkem Satanova pádu byla
pýcha, postoj shrnutelný do slov: „Já sám.“ V případě tvora tedy pokora znamená uznat
svou stvořenost, vědět, že jsem stromem, který se sám nezasadil. Trpělivost je pak
přitakáním zahradníkovým nůžkám, jimiž mě – byť bolestivě – přistřihává ke své
podobě.
Obě ctnosti jsou pro Kasiána základem stavby duchovního života548 i synonymem
pro jeho dokonalost549 – jsou základním kamenem i hotovým domem, počátkem
i cílem. Jak je to možné?
Musí být počátkem, neboť jejich absence je překážkou vlité ctnosti lásky. Učedník,
jemuž schází pokora, je pro svou pýchu plný sebe; ten, jemuž schází trpělivost, zase
svým hněvem a neklidem vzdoruje Božímu dílu – totiž tomu, jak je Bohem skrze
příkoří a zkoušky přitesáván ke svatosti. Pro duši není nic zhoubnějšího než „slepota
rozrušení“ (caecitas conmotionis), která je projevem rezistence vůči tesajícímu Mistru.
Vnitřní bouře znemožňuje nabytí schopnosti rozlišování, a tedy i vyrovnaný růst
v ctnostech; především je však překážkou vidění Boha.550
Pevně položené kameny pokory a trpělivosti se naopak stávají základem stavby, jejíž
výška nezná hranic. Nejsou jen podmínkami jejího růstu, ale i cílem. Připodobňují totiž
Synu, jenž je trpělivý (dosl. mírný, mitis) a pokorný (humilis) a jenž právě tyto ctnosti,
ne schopnost vyhánět démony nebo uzdravovat malomocné, klade učedníkům za vzor
(Mt 11,29).551 Člověk těmito Synovými ctnostmi vybavený se stává otevřenou náručí –
je disponován k přijímání lásky, která se nikdy nepřestane dávat. Otvírá se před ním
nikdy nekončící cesta vcházení do Trojjediného. Trpělivost je tedy nejen nejúčinnějším
lékem pro nemocné lidské srdce,552 ale také charakteristikou srdce vyléčeného.
(A) od vnějšího k vnitřnímu
Pokud jde o způsob nabývání zmíněných ctností, opět se u Kasiána setkáváme
s pravidlem postupu od vnějšího k vnitřnímu.553 Než je adept přijat do cenobia, musí
nejprve osvědčit alespoň základní pokoru a trpělivost tím, že deset nebo i více dní
547
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vytrvá před branou, přičemž je okolojdoucími mnichy přehlížen a tupen. Teprve pak
může vstoupit.554 Následně je svěřen staršímu mnichovi, který má na starosti poutníky
u vchodu do kláštera. Tam prokazuje svou úslužnost a trpělivost.555 Teprve když zde
osvědčí schopnost potlačit hněvivé reakce, může být puštěn dál: hlouběji do nitra
kláštera a zároveň k niternějším zápasům.
Mnich, jemuž je způsobena křivda, má uchovat pokojné „ne pouze své rty, ale také
hlubiny svého srdce.“556 Pokud toho však není zpočátku schopen, ať především mlčí
a řídí se žalmistovými slovy: „Byť jsem byl rozrušen, neotevřel jsem ústa.“ 557 Když
v sobě dotyčný nechá takto vyhnívat hněv, bude časem moci přejít od zlostného ticha
k mírné odpovědi a nakonec dospěje i k vnitřnímu pokoji.558 Cesta trpělivosti tedy vede
od cvičení ve skutcích (nenakopnu), přes cvičení jazyka (neurazím) až k niternému
klidu. Opačný postup nefunguje.559 Pokročilému je pak zapovězena „nejen msta za
křivdy, ale i pouhá vzpomínka na ně.“560
K takovéto trpělivosti, která proniká i nitro, se však kráčí přes mnohé, pro postup
nezbytné zkoušky561 a přes snášení špatného zacházení.562 Pokojné přijetí různých
příkoří je podmínkou duchovního postupu. Proto také Kasián prosbu modlitby Páně
„a neuveď nás do pokušení“ vykládá jako „nedopusť, abychom v pokušení podlehli.“
Ctnost vytrvalosti (uirtus constantiae) totiž má být zkoušena a nepokoušení v ní
nevyrostou.563
(B)vítězení ústupem?
Boj o získání trpělivosti, a tedy stabilitu v dobrém, má paradoxní povahu: bitva je
vedena setrváváním na místě a nesením ran,564 případně ustupováním před cizím
hněvem, nikoliv pozvednutím zbraně.
Neúprosná pravidla tohoto „vítězného ústupu“ jsou představena v 16. knize Rozmluv
věnované přátelství. Abba Josef zde představuje jakékoliv rozrušení (conmotio) –
bratrovo i mé – jako duchovní ztrátu.565 Příkaz smíření s rozhněvaným bratrem
z Ježíšova horského kázání (Mt 5,22) přitom nepodmiňuje oprávněností cizího hněvu.
Kristův učedník má povinnost k druhému vyjít jako viník a smířit se s ním i tehdy,
pokud snad má právo na své straně. Ve jménu pokoje má ustoupit od požadavku
spravedlnosti.566 Podobně radikálně pak abba vykládá také Ježíšovo přikázání, abychom
ráně nastavili druhou tvář (Mt 5,39). Jedna tvář pro něj představuje vnějšího člověka,
druhá vnitřního. Dostane-li ránu člověk vnější, má ji bez pohnutí přijmout i vnitřní.567
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Evangelium totiž učí, že trpělivost má být zachovávána nejen navenek, ale též pokojem
nitra srdce (interiore cordis tranquillitate).568
Podle abba Josefa je znamením duchovní síly, nikoliv slabosti, když se mnich spíše
podřídí vůli bratra, než aby zarputile trval na svém. Ustoupením sám na dokonalosti
neztrácí – dokonce ani tehdy, pokud ústupkem zmírňuje nějaké své zbožné předsevzetí
– ale naopak roste v trpělivosti. Pokoj toho, kdo na bratrův hněv neodpoví vlastním, se
pak stává pro druhého lékem.569
Opět zdůrazněme, že Kasiánova stabilitas boni není jen stoickou nepohnutostí, ale
především službou lásky světu. Prostorné srdce trpělivého polyká cizí hněv – tím, že na
něj neodpovídá, zastavuje proces řetězení zla a přetváří je v dobro. Takové srdce je
jímkou pro bratrovy nezvládnuté bouře, které se nyní – pohlceny mnichovou
velkodušností – nemohou šířit dále a škodit.
Pojmy velkodušnosti (longanimitas) a malodušnosti (pusillanimitas) si přitom
u Kasiána ponechávají svůj doslovný prostorový význam: velkodušný dokáže
„poskytnout prostor hněvu“ (Date locum irae. Ř 12,19), když se prohlašuje za hodného
jakékoliv zuřivcovy netrpělivosti a ochotně se mu podřizuje.570 Naproti tomu nitro
malodušného je příliš těsné, než aby dokázalo polknout cizí hněv – ten z něj ihned
přetéká nazpět a dále se šíří.571 Jedním z cílů askeze je pak právě rozšiřování srdce, až
do podoby bezhraničného, tichého a pokorného srdce Ježíšova.
Již u Kasiána tak najdeme vyjádřeno přesvědčení, že příčinou zla ve světě jsem já,
nikdy ten druhý. Pokud se hněvám, je na vině nedostatečná šířka mého srdce, ne
bratrova povaha.572 Jedná se o jeden z prvních projevů duchovní tradice sebeosočování,
již posléze rozpracoval např. sv. Dorotheos z Gazy573 a jež o staletí později u starce
Silvána z Athosu vede až k odsuzování sebe samého k peklu.574
Nejde zde přitom o megalomanskou pózu,575 ale o důsledné následování
obětovaného Beránka, jenž zastavuje koloběh msty tím, že neposílá na své odpůrce
„dvanáct legií andělů“ (Mt 26,53), nýbrž přijímá kříž z jejich – a Otcových – rukou. Ti,
kdo žijí pod světlem evangelijní milosti, pak spolu s Kristem porážejí zlo non
resistendo, sed ferendo – přijetím rány, ne pozdvižením zbraně.576 Nešíří zlobu, nýbrž ji
proměňují ve vlastní utrpení z lásky.
Stálost v dobrém – stabilita ve snášení (= trpělivost) a nepůsobení ran (= pokora) –
se tak stává ve světě uzdravující silou, jež zastavuje koloběh zla. Tato stabilita ve vztahu
k druhým u těch, kdo trpí, co zbývá vytrpět do míry Kristových utrpení (Kol 1,24), však
předpokládá předchozí vnitřní ustálení.
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Stabilitas boni je také stálostí posledního místa. Prostřednictvím pokory a trpělivosti
člověk sestoupil až na dno chudoby. Nesklání se zde k druhým shora jako bohatý
filantrop, ale považuje se za nejhoršího z lidí a všem umývá nohy jako „dobrovolný
otrok“ svým pánům. Ví, že jen milostí je tím, kým je (srv. 1K 15,10), a že Bohu nemůže
nabídnout nic než své prázdné dlaně. Právě vlastní bída je mu však opěrným bodem,
v níž se ho Otec ujímá – neboť v ní vidí chudobu svého jednorozeného Syna, který též
vše přijímá z Jeho rukou. Tato bída je svatému bezpečnějším útočištěm než jsou
druhým jejich nafouklá, rozpínavá já, která musejí nejprve splasknout, aby se vůbec
mohla – na dně – setkat s Bohem. Svatý ustupuje od iluze vlastní důležitosti a vlastního
bohatství (i bohatství ctností) až na dno, kde nachází opěrný bod vzestupu, který již není
jeho dílem. V míře, v jaké se staví pod druhé, je nesen vzhůru.
V rámci prevence nedorozumění dodejme, že stálost v dobrém neznamená pasivní
pokrčení ramen, lhostejnost vůči zlu a bludu. Kasián řadí mezi ctnosti též ochotu
vyznávat pravdu i za cenu nepřátelství světa577 a najdeme u něj také příklady bratrského
napomenutí hřešících578 a poučení těch, kdo doktrinálně zabloudili.579 Trpělivý není ten,
kdo před úkolem vyznávat pravdu a potírat lež utíká ve jménu falešného irenismu,
nýbrž ten, kdo říká a koná, co je třeba, a ať se mu v důsledku toho stane cokoliv,
nenechá se pohnout k nenávisti. Příkladem může být jáhen Štěpán nejprve neústupně
svědčící před veleradou (srv. Sk 7,51-53) a následně ustupující cizímu hněvu (srv. 7,5960), když se u Damašské brány nechává kamenovat, aniž by se proti svým vrahům
vzbouřil slovem, skutkem nebo jen myšlenkou. Jedinou jeho odpovědí na dopadající
kameny je prosba za odpuštění pro ty, kdo je házejí.
3.4.3. Stabilita svatých
Poukázali jsme na zdroj stálost v dobrém, jímž jsou ctnosti pokory a trpělivosti. Nyní
blíže představíme dva překvapivé rysy stability svatých. Ta je totiž v jistém smyslu
pohybem a znamená též svobodu vůči vnějším formám stálosti.
(A) stálost v pohybu
Ti, kdo doputovali od vnější trpělivosti k vnitřní, a kdo zvítězili v paradoxním boji,
jehož podstatou je ústup, také pevně získali ctnost stálosti v dobrém, která není o nic
méně paradoxní. Znamená totiž pohyb. O tom, že v duchovním životě nelze podle
Kasiána stát na místě, ale jen stoupat nebo klesat,580 jsme již hovořili. Stabilitas boni
pak není nic jiného než ustálené stoupání prostřednictvím všeho, co se přihází. Pokora
a trpělivost poskytly základy pro stavbu lásky, jejíž výška není omezená, a která vzrůstá
pomocí každé události. Svatí zůstávají „nehybní“, tedy všemu přitakávající – ať už se
jim stane cokoliv příznivého či nepříznivého, vše je táhne výše.
Abba Theodor v 6. knize Rozmluv zdůrazňuje, že jediným skutečným zlem je hřích –
a ten nelze nikomu způsobit zvnějšku. Dokonce ani Jóbovy pohromy nebyly zlem,
neboť dotyčný – jenž je pro starce vzorem dokonalosti – zůstal tváří v tvář všem
zkouškám nepohnutý (in cunctis immobilis) a neposkvrnil se rouháním.581 Trápení mu
neuškodila – naopak v nich svou trpělivostí získal.582
V Písmu se sice často užívá výrazu malum (zlo) ve smyslu adflictio (neštěstí) –
nicméně neštěstí není skutečným zlem, jen se tak jeví tomu, komu je – pro jeho dobro –
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sesláno. Protože však Bůh ve svatých knihách mluví s lidmi, musí s nimi komunikovat
lidským jazykem, přizpůsobeným jejich chápání. Když Hospodin oznamuje: „Hle já na
ně uvedu zlé věci“ (srv. Jr 11,11), jedná se ve skutečnosti o bolesti a zkoušky, skrze něž
se lidé mají obrátit k Tomu, jímž v blahobytu pohrdali. Mnohým takové události
prospějí a přivedou je na cestu k věčné radosti. To nepříjemné, co se člověku zvnějšku
přihází, tedy není zlé (malum), ale indiferentní (medium). Platí to dokonce i o smrti, jež
je pro svaté odpočinkem a vysvobozením (requies et absolutio).583
Abba Theodor tedy opakovaně zdůrazňuje, že není možné, aby nám druhý způsobil
zlo (nulli malum ab alio possit inferri). Těm, kdo milují Boha, naprosto všechno
napomáhá k dobrému (diligentibus deum omnia cooperantur ad bonum, Ř 8,28) – nejen
příznivé události (prospera), ale i nepříznivé (aduersa).584 Tváří v tvář zkoušce roste
svatý v trpělivosti, získává ctnosti a dosahuje vítězství vytrvalosti (triumphus
constantiae) právě díky šípům, které nepřátelé vystřelili k jeho zkáze. Když se mu daří
dobře, nevypíná se, když je zkoušen, nezoufá, ale jde stále po rovné stezce (itinere
plano), aniž by z ní byl stržen napravo radostí či nalevo smutkem. Naproti tomu
člověkem pošetilým okolnosti pohazují sem tam a vše je mu na překážku (omnia
aduersa uiro insipienti, Př 14,7 [LXX]). „Šťastné“ události jej utvrzují v pýše a pro
„nešťastné“ zlořečí Bohu.585
Svatým, kteří umějí využít k duchovnímu dobru útěchy i neútěchy, úspěchy i příkoří,
dává abba Theodor přídomek ambidextri (avmfoterode,xioi). Tito totiž tak jako Ehúd (srv.
Sd 3,15) umějí používat obě ruce jako pravé, tedy obracejí ke svému prospěchu jak
šťastné události (symbolizované pravicí), tak protivenství (symbolizovaná levicí).
Nepohne jimi ani hojnost ani nedostatek – v prvním nepodlehnou žádostem a ve druhém
zoufalství, nýbrž v obojím vzdávají díky Bohu.586 Touto obouručností byl nadán
například již zmíněný Jób, který nejprve využíval k dobru svého bohatství a potom své
bídy a podobně – byť v opačném pořadí – také Josef Egyptský. Novozákonním
obouručním zápasníkem par excellence je pak svatý Pavel, jenž sám o sobě říká:
„[N]aučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost.
Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko
mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (F 4,11–13)587
Dokonalý člověk (uir perfectus) tedy zůstává nehybný (immobilis) v obojím
pokušení (in utraque temptatione).588 Jeho mysl není jako vosk, nýbrž jako pevné
pečetidlo (adamantinum signatorium), které na všem zanechává stopu (uniuersa [...]
signet atque transformet), ale samo si vždy ponechává neporušený tvar.589
Obraz pečetidla se zdá na první pohled v protikladu ke všemu, co bylo výše řečeno
o trpělivosti, jež zápasí ustupováním. Navíc jiný z Kasiánových starců – abba Josef –
dokonce zdůrazňuje, že zkušení otcové nikdy nebyli ve svých předsevzetích
(definitiones) neústupní, ale „tak jako vosk teplem, nechali se i oni obměkčit rozumem,
a když se objevila rozumnější rada, bez váhání ustoupili tomu, co je lepší.“590
Má se tedy svatý podobat spíše vosku, jak žádá Josef, anebo pečetidlu, jak žádá
Theodor? Obojímu. Pevnost pečetidla je totiž obrazem ničím nenarušitelného vnitřního
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pokoje, který vtiskuje svou pečeť i okolí, když pohlcuje hněv netrpělivých a přetváří jej
v klid: z těch, kdo tuhnou nebo měknou podle toho, zda zakoušejí úspěchy nebo příkoří,
pomáhá vytvářet bytosti děkující Bohu za vše stejnoměrně. Naopak měkkost vosku,
o níž se zmiňuje abba Josef, se netýká vnitřního stavu duše, ale vnějšího vystupování.
Ten, kdo je stálý v dobrém, je nehybný co do pokojného přitakání všemu, co přichází,
ale tvárný, co do láskyplného podvolení se těm, kdo prosazují svou vůli. Tatáž
trpělivost je tedy zvnějšku a zevnitř popsána protikladnými metaforami. Slabí, v dobru
dosud neustálení lidé pak vypadají přesně opačně: navenek musí být po jejich, jejich
nitro je však zmítáno sem a tam, neboť jsou šťastni, jen pokud se jim plány daří a když
nezakoušejí protivenství. Stabilitas boni tedy není strnulostí pedanta, jenž při sebemenší
změně rudne vzteky, ale naopak schopností pokojně přijímat od skutečnosti rány
a odpovědět na ně nejen bez vnější zloby, ale i bez ani sebemenšího pohnutí v duši.591
Kdo je takto ustálen v dobrém, není méně pokoušen, ale každé pokušení je mu
zdrojem zásluh.592 Na svatého doléhají zkoušky, on však všechny odráží a zůstává
„železným sloupem a bronzovou hradbou“ (srv. Jr 1,18).593 Ať už je takový svatý
kdekoliv a zakouší cokoliv, vždy je obrazem Synovy odevzdanosti Otci, a v síle tohoto
přitakání je mu každá situace – skrze stále opakované ano – prostředkem růstu v lásce.
Jeho stálost znamená definitivní výměnu pohybů do stran pod nárazy příznivých
a nepříznivých okolností, za ničím nevychýlitelný a nekončící přímý pohyb vcházení do
Trojjediného.
(B) svoboda ve stálosti
Začátek duchovní cesty je v Kasiánově pojetí obvykle spojen s útěkem z bouře světa
do bezpečného přístavu cenobia, jež se utečenci stává školou ctnosti, avšak na konci
cesty, když je již dosažena stálost v dobrém, přicházejí vnější opory o svou nezbytnost.
Mnich nyní nosí klášter v srdci. Skrývá zde vnitřní bezvětří i za vnějších bouří. Svět pro
něj přestává být místem svodů – stává se prostorem, kam je možné vkročit bez
ohrožení, a dokonce se zdá být prostředníkem pokoje pro druhé. Takto tuto svobodu
těch, kdo pokročili, vyjadřuje Thomas Merton – je možno odejít do světa i setrvat ve
skrytosti:
Ten, kdo miluje Boha, smí […] zůstat ve světě, ale nikdy nesmí být ‚ze světa‘. Ti,
kdo chtějí usilovat o čistou lásku, praktikovat ji a učit se plnému významu lásky,
našli však velmi důstojnou cestu. Tvoří křesťanskou komunitu v samotě, v ‚poušti‘,
izolovanou od převládajícího zmatku, který ‚svět‘ vyzařuje všemi směry. A tam, ve
zvláštních podmínkách, se učí milovat jeden druhého a uctívat Boha. Když jejich
slabost zesílila, když se v lásce stali dokonalými, pak mohou být dostatečně silní na
to, aby šli ven, setkali se se sobectvím světa a zlo přemohli dobrem. Nebo možná
budou prostě pokračovat v praktikování lásky uvnitř monastické komunity
a nechají komunitu, aby ona veřejně vyjadřovala Boží poselství v tajemství jednoty
bratří a bohoslužbou, jež svědčí o přítomnosti vzkříšeného Krista.594

Od okamžiku, kdy se v mnichově nitru čistota srdce setkala s vlitou láskou a z vnitřní
stálosti se stala stálost v dobrém ve vztahu k Bohu, lidem a veškeré skutečnosti, jsou
berle vnější stability pro další chůzi zbytečné.
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Svatý již nepotřebuje ochranu vnějšího pevného řádu a vlastních asketických
závazků (definitiones),595 a obejde se též bez pouta ke klášteru či cele. Slovy abba
Piamuna:
Pravá trpělivost a pokojnost (patientia uera atque tranquillitas) se nezíská ani
neuchová bez hluboké pokory srdce (humilitas cordis). Pokud však vychází
z tohoto zdroje, nebude potřebovat výsadu cely (beneficium cellae) ani útočiště
samoty. Ta, jež je totiž podpírána zevnitř (intrinsecus) silou pokory, své matky
a opatrovnice, se nedomáhá ochrany zvnějšku (rei extrinsecus).596

Trpělivost pevně opřená o pokoru nepotřebuje ani výsadu cely ani útočiště samoty.597
Ať již je svatý kdekoliv, vše mu – jak jsme viděli – napomáhá k dobrému, vše ho vede
blíže k Bohu.
Mnichům, kteří spoléhají na spásnost kláštera či poustevny, předkládá tentýž Piamun
příběh abba Pafnutia, presbytera ze Skétis, jenž byl závistivcem křivě obviněn
z krádeže, a když u něj byla podstrčená věc nalezena, nijak se nehájil, ale konal pokání,
jako by byl skutečně vinen. I při liturgii zůstával před kostelem jako kajícíník až do dne,
kdy se – bez jeho přičinění – ukázala pravda. Jeho osobnost má být bratrům příkladem
trpělivosti, jejíž oporou však nebyla ani cela ani ústraní ani společnost zbožných lidí, ale
síla vnitřního člověka (uires interioris hominis). Pokušení přicházejí všude – ve městě,
v cenobiu i v nejhlubší poušti. „Ale protože svatý Boží služebník neupřel naději svého
srdce do vnějších [opor], ale do samotného Soudce všech skrytých věcí, nemohl být
zdolán (commoueri) ani tak mocným válečným strojem [jakým bylo křivé obvinění].“598
Jeho oporou byla stabilitas boni – tedy pevný vztah lásky k Bohu, skrytý ve zdech
vnitřní svatyně, nikoliv kláštera či cely. Boží království i jeho nepřátele má člověk dle
Kasiána ve vlastním v nitru (srv. Mt 10,36).599 Kdo si protivníky podrobil, nese si
Království všude s sebou. Mnišský stav a cenobium jsou sice vhodným předpokladem
k získání trpělivosti, avšak oboje zůstává pouhým podpůrným prostředkem. Skutečný
zápas se děje v srdci, vnější okolnosti jej mohou pouze usnadnit či zkomplikovat.
Jak život cenobity, tak eremity mají svou stavovskou dokonalost, která je však nutně
částečná (merikh,). Kasián však zná také celistvou dokonalost (integra perfectio), jež
přisluší oněm nemnohým, „kdo se stejnou velkodušností [dovedou] snášet bezútěšnost
samoty v poustevně i slabosti bratrů v cenobiu.“600 Jako poslední, obtížně dosažitelný,
nadstavovský stupeň svatosti je tedy opět představeno Synovo přitakání všemu, co
přichází z Otcových rukou.
Tato „celistvá dokonalost“ připodobňuje Kristu, jenž ke svatosti nepotřeboval vnější
oporu ústraní a samoty (secessionis adiutorio ac solitudinis beneficio extrinsecus),
neboť je sám jejím neporušitelným zdrojem (ipse fons inuiolabilis sanctitatis). Toho,
který je dokonalou čistotou a který vše očišťuje a posvěcuje, nemohl styk s lidmi
(humanum consortium) nijak poskvrnit.601 Totéž platí o člověku, který na cestě
následování dospěl tak daleko, že v sobě již nese podobu Syna, totiž jeho stálost v lásce,
která vše od Otce přijímá a bez výhrad se Mu dává.602
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3.4.4. Svět, anebo cela?
Stálost svatých je zvnitřněná. Mohou jít kamkoliv a vše jim napomáhá k dobrému. Ale
pokud je možno jít kamkoliv, čemu dát přednost? Je ideálem setrvání v cenobiu, odchod
do samoty, anebo aktivní služba ve světě?
(A) nadřazenost kontemplace
Nejvíce argumentů lze u Kasiána nepřekvapivě nalézt ve prospěch nadřazenosti
kontemplace. Ostatně, postup mnicha od počátků v cenobiu až k hlubší samotě
poustevny, od očistného života (praktikh,) k nazíravému (qewrhtikh,) jsme již představili
dříve.603 Autor skutečně zdůrazňuje, že „vyššího vhledu“ mohou dosáhnout jedině
dokonalí a leda v samotě.604
Anachoreze není prostředkem k získání dokonalosti, poušť není lékem pro neřestmi
prolezlé srdce – je určena těm, kdo již na základech pokory a trpělivosti vybudovali
solidní stavbu ctností. Tito se v samotě nestávají svatějšími, avšak ústraní jim
umožňuje, aby upírali pohled svého již očištěného srdce v nejvyšší míře k Bohu, ne již
ke světu. Touha po přímějším nasměrování pozornosti k Bohu je také důvodem onoho
Kasiánova důrazného doporučení mnichům, aby všemi způsoby prchali před ženami
a před biskupy, neboť „[a]ni jedna z těchto stran […] nedovoluje tomu, koho jednou
připoutala do své blízkosti, ani se dále věnovat pokoji cely, ani se pohledem přečistých
očí na svaté věci oddávat božské theórii.“605
Pokud by si však mnich zvolil namísto pouště ruch velkoměsta i s jeho mravní bídou,
neznamenalo by to pro něj z hlediska svatosti újmu. Jeho mysl by zůstávala stejně čistá,
nižší by byl pouze předmět zájmu – namísto přímého nasměrování k Stvořiteli by cesta
vedla oklikou přes stvoření. Namísto stálosti srdce vyprázdněného od vášní a syceného
Bohem by se do popředí dostala stálost v dobrém, totiž trpělivost a pokora denně
osvědčovaná v nesčetných situacích kontaktu s druhými.
V jakém smyslu je tedy čistě kontemplativní život vyšší než služba ve světě?
Především s ohledem na zacílení lidského žití. Poustevníkovo vnějším ani vnitřním
lomozem nerušené nazírání je jakoby příslibem toho, jak bude Bůh svatými viděn
a milován v příštím věku. Tímto způsobem je možné se již nyní alespoň vzdáleně
dotýkat budoucích dober.606 Martino ministerium je určeno tomuto světu, Mariino
studium však přetrvá i v Božím království.607 Nejvyšší dobro (summum bonum)
nespočívá v jakkoliv chvályhodném aktivním díle, ale jednoduchosti kontemplace.608
Toto vyvýšení Mariina pozorného naslouchání nad Martinu usilovnou službu je tedy
zdůvodněno eschatologicky – odkazem na budoucí cíl člověka. Zvolit si ústraní
a kontemplaci znamená okoušet předchuť budoucího života již v tomto životě zde.609
dosavadní mnišskou vazbu zasvěcené osoby ke klášteru. Stabilitas boni – zvnitřněná stálost v podobě
trpělivosti vůči všemu, co přichází, a stavění sebe sama na poslední místo, mu umožnila jít kamkoliv.
František se mohl „toulat“ po celé Umbrii, neboť si nesl stabilitu v sobě. Není přitom gyrovágem –
neobchází svět, aby v něm hledal naplnění. Je naopak ve spojení se Synem zcela zakotven v Otci
a k druhým pak nepřichází, aby se sytil, ale aby je sytil. Svět mu není potravou, a nepředstavuje tak riziko
pro jeho spásu. Můžeme se však ptát, nakolik byla Františkova cesta následovatelnou i pro ty, kdo nebyli
nadáni jeho odpoutaností a kdo se po něm jako žebraví mniši vydávali hlásat evangelium světu, aniž by
prošli školou cenobia. Nehrozilo takovým, že se začnou gyrovágům podobat?
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Rozdíl se však netýká míry přítomné svatosti obou sester – mravní dokonalost je
hodnocena s ohledem na ctnosti a zejména na jejich korunu v podobě lásky, nikoliv na
kvalitu kontemplace.610
(B) námitky: svatí nemohou a nepotřebují být sami
Kasián tedy před mnicha, který již dosáhl stálosti srdce a stálosti v dobrém, staví
anachorezi jako ideál. Avšak v samém závěru Rozmluv se ústy abba Abraháma ukazuje
další paradox: svatý, který jediný smí samotu vyhledat, je zároveň tím, kdo v samotě
nemůže zůstat nevyrušen. Jeho dokonalost k němu nutně přitáhne druhé.
Zmíněný abba zdůrazňuje, že jen vlažní nejsou navštěvováni. Ten, kdo se málo zřekl
světa a kráčí vpřed líně, není vyhledáván, a je to tak spravedlivé (aequum):
Vy však, jestliže hoříte pravou a dokonalou láskou k našemu Pánu a s veškerou
duchovní horlivostí následujete Boha, jenž je láska sama, budete lidmi obklopení,
ať už prchnete do jakkoliv nedostupných míst (quaelibet loca inaccessibilia).
A čím více vás žár božské lásky Bohu přiblíží, tím větší zástupy svatých bratří vás
zaplaví. Nemůže se totiž, podle Pánových slov, skrýt město položené na hoře.611

Absolutní nerušenost svatého mnicha je tedy sice stavem ideálním, ale zároven čistě
hypotetickým.612 Není nakonec lhostejno, zda dotyčný dokonalý zamíří na poušť, anebo
do středu velkoměsta? Vždyť zástupy jej dostihnou všude.613
Jiný stařec – abba Jan – pak poukazuje na to, že svatí nejenže zcela sami být
nemohou, ale ani nepotřebují, neboť jejich celistvá dokonalost (již zmíněná integra
perfectio) snáší stejně dobře samotu i ruch a čerpá výhody z obojího. Pro anachoretu je
totiž obtížné dosáhnout avkthmosu,nh (oproštěnosti od všech hmotných věcí), pro
cenobitu je zase náročné dojít čisté kontemplace. Dokonalost v obojím se podařila jen
nemnohým „vyrušovaným poustevníkům“ – abba Mojžíšovi, Pafnutiovi a oběma
Makariům:
[B]yli v obou životních stavech (in utraque professione) dokonalí: i když se stáhli
do pouště dále než všichni, kdo sídlili v poustevnách kolem, a lačně se sytili
v skrytosti samoty, a pokud záleželo na nich samých, nikdy nevyhledávali
společnost druhých lidí, přece snášeli návštěvy a slabosti těch, kdo k nim
přicházeli. Kdykoliv je zaplavilo velké množství bratří, kteří se stavili jen tak na
návštěvu anebo kvůli [duchovnímu] pokroku, nesli tento téměř neustávající ruch
a ujímali se jich s nepohnutelnou trpělivostí (immobili patientia tolerantes). Člověk
by věřil, že se po celý čas života neučili ničemu jinému a nic jiného nedělali, než že
se laskavostí věnovali horlivé službě mnohým příchozím, takže nikdo nemohl jasně
říct, s jakým životním stavem je více spojeno jejich snažení, totiž zda je jejich
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Coll. 15,2. Srv. výrok Hanse Urse von Balthasara: „Měřítkem, podle něhož je křesťan (a člověk
vůbec) hodnocen v Božím soudu, je jeho láska k Bohu a k bližnímu, a ne stupeň jeho náboženské
zkušenosti.“ WEISMAYER, Josef. Život v plnosti. Dějiny a teologie duchovního života. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1994, s. 124.
611
Coll. 24,19.
612
Abba Jan se dokonce vzhledem k davům návštěvníků rozhodl pro návrat do cenobia, kde sice není
možno dosáhnout takových výšin kontemplace, avšak nemusí se starat ani o živobytí ani o hosty ani
o lidskou chválu. (Coll. 19,6)
613
Abba Abrahám navíc přijímání návštěvníků nelíčí jako jev nutně neblahý. Jsou užitečné pro zdraví
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(Coll. 24,20)
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velkodušnost zázračněji uzpůsobena k poustevnické čistotě (heremitica puritas)
nebo ke společnému životu (conuersatio communis).614

Opět se tedy setkáváme s nadřazením trpělivého snášení všeho, co přichází, dokonce
i nad summum bonum kontemplace. Láska se jeví jako dobro vyšší než nejvyšší dobro
nazírání. O tomto (dalším) paradoxu se nyní zmíníme zejména v souvislosti s postavou
apoštola Pavla.
(C) imitatio angelorum a imitatio Christi – příklad sv. Pavla
Kasiánovy důvody proti volbě kněžské služby jako cesty ke svatosti jsme zmínili již
zkraje této práce. Nezkušený, vášněmi prolezlý, vnitřně neustálený člověk chce přinášet
Boha světu, ve skutečnosti však nese do světa jen sebe a sám se Bohu krade.615
Avšak co si má před pastorací varující monastický autor počít s postavami apoštolů,
jejichž kroky nesměřovaly do ústraní, kam by za nimi druzí okouzleni jejich svatostí
mohli přicházet, ale přímo k lidem? Je hlásání evangelia, jemuž se věnovali a v němž
pokračují jejich nástupci, z hlediska svatosti vlastního života ve srovnání
s poustevníkovou anachorezí defektní?
Kasiánův abba Theonas ve 23. knize Rozmluv jako by se něco takového plaše
pokoušel naznačovat ve svém výkladu apoštolových slov: „Vždyť nečiním dobro, které
chci, ale zlo, které nechci“ (Ř 7,19). Co je ono bonum, ptá se stařec, které svatému
Pavlovi při všech jeho podrobně představených ctnostech přeci jen schází?616
Je jím onen Mariin „nejlepší úděl“ (pars optima) – totiž nazírání Boha (contemplatio
dei). Ne, že by apoštolovi byla qewri,a nedostupná – vždyť byl před lety přenesen až do
třetího nebe (1K 12,2) –, ale nemůže se jí věnovat pro svou neustálou starost o spásu
druhých. „[Skutky služby uprostřed světa] totiž svaté mnoho zdržují a oddalují od
nazírání onoho vrcholného dobra (bonum sublimis) tím, že je zaměstnávají dílem sice
dobrým, které však přece zůstává usilováním pouze pozemským (terrena studia).“617
Vždyť kdo by mohl, když zrovna rozdílí almužny anebo přijímá hosty, věnovat
neodchylnou pozornost nebeským skutečnostem?
Až potud je argumentace abba Theony zcela v linii dosavadních Kasiánových výroků
ve prospěch pouště. Avšak starcův výklad dalších Pavlových slov poustevnu překvapivě
srazí z piedestalu. Apoštol totiž nezastírá, že i pro něj je sice předmětem touhy být
trvale s Kristem, ale je přitom ochoten zřeknout se lásky ve jménu lásky, totiž touhy ve
jménu sebevydání: „Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat
v tomto těle je zase potřebnější pro vás“ (Flp 1,24). Ví, že dobro kontemplace stojí
z hlediska jeho vlastního prospěchu nad všemi plody apoštolských námah, a přece klade
jiné dobro – bonum caritatis – i nad kontemplaci:
I když tedy mnoha způsoby kladl skvělost tohoto dobra [kontemplace] nad všechny
plody svého kázání, přece se jej vzdává s ohledem na lásku (caritas), bez níž nikdo
nemůže Pána získat. A pro ty, které až dosud jako kojná chůva napájel z prsou
evangelia, neodmítá odtržení sebe sama od Krista (diuulsio a Christo), které je pro
něj škodlivé (noxia), pro druhé však potřebné (necessaria). K této volbě jej totiž
žene jeho nezměrná dobrota (nimia pietatis uirtus), díky níž by si, pokud by to bylo
možné, pro spásu svých bratří zvolil i nejhorší zlo zatracení (anathema). ‚Přál bych
si,‘ píše, ‚sám být proklet a odloučen od Krista za své bratry, kteří jsou mými
příbuznými podle těla, kteří jsou Izraelité‘ (Ř 9,3-4).618 To znamená: přál bych si
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být podroben nejen časným, ale i věčným trestům, aby se všichni lidé, pokud by to
bylo možné, mohli radovat ze společenství s Kristem: jsem si totiž jistý, že spása
všech je prospěšnější pro mě i pro Krista než má vlastní (certus enim sum utiliorem
Christo et mihi omnium salutem esse quam meam).‘619

„Spása všech je pro mě i pro Krista prospěšnější než má vlastní.“ Touto jedinou –
opět paradoxní – větou dochází v pohledu na nejvyšší dobro kontemplace a na
rozptylující svět k náhlému převrácení perspektivy.620
Ano, z eschatologického hlediska je contemplatio dei skutečně optima pars, neboť
odpovídá pohledu Syna věčně obráceného k Otci, pohledu dokonalého přijetí
a dokonalého sebedarování, je činností, jež patří nebi, k němuž Kristus otevřel cestu.621
Svatí odcházející do samoty napodobují svým nazíráním svatost andělů (angelicam
sanctitatem aemulantes)622 a vyhledávají život, jenž může být přirovnán k jejich
blaženosti (angelicae beatitudini conparanda).623 Jejich cestu bychom tedy mohli
s nadsázkou označit za „imitatio angelorum“. Jedná se přitom zároveň o „imitatio Filii“,
o napodobování Syna, jenž je věčně obrácen k Otci.
Kroky svatého Pavla nasměrované ke světu však vedou ve stopách vtěleného Boha.
Apoštolův způsob následování je imitatio Iesu – tedy nápodoba Syna taženého
vykupitelskou láskou až na zem, aby se pro člověka stal člověkem. Zatímco anachoreta
touží být především „svatý a bez poskvrny před Otcovou tváří“ (srv. Ef 1,4),
programem apoštolova života není vzestup kontemplace vedoucí ze světa k Bohu, ale
Kristův sestup ke světu, jak je představen v christologickém hymnu jeho vlastního listu
Filipanům: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám
sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě
člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (F 2,6–8).
Poustevník napodobuje Kristovu identitu čistého, chudého a poslušného Syna,
apoštol je však pověřen jít ve stopách Synova poslání do světa – ve stopách Synova
sestupu se Pavel sklání k zemi a sestupuje až na dno, aby druhým pomohl vstát. Při tom
všem se opírá o víru, že právě tento pohyb lásky vedoucí dál od nebe, pohyb po vzoru
Kristovy ke,nwsij (F 2,7) a tapei,nwsij (F 2,8), dvojího dobrovolného sebeponížení při
vtělení a cestou na kříž, povede jeho i druhé nakonec k nebi. Poustevníka vede důraz na
eschatologii k tomu, aby opustil tento svět ve jménu předchuti budoucího, Pavla však
vede důraz na inkarnaci opačným směrem. Jeden je tažen především se Synem k Otci,
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Postoj sv. Augustina blízký tomu Pavlovu popisuje Benedikt XVI.: „Po svém obrácení na
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druhý se vtěleným Synem k zemi. Jeden se zříká světa, aby získal Boha, druhý se „zříká
Boha“, aby získal svět pro Boha, a přitom věří, že právě touto ztrátou sebe pro druhé
získá i sám sebe.624
Apoštolův sestup na dno ve stopách Vtěleného nicméně musí být předcházen (nebo
alespoň provázen) sestupem od pýchy k pokoře. Bez vnitřní stálosti a stálosti v dobrém
by se neočištěný hlasatel evangelia svou předčasnou službou jen utvrzoval v hříchu
namísto vedení druhých ke svatosti. Nesl by druhým namísto Krista jen svou ješitnost,
pýchu a zástup dalších neřestí. Avšak v pokoře a trpělivosti vycvičený učedník smí
sloužit lidem a následovat Syna do světa a trpět zde z lásky.
Děje se tak ne proto, že by se sám sápal po úřadu – vždyť by raději volil dobro
kontemplace625 – ale proto, že je samotným Kristem skrze církev pověřen a poslán, aby
ve stopách Vtěleného a Obětovaného sestupem na dno přiváděl stvoření zpět k Otci.
Není jistě náhodou, že tolik církevních otců původně prchalo světitelovým rukám.626
Vlastní pokora je varovala, že by světu nenesli Krista, ale sebe. Domnívali se, že více
vykonají v ústraní dílem očišťování sebe sama od hříchu, než tím, že ve své hříšnosti
půjdou k druhým. Jakmile však byli pastýřským úkolem pověřeni, přijali jej jako
poslání z Otcových rukou, a než aby nadále utíkali do samoty, ochotně se pro druhé stali
„zrnem padajícím do země“ (J 12,24).
Oni ani svatý Pavel – tak jak jej abba Theonas líčí – nejsou podobni ustarané Martě,
jež Krista obsluhuje, namísto aby pozorně seděla u jeho nohou, ale spíše Marii, která se
již zdokonalila dlouhou námahou naslouchání, dospěla tak k čistotě srdce a jíž sám Pán
řekl: „Vstaň!“627 Poslal ji do světa, aby o něm vyprávěla druhým. Ona by raději zůstala,
kde je, a dál hleděla na svého Mistra, ale poslušnost ji od Něj odvádí. Útěchou jí je jen
vědomí, že Ten, jenž ji posílá, sám šel předtím stejnou cestou. Ve věčnosti totiž
„naslouchá u Otcových nohou“ a z lásky – kterou od Otce dostává – se nechává poslat
k lidem, aby je přivedl tam, kde se sám nachází.
A tak jako Syn nepřestává hledět k Otci a plnit Jeho vůli ani na cestách Galileje, tak
ani Pavel, pokud kráčí do světa veden ne ješitností či akédií, ale poslušností Bohu, není
nazírání vzdálen více, než kdyby setrvával v samotě. Kontemplace dosud pod závojem
skryté Boží esence sice vyžaduje ústraní a vnější nerušenost, ale tato cesta – jak hned na
začátku Rozmluv Kasiánovi a Germanovi sděluje abba Mojžíš – není jedinou. Boha lze
nazírat také skrze dílo stvoření a dílo spásy, s pohledem upřeným na působení Jeho
prozřetelnosti ve světě. Takové nazírání nevyžaduje ústraní, nýbrž se děje
prostřednictvím světa, tedy i uprostřed zápalu apoštolské služby. Podmínkou
624
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kontemplace zde není samota pouště, ale kvalita života (qualitas uitae) a čistota srdce
(puritas cordis).628 Zkažený bude ve svém srdci spřádat zlo i v ústraní, svatý naopak
promění ruch velkoměsta v místo setkání s Bohem.
Pokud je – jak jsme řekli v úvodu kapitoly – jediným ospravedlněním askeze
láska,629 pak Pavel právě ve jménu této lásky vychází k druhým. Do světa jej již nevede
neumrtvená vášeň (passio), ale soucit (compassio). Apoštol tak napodobuje svého Pána,
„který začal pro lidskou spásu pobývat na zemi, aniž opustil nebesa.“630 Přijímá tedy
poslání služebníka, zároveň si však uchovává identitu adoptovaného Božího syna –
poslušností patří zcela Otci a blíženskou láskou světu. Protože je ustálený v dobru,
může pro Boha získávat mnohé, aniž by ztratil sebe. Pevnost asketických závazků
nahrazuje tím, že se stává pro všechny vším (1K 9,22). Prospěch druhých staví nad
zachování vlastních principů.631
Abba Theonas tedy představí Pavla jako toho, pro nějž je spása všech prospěšnější
než jeho vlastní, a který se spolu s Božím Synem nechává poslat světu. Vzápětí však
zopakuje, že summum bonum nespočívá v činnosti, ale v „sycení se pohledem na Boha
a pevném lnutí ke Kristu.“632 Apoštolovu volbu sestupu do světa tedy mlčky přechází.
Jak je však potom ospravedlnitelné Pavlovo zřeknutí se nejvyššího dobra? Abba
Theonas odpověď nevysloví. Z výše řečeného však vyplývá, že takové zřeknutí je
obhajitelné jedině láskou – po vzoru Krista, který ve vtělení a na kříži učinil totéž.
3.4.5. Shrnutí: bonum caritatis
Ukázali jsme, že posledním stupněm stálosti je stabilitas boni, tedy trpělivé snášení
zkoušek a z pokory plynoucí nepůsobení příkoří druhým. Kdo dosáhl této stability, není
vázán jejími vnějšími formami a může jít kamkoliv. Toto kamkoliv by však mělo mít
podobu většího dobra. Zde se však Kasián – jak je patrné ze slov abba Theony o svatém
Pavlu – dostává do dilematu. Za summum bonum je sice označena kontemplace v
ústraní, na příkladu apoštola se však zároveň ukazuje, že existuje ještě vzácnější cesta –
„vyšší než nejvyšší“ – spočívající ve zřeknutí se vlastního duchovního prospěchu ve
jménu lásky. Pokud člověka zprvu vedla cesta očišťování ze světa, nyní jej cesta služby
přivádí do světa nazpět.
A přece je poustevna v Rozmluvách dál stavěna nade vše a vlastní zakoušení pokoje
kladeno nad jeho přinášení světu. Tato volba zde však působí poněkud sobecky, neboť
v Kasiánově díle schází explicitní zdůraznění apoštolského rozměru kontemplace.633
Starost o vlastní spásu se u našeho autora zdá být čímsi soukromým, co se přímo netýká
prospěchu celého těla Církve. Mnich má dbát především o vlastní svatost a od sdílení
a řešení starostí druhých lidí je odrazován. Pletky se světem by byly překážkou jeho
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sv. Terezie z Avily. Srv. PEROUTKA, David. Pramen, s. 186. Též: SICARI, Antonio Maria. Poselství
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skutečnosti prohlášení klauzurované řeholnice sv. Terezie z Lisieux patronkou misií. K tématu se vrací i
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vlastního pokroku a potenciálním důvodem pádu.634 Postava apoštola Pavla je tak
v Kasiánově myšlení určena sice k obdivu, nikoliv však k následování.
Avšak byť poustevníkova skrytost v poušti sobecky působí, sobecká není. Její smysl
se nám více otevře v trinitárních souvislostech: v závěru následující kapitoly (3.3.4.)
mimo jiné ukážeme, že kontemplace není pro Kasiána jen „sycení se Bohem“, ale
především je podílem na Synově přitakání Otci, a tedy zástupným ano vysloveným
v poslušnosti i za neposlušné. Ani život v ústraní tedy vůbec nemusí mít podobu oné
Semjonovy soběstačné stability, ale skutečné stálosti v dobrém – totiž lásky.

634

Coll. 24,11.
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3.5. Stabilitas Dei
Lidská stabilitas boni má svůj vzor a cíl v Bohu. Dospět cestou od strachu sluhy přes
námezdníkovu touhu po odměně až k lásce syna znamená získat Boží podobu (dei
similitudo).635 V jakém smyslu je však podle Kasiána Bůh stálý a v čem je jeho stálost
modelem té lidské?
Pokud nalezneme odpověď na tyto otázky, pomůže nám teologicky ukotvit
a zdůvodnit usilování o stabilitu, jehož průběh od vnějších podob, přes vnitřní, až ke
stálosti vztahu jsme dosud popsali. Odpověď je však zároveň nesnadná vzhledem
k samotnému charakteru studovaných textů. Ani Rozmluvy ani Zvyky a léky nejsou
teologickým traktátem, nýbrž souborem návodů, jak se člověk ve své slabosti může
s Bohem spojit. Otázky zde formulované jsou praktické, vztažené ke každodennímu
„jak a proč“ mnišského života. Jakkoliv je doba Kasiánova života zároveň obdobím
velkých dogmatických koncilů, v souvislosti s nimiž docházelo k vybrušování trinitární
a christologické nauky, v autorových monastických textech se z těchto bouří zápasu
o pravdu nezrcadlí téměř nic.636 Spekulativní teologická témata jsou zmíněna jen
náznakem – v centru pozornosti zůstává zápasící člověk, byť ve vztahu k Bohu, nikoliv
Bůh sám.
Přesto lze z porůznu roztroušených zmínek autorův obraz Boží stálosti alespoň
v základních konturách představit. Ve svém tázání přitom vyjdeme od Kasiánova
srovnání nestálého člověka a stálého Boha. Následně poukážeme na souvislost mezi
Boží stálostí a dobrem. V závěru se pak pokusíme téma zasadit do trinitárního kontextu.
3.5.1. Nestálý člověk a stálý Bůh
V předchozí kapitole jsme představili Kasiánův portrét téměř neotřesitelné stability
svatých. Sám autor však nezastírá, že sebekrásnější pozemský obraz nebeských
skutečností obsahuje skvrny. Žádné lidské dei similitudo neznamená naprostou
nepohnutost.637 „Ani mezi […] svatými není nikdo neměnný (inmutabilis).“638 I ti
nejdokonalejší mají denně důvody ke zkroušenosti, neboť stále upadají do zla, jímž je
těkavost myšlenek (motus cogitationum) a starost o světské věci (curae carnalium
rerum).639 Takoví sice již nehřeší smrtelně, ale v podmínkách tohoto světa bude vždy
možno mluvit o „nedokonalosti dokonalých“, neboť i oni denně chybují „slovem,
myšlenkou, nevědomostí, opomenutím, z nutnosti, vůlí nebo jen tak mimoděk.“640
Nehybné svou přirozeností nejsou dokonce ani nebeské mocnosti (potestates
supernae), neboť někteří z andělů se od Boha odvrátili svou zkaženou vůlí. Ostatní sice
setrvávají v blaženosti (in beatitudine perseruerant), ale i oni jsou v tomto neměnném
stavu uchovávány Boží milostí.641
Svou přirozeností neměnný je jedině Bůh (Deus solus inmutabilis).642 „[N]ic není
samo o sobě stálé (stabile), nic neměnné (immutabile), nic dobré, kromě [něj] samého –
zatímco všechna stvoření, jež chtějí získat blaženost věčnosti a neměnnosti
(beatitudinem aeternitatis uel immutabilitatis), nemohou tohoto cíle dosáhnout svou
635

Coll. 11,9.
Nepočítáme-li zmínku o antropomorfistickém sporu, jenž však autora zajímá též pouze s ohledem
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přirozeností, ale jen skrze podíl na svém stvořiteli (per creatoris sui participationem)
a skrze milost.“643
Boží stabilita je pak Kasiánem před lidskou proměnlivost postavena jako cíl
nekončícího usilování. Mnich odvrací pohled od proměnlivosti světa k Jedinému
Neměnnému a sama pevnost jeho zaměření k nehybnému předmětu touhy jej táhne
vzhůru: „[K]do bude všechno časné považovat za nic, protože pohled své mysli pevně
upře k tomu, co je nepohnutelné a věčné, ten, i když bude ještě v těle, bude už ve svém
srdci kontemplovat blaženost budoucího přebývání.“644
Jinde Kasián užívá pro duchovní život obrazu střechy: Boží láska je jejím „nehybně
pevným středem“ (centrum inmobiliter fixum), kolem nějž mnich může bezpečně
dokola klást své myšlenky, resp. ty z nich, které jsou k tomuto středu zaměřitelné;
ostatní pak má zahazovat.645
Mnichova stálost je tedy závislá na zacílenosti jeho usilování k Bohu: „[Kristův atlet]
neběží jen tak bez cíle, protože hledí na nebeský Jeruzalém (coelestem Jerusalem
conspiciens) a má v něm pevný cíl, k němuž má rychle a bez odchylek směřovat jeho
srdce. “646 Pevnost asketova pohledu má odpovídat pevnosti cíle.
Mnich má být srdcem natolik zaměřen k věčnosti, že za časné zájmy, za cokoliv
pomíjivého (transitorium aliquid) nemá ani prosit v modlitbě.647 Toto trvalé
nasměrování k cíli jej uchová v bezpečí před lpěním na prchavém a proměnlivém světě.
Takový se pro časné věci nenechá zmítat pocitem štěstí ani neštěstí.648
Bůh je pro Kasiána pevný terč, jejž se přirozeně proměnlivý člověk snaží svým
životem trefit – a to tak, že ustaluje svůj po mnoha věcech roztěkaný pohyb a postupně
jej usměrňuje k jedinému cíli, takže nakonec „po jediném žízní, k jedinému vždy
směřuje nejen všechny své skutky, ale i své myšlenky.“649
Stabilita vnitřního života tedy není pomyslným setrváním na místě, nýbrž
nahrazením těkavosti uspořádaným pohybem k cíli. Bytostně nestálý člověk si nemůže
nehybně podržet své myšlenky ani ctnosti. Nemůže zůstat, kde je – buď se nechává
unášet proudem směrem k narůstající roztěkanosti a větší spoutanosti vášněmi, anebo
vesluje proti proudu směrem ke Zdroji. Tento druhý pohyb pak lze nazvat
ustalováním.650
Kasián je v tomto ohledu zcela zajedno s Tomášem Akvinským, jenž bude také
soudit, že „čím více se stvoření přibližují Bohu, jenž je nehybný, tím více jsou sama
nehybná.“651
3.5.2. Proč vůbec chtít stálost?
Otázka, která však moderního západního čtenáře při četbě všeho toho velebení stability
pravděpodobně napadá, zní: Proč po něčem takovém vůbec toužit? Představa
643
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naplněného života zahrnuje pohyb, změnu, vzrušení a novost.652 Slova jako nehybnost
či neměnnost evokují naopak smrt. Proč si přát strnulost? Anebo stálost není ustrnutím?
Jistým řešením by bylo problém obejít a označit Kasiána prostě za dítě své kultury,
jíž byl vlastní podstatně větší odpor k proměnlivosti než našim současníkům. Obraz
světa vedoucí sestupně od nekonečně vyvýšeného „nehybného hybatele“ přes
pravidelný pohyb planetárních sfér až k neuspořádanému ruchu pozemšťanů byl
v pozdně antické civilizaci sdílen napříč filosofickými směry a jen s drobnými
obměnami byl recipován také křesťanstvím.
Avšak podobně jako Kasián se o Boží stálosti vyjadřuje také pozdější filosofcká
teologie opřená o aristotelskou metafyziku, která označuje naprostou neměnnost za
entitativní Boží atribut, vyvoditelný přímo z jeho metafyzické esence. Jediná
proměnlivost, již je o Bohu možno vypovídat je vnější, a ta spočívá pouze ve změně
lidské perspektivy při pohledu na to, co je samo o sobě nehybné: „Právě tak o sloupu
říkáme, že stojí napravo a poté nalevo, když člověk vzhledem k němu mění své
místo.“653
Boží neměnnost není teologickým specifikem pozdně antického myšlení, ale
kulturně nepodmíněnou součástí křesťanského dogmatu.654 Tato představivosti
moderního člověka se protivící výpověď o Bohu nicméně označuje pravý opak
neživotné strnulosti. Bůh je pro Kasiána ten, jemuž „nelze nic přidat ani ubrat,“655
neboli – tomistickým jazykem – čirý čin (actus purus). Jeho bytí je plně uskutečněné,
nic v něm není pouhou potencialitou – nic jen možnost, vše věčně přítomná skutečnost.
To však neznamená ustrnutí, ale plnost, jež je měřítkem každé změny, a křesťanský
mystik Pseudodionýsios Areopagita tedy ve své lásce k paradoxům zcela legitimně
zpívá chválu na „pohyb nehybného Boha“ (kinh,sij qeou/ tou/ avkinh,tou).656
Člověk, který se této stálosti přibližuje, neprochází procesem tuhnutí až do stavu
zmíněné mrtvoly v hrobě, ale naopak procesem oživování či osvobozování. Postupně
získávaná stabilita se totiž týká především dobra. Ten, kdo byl v jeho konání nejprve
omezován vlastními neřestmi a rozptýleností, se přibližuje k Bohu v míře, v jaké je
schopen je konat bez vnitřních překážek. Člověk, jenž byl zprvu jako zanesený, sotva
kapající kohoutek, se ustálením v dobrém stává kohoutkem s plným průtokem, bytostí,
jíž snadno proudí láska k Bohu i bližnímu. Takový je nyní někým, kdo je schopen plně
přijímat i dávat, kdo naplno žije.
Mrtvolná strnulost tedy odpovídá nestálosti, ne jejímu opaku. Nestálý je totiž
neschopen pevně konat to, co poznává jako dobré – starostmi a vášněmi je smýkán sem
a tam. Teprve ten, kdo je ustálený, získává svobodu z vnitřního otroctví, tedy vládu nad
sebou a možnost podobat se Bohu v jeho nehybném konání dobra.657
3.5.3. Boží stálost a dobro
Při pozorném čtení Kasiánova díla si lze všimnout, jak často je Bůh jedním dechem
zmiňován jako naprosto neměnný a zcela dobrý. Autor se zmiňuje o „Boží dobrotě
652
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a neměnné podstatě (dei bonitas immutabilisque substania),“658 o tom, že Bůh jediný je
„neměnný čili dobrý“ (inmutabilis uel bonus).659 Ona stabilitas boni, jež byla
předmětem předchozí kapitoly, v něm tedy nachází svůj model.
Viděli jsme, že nejvyšším stupněm lidské dokonalosti je láska, která chce dobro pro
samo dobro. Ta pak zvláště přináleží Bohu a těm, kdo v sobě nosí jeho obraz
a podobu.660 Zatímco člověku však láska patří jako habitus, Bůh ji takto nevlastní, ale
sám jí je – láska je jedním z jeho jmen (Srv. 1J 4,16) .661
Teprve v této souvislosti se nám jasně odhaluje, co Kasián míní Boží neměnností:
[Bůh] z důvodu vlastní dobroty rozděluje veškeré bohatství dobra hodným
i nehodným. Nemůže být ani znechucen křivdami, ani pohnut lidskými
ničemnostmi k vášním; jeho přirozenost totiž vždy zůstává dokonale dobrá a
nepohnutá.662

Ve vztahu k člověku je tato nehybnost jen jiným označením pro trvalou, lidskými
pochybeními nenarušitelnou spasitelskou vůli. Bůh je stálý ve své touze přivést člověka
k sobě. Všechny stvořil k věčnému životu. Je-li kdo zatracen, pak proto, že sám chce, ne
z Božího přání.663 „Boží dobrota a neměnná podstata sama nikomu neublíží (dei bonitas
immutabilisque substania neminem laedit).“664 To člověk si škodí tím, že se od ní
vzdaluje.665
I Boží stálost je pro Kasiána tedy především stabilitas boni, okolnostmi
nepodmíněná ochota udělat vše pro spásu člověka. Tato stabilita neznamená
neústupnost neúprosné spravedlnosti. Na otázku, zda je v Bohu změna (inmutatio) abba
Josef v 17. knize Rozmluv dokonce odpovídá: ano – má jméno milosrdenství
(misericordia).666 Takto například Ninivanům Bůh slibuje trest, avšak ustoupí od své
záchranou neřestných motivované hrozby, jakmile dojde k jejich obrácení. Miseratio je
nad definitio – slitování nad sliby – tvrdí dále tentýž stařec.667
Tato pozdější korekce Božího rozhodnutí přitom samozřejmě neznamená změnu
v Bohu samotném, ale jedná se opět jen o změnu lidské perspektivy. Tatáž neměnná
láska, která se zatvrzelým a nekajícím jeví jako přísná a hrozící, je teprve kajícími
správně pochopena jako milosrdenství. Kdo se obrátí k Bohu, pochopí, že vše, i hrozba
trestu, bylo jazykem lásky. Ti, kdo jsou odvrácení k hříchu, však Boží slova o záchraně
dosud neslyší jinak než jako žárlivý hněv.
3.5.4. Trinitární rozměr stálosti
Dosud jsme se zabývali souvislostí mezi lidskou a Boží stálostí pouze s ohledem na
spasitelné působení Nejsvětější Trojice navenek. Člověk ustálený v dobrém má podíl na
svém Stvořiteli (creatoris sui participatio),668 když sdílí jeho milosrdnou, kvalitami
příjemce nepodmíněnou lásku k lidem.
Avšak dříve než na Boží lásce k světu je stabilitas boni podílem na Synově lásce
k Otci. Dosažení stálosti v dobrém, tedy lásky bez překážek, Kasián popisuje jako
658
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přejití ze stavu služebnictví či námezdnosti k adoptivnímu synovství (in adoptionem
filiorum). Takový člověk je pak obrazem a podobou Boží (imago et similitudo dei).669
Similitudo Dei zde znamená především specificky similitudo Filii – učedník se stává
„synem v Synu“ a participuje nyní na Synově vztahu k Otci. Získává tak identitu, jež
pro něj byla zamýšlena již ve stvoření a kterou hříchem ztratil.
Syn je ve vztahu k Otci prázdnou náručí, jež od něj dostává vše kromě jeho otcovství
a vše kromě svého synovství mu vrací. Nemá nic vlastního – je tím, kdo zcela přijímá
a zcela dává. Transponován do podmínek hříchem napadeného stvoření, do nějž Syn
vtělením vstoupil, aby je vrátil Stvořiteli, nabývá tento vnitrotrojiční vztah podobu
Kristovy naprosté poslušnosti Otcově vůli.670 Syn zjevuje Boží lásku světu a neuhýbá
před žádným z důsledků, které to nese. Jeho stálé ano vůči Otci se zrcadlí v tomtéž ano
vůči světu. Vrcholem obojího přitakání je pak událost kříže, ochota odpovědět na zlo
nikoliv zlem, ale utrpením přijatým z poslušné lásky vůči Otci a z milosrdné lásky vůči
světu.
Trpělivost a pokora učedníka, který dosáhl stálosti v dobrém, je zrcadlem zmíněného
vztahu mezi Otcem a Synem, tedy především připraveností všechno od Boha přijímat
a vše mu zas vracet. Jedná se o postoj vyjádřený v modlitbě Páně: „Buď vůle tvá jako
v nebi tak i na zemi (Mt 6,10).“671 Tak jako se v nebi Syn dává Otci, tak se mu na zemi
nabízí i Synu připodobněný učedník, když přijímá Otcovu vůli – tedy staví se v lásce na
poslední místo a se souhlasem přijímá vše, co přichází.
Již bylo řečeno, že rozpracovanou trinitární teologii ve Zvycích a lécích ani
v Rozmluvách nenajdeme, právě popsaný vztah je však u Kasiána vyjádřen
přinejmenším v souvislosti s tématem ustavičné modlitby. Ta pro autora znamená
především vstup do jednoty mezi Otcem a Synem, do jejich dokonalé lásky. Když se
skutečně modlíme, pak „všechna láska, všechna touha, všechno usilování, každá snaha,
každá naše myšlenka, vše, čím žijeme, co říkáme, co dýcháme, bude Bůh – a ona
jednota Otce se Synem a Syna s Otcem bude přelita do našeho vnímání a do naší
mysli.“672
Kasiánův Bůh tedy není statický, jednoosobový bůh filosofů; nikoliv pouze nehybný
prvotní hybatel, ale především neustálý pohyb věčně sdíleného života a lásky mezi
osobami Nejsvětější Trojice. Bůh, jenž je autorovi obrazem i lidské stability, v sobě
skrývá stálý pohyb sebedarování - Otce Synu a Syna Otci.
Cílem poustevníka (destinatio solitarii) pak není nezávislost bytosti, jež se zřekla
světa a v ústraní si vystačí sama, ale modlitba – tedy přijetí postoje na Otci zcela
závislého syna v Synu.673 Slova žalmů se stávají jakoby jeho vlastními a mnich skrze ně
svou pozorností vstupuje do věčného rozhovoru Syna s Otcem.674
Syn, který má prázdné ruce a vše do nich přijímá, je však také tím, který vše dává –
tedy jednak věčně vrací Otci a jednak, poté, co na sebe vzal lidskou přirozenost a v této
podobě vstoupil do dějin světa, také rozdává lidem. Tímto vším, co přijímá, vrací
a rozdává, je láska. Oním posledním postojem rozdávání pak především zjevuje Boží
milosrdenství světu.
Ten, kdo nejprve očistil (nebo naším slovníkem: ustálil) své srdce a disponoval je pro
přijetí lásky, což se rovná postoji syna v Synu, ten nyní může rozdávat z plnosti, již
obdržel. Stabilitas cordis připravila člověka k přijetí lásky (gratia). Stabilitas boni je
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pak stálostí lásky (caritas) vůči Bohu a lidem. Tento proces vedoucí od přijetí
k darování přesně vyjádřil Thomas Merton, když píše o milosti:
Co tedy nakonec můžem[e] o tajemství milosti říci? Je to prostě objetí, kterým nás
Bůh bere ve svém svatém Duchu k sobě. Je to naše božské synovství v Kristu.
Všecka milost k nám přichází v Kristu, který je hlava církve. Mít milost znamená
patřit Bohu. Habere est haberi, mít znamená patřit. Odpovědí naší vůle na toto
objetí Boží je činná láska, vracející Bohu lásku, v které nám dal sebe sama,
a odevzdávající nás jeho Duchu, který se odevzdal nám. Milost a láska (charita)
jsou dva aspekty téže skutečnosti: Boha žijícího v nás.675

Sám Kasián se podobně ptá, jak může být člověk ve své křehkosti podoben stálému
a neměnnému Bohu. Jak jinak než tím, že bude milovat dobré i zlé: „V čem může být
slabá a křehká lidská přirozenost jako On, ne-li v tom, že bude Boha napodobovat
(imitatio dei) a dobrým i zlým, spravedlivým i nespravedlivým vždy s pokojným
srdcem prokazovat lásku (caritas) a konat dobro z přilnutí k dobru samému?“676
Participace na Synově ano vůči Otci tak vede až k podílu na Synově – Otce
zjevujícím – ano vůči světu. Jedná se o dvě tváře téže stálosti v dobrém, jež byla
předmětem předchozí kapitoly.
Pokud bychom zde nastíněný trinitární rozměr stability ze svých úvah vyloučili jako
„přehnanou spekulaci“, dostali bychom se do pasti. Stabilitas a impassibilitas
jednoosobového Boha by se totiž mohla snadno odrážet i v čistě sebestředných
postojích Semjona Mudrlanta, jenž sice trpělivě snáší rány, ale jímž nic – ani soucit –
nepohne. V tomto „semjonovském“ duchu bychom pak mohli vnímat i neochvějnost
některých Kasiánových hrdinů – například onoho starce, kterého obklíčí dorážející
zástup nevěrců a jenž na jejich popichování: „Jakýpak zázrak udělal ten váš Kristus,
kterého ctíte?“ odpovídá: „Takový, že se mě tyto ani větší křivdy, pokud byste mi je
působili, nerozruší ani neurazí.“677
Snadno by taková slova mohla s povýšeneckým úšklebkem zaznít i z úst starého
Semjona. Teprve pohled na Trojjediného však umožní vidět postoj obklíčeného starce
správně: jeho trpělivost vůči ranám není projevem pyšné soběstačnosti, ale odrazem
vnitrotrojičního vztahu Syna vůči Otci, vztahu bezvýhradného přijetí vůči tomu, jenž se
dává. Totéž přitakání, jež je ve věčnosti zdrojem Synovy blaženosti, má v podmínkách
padlého světa podobu souhlasu s křížem.
Nepohnuté nesení ran, které by se mohlo jevit jako projev satanovy soběstačné
pýchy, se v trojičním kontextu ukazuje naopak jako obraz pokory Syna, jenž chce být
zcela chudý, aby mohl vše dostat darem – včetně ran.
Tak jako Boží ani lidská stálost tedy pro Kasiána není setrváním v sobě, ale vyjitím
k druhému – k Bohu i lidem. Člověk – syn v Synu – předkládá s postojem žebráka
prázdný prostor svého očištěného srdce Otci. A když je láska – Duch svatý – obdržena
darem, je pro samu svou povahu darována dál.
A stálost? Co je tedy ona stabilitas Dei, kterou Synu podobní svatí svým životem
odrážejí? Je stálostí vytrvale natažených dlaní – vždy připravených přijímat a vše přijaté
dávat.
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4. Teologie stability
Po úvodní lexikologické analýze (kap. 2) a následném vykreslení stupňů stability
v Kasiánově díle (kap. 3) nyní v závěrečné části práce postoupíme o krok dál směrem
k zobecnění a pohlédneme na autorovu koncepci stálosti z výšky. Taková perspektiva
sice znemožňuje prozkoumat každý kámen zvlášť, o to lépe však odhaluje celkový ráz
krajiny.
V prvních dvou podkapitolách (4.1.–4.2.) nejprve shrneme výše představené podoby
stability, poukážeme na jejich vzájemnou souvislost a pokusíme se je nahlédnout jako
jednotlivé etapy duchovní cesty mnicha.
Po této úvodní sumarizaci ve zbytku práce (4.3.–4.4.) pohlédneme na Kasiánovo
pojetí stability v širším teologickém kontextu, a to nikoliv z hlediska diachronního
(z koho vycházel a koho ovlivnil), nýbrž synchronního (kde stojí na pomyslné mapě
systematicko-teologických pozic). Na téma stálosti se zde také zaměříme ne již jen
s ohledem na individuální cestu člověka ke svatosti, nýbrž v christologických
souvislostech.
Ona záměrná ptačí perspektiva, z níž stabilitu v celé této kapitole nahlížíme, se
projeví i na našem odstupu od Kasiánovy vlastní terminologie. Popíšeme-li to, co bylo
výše představeno s důrazem na detail, nyní znovu, avšak stručněji, obecněji a pomocí
jiných slov, umožní nám to lépe postřehnout celek, k němuž se jednotlivosti vztahují.

4.1. Stabilita a finalita: nasměrování stálosti k Bohu
Z hlediska duchovního postupu po sobě stupně stability následují v pořadí, jak o nich
bylo pojednáno. Cesta začíná zachováváním vnější stálosti v čase (stabilitas
professionis) a místě (stabilitas loci) a pokračuje ustalováním bloudivých myšlenek
a vášní (stabilitas cordis). Pokud se tento úkol podaří, je nakonec putování završeno
láskou vlitou do ustáleného srdce, tedy stálostí v konání dobra ve vztahu k Bohu
i druhým lidem (stabilitas boni), jež je odrazem vlastní Boží stability (stabilitas Dei).
Duchovní dráha tedy odpovídá následujícímu, již výše (kap. 3) představenému
schématu:
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Toto schéma, jež dobře vystihuje jednotlivé etapy na cestě stability a jejich zaměření
na cíl v podobě Boží stálosti, však nutně pomíjí dvě důležité skutečnosti – jednak tu, že
potřeba vnějších opor se ztrácí úměrně tomu, jak daleko člověk pokročil ve zvnitřňování
stability, a jednak tu, že poslední fáze cesty vedoucí ze světa k Bohu se obracejí zpět ke
světu, který již nyní není potravou neuspořádané touze, ale místem, kde se osvědčuje
vlitá láska.
Zmíněné rysy Kasiánova pojetí stability lze vyjádřit následujícími pravidly, podle
nichž byla strukturována cesta stálosti popsaná v předchozích kapitolách.
4.1.1. Pravidlo 1: vnější před vnitřním
Z hlediska chronologie vnější stabilita nutně předchází vnitřní. Stabilitas professionis
a stabilitas loci jsou tedy základními kameny, bez nichž je stavba stálosti srdce jen
těžko myslitelná. Člověk, který není uvázán k žádnému stavu, dílu a místu, snadno
podlehne odstředivým pohybům ve své duši, bude se hnát za stále lepšími alternativami
a skutečnou, vytrvalou námahu zde nahradí sněním o jinde, případně nekonečnou řadou
nových začátků.
Vnější formy stability znamenají blahodárné přišpendlení toulavého lidského já
k přítomným úkolům. Lákavostí dostupných šířek a dálek nahrazují povinnost hloubky.
Kdo se nemůže snadno stát někým jiným, někde jinde, je samými okolnostmi přinucen
k tomu, aby se namísto (obvykle neúčinné) změny místa a povolání věnoval změně
sebe, která jediná otvírá cestu k Bohu. Den vymezený řeholními pravidly a prostor
vymezený hranicemi cenobia určují jasné časoprostorové hranice bojišti, v němž lze
usilovat o svatost.
Abba Pafnutius popisuje dráhu zvnějšku dovnitř jako trojí stupeň odřeknutí
(abrenuntiatio): na prvním se mnich zříká rodiny, domova, bohatství a postavení ve
světě a přijímá Kristovo jho (tedy stabilitas professionis a loci), na druhém se zříká
neřestí (stabilitas loci a cordis) a na třetím pak odpoutává mysl od všeho viditelného ve
prospěch neviditelného (stabilitas cordis).678
4.1.2. Pravidlo 2: vnitřní nad vnějším
Tentýž abba Pafnutius však zdůrazňuje, že první zřeknutí je naprosto k ničemu, pokud
nevede k druhému, a že druhé je především branou k třetímu.679 K čemu je mnichovi
cenobium a v něm konané dobré skutky, pokud v nitru dál přežívá pýcha (superbia)
a netrpělivost (impatientia)?680
Tím se dostáváme k druhému axiomu Kasiánových úvah o stabilitě: vnější stálost
sice časově musí předcházet vnitřní, avšak vnitřní je významem nadřazena vnější. Ona
přišpendlenost k profesi a místu získává smysl, jen pokud vytváří příznivější podmínky
k očištění srdce. Stabilitas cordis stojí, co do významu, nad předchozími podobami
stálosti. Mnichu, který sice navenek plní svěřené úkoly a nohama neopustí hranice
kláštera, avšak myšlenkami se setrvale toulá v dálavách, neplyne z jeho stavu žádný
zisk. Naopak člověk, jenž by třeba v nejživějším ruchu velkoměsta, dokázal kráčet
v trpělivosti, pokoře a s pozorností upřenou k Bohu, nijak netratí tím, že žije vně
klauzurní zdi.
Opory vnější stability se tedy v Kasiánově pojetí podobají palivovým nádržím, jež
pomáhají vynést raketoplán na oběžnou dráhu a které jsou – jakmile je stroj dostatečně
678
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vysoko – odhozeny. V díle našeho autora může čtenáře vždy znovu překvapit svoboda
svatých starců – nejen vnitřní svoboda od vášní, ale i čistě vnější svoboda pohybu
a stavu. Dokonalí se nezavazují již k ničemu.681 Setkáme se tedy s mnichy, kteří
opouštějí cenobium kvůli samotě pouště, samotu pouště kvůli cenobiu či postavení
představeného v jednom klášteře ve jménu služby v druhém. Jedni odcházejí z místa
kvůli pokoře, další utíkají před záplavou hostů, anebo volí životní způsob, který snáze
umožňuje kontemplaci. Variant jednání je bezpočet – hranice již nejsou nastaveny
zvnějšku, ale v nitru, pomocí daru rozlišování, jenž vždy nalézá to, co lépe slouží ke
svatosti. Podobný „pragmatismus svatých“ by u začátečníka byl zhoubnou svévolí,
u dokonalého je však branou k větším zásluhám.
Právě v tomto ohledu jsou Kasiánovy úvahy západní (především benediktinstvím
formované) monastické tradici nejvzdálenější. V Benediktově Řeholi se stabilita nově
stává celoživotním slibem.682 Touto institucionalizací vnější stálosti je sice zabezpečeno
zachovávání prvního pravidla (vnější je před vnitřním), uzavírají se však dveře pravidlu
druhému (vnitřní je nad vnějším), jež v egyptském mnišství znamenalo prostor svobody
pro ty, kdo již dospěli na vrchol cesty a mohli dál kráčet kamkoliv již jen pod vnitřním
vedením Ducha svatého.
4.1.3. Pravidlo 3: láska nade vším
Cílem duchovního putování není klid, jenž je pouhou předposlední komnatou, ale
apoštolská láska683 stálá v konání dobra i snášení zla, pokorná a trpělivá. Nestačí cestou
askeze opustit všechna pouta ke světu a nezřízená hnutí nitra, pokud výsledkem nebude
schopnost dát se Bohu a lidem.684 Nuditas – duchovní nahota, stav svobody vůči
stvoření – je jen prostředkem k dosažení caritas.685 Avšak je prostředkem nezbytným,
neboť tak jako vnější ošišťování předchází vnitřní, tak také vnitřní předchází možnosti
nezištného sebedarování. Neočištěné, neustálené nitro, které vychází k druhému, si
myslí, že dává, ve skutečnosti však bere. Láska je sice nade vším, avšak pro začátečníka
znamená především zápas o vnitřní stálost. Teprve u toho, kdo je ustálen, může mít
podobu vykročení k světu.

4.2. Touha a stálost na cestě k dokonalosti
Právě popsanou dráhu od vnější stálosti k vnitřní a od vnitřní stálosti k stabilitě lásky
nyní představíme z hlediska touhy, jejíž nasměrování k Bohu jako poslednímu cíli
předpokládáme jako axiom.686
(1) ROZPTÝLENÍ: V první fázi duchovní cesty je tato touha rozptýlená po mnoha
věcech a připoutaná k stvořeným skutečnostem. Nestálé a vyhladovělé srdce těká od
jednoho snu k druhému, ale nic je trvale nenasytí. Do tohoto zmatku vstupuje Bůh,
který odvrací pohled člověka od falešných příslibů sytosti k sobě samému. Stabilitas
uocationis, čili vytrvalost v přesměrování touhy od stvoření k Stvořiteli, je nezbytnou
podmínkou dalšího postupu.
681
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(2) VNĚJŠÍ USTÁLENÍ: Postup k osvobození touhy pro Boha pokračuje po
konverzi či povolání (uocatio) pevnou volbou stavu (stabilitas professionis) a místa
zápasení (stabilitas loci). Tyto prostředky brání tomu, aby skutečné usilování o svatost
bylo záhy nahrazeno iluzemi představivosti. Vrtkavá touha se totiž ráda upíná k věcem
vzdáleným a budoucím pod záminkou, že hledá Boha, ve skutečnosti před ním však
utíká odtud, kde jedině se s ním může setkat – od nynějšků a zdejšků.
(3) VNITŘNÍ USTÁLENÍ: Jakmile je lidská bytost stabilně upoutána k svému místu
a dílu, začíná vnitřní zápas proti vášním, které odvádějí srdce od jeho zaměření k Bohu
zpět k světu a k sobě samému. Začíná bolestný proces odpoutávání touhy od světa
a jejího ustalování tak, aby mohla být nasměrována k Jedinému Potřebnému (unum
necessarium). Kasiánovo dílo je z velké části souborem návodů právě pro zvládnutí této
nejnáročnější, subtilních nástrah plné cesty, jejímž cílem je stabilitas cordis.
(4) SJEDNOCENÍ: Duše prázdná od vášní a rozptýlení je jediným toužebným
pohledem nasměrována k Bohu, od nějž očekává vše.687 Boží odpovědí je jí vlitá láska,
dar Ducha svatého. Člověk se nyní podobá Synu, jenž vše od Otce přijímá a vše mu
vrací. Stává se podílníkem vnitrotrinitárních vztahů.
(5) SEBEDAROVÁNÍ: Odpovědí na touhu očištěného srdce se stal Bůh, jenž je
darem, eucharistický Bůh, jenž sytí hladové, aby je proměnil v chléb. Nyní se skrz
obdarovaného dává druhým. Láska, jež byla přijata, nemůže být v duši přítomna, aniž
by se vylévala na druhé.688 Na konci cesty, jež začínala úsilím o stále nasměrování
touhy k Bohu, je sebedarování Vytouženého, jenž člověka přetváří v sebe a činí
toužícího sebedarujícím. Výsledná stálost má jméno stabilitas boni, stálost v dobru, o
němž platí axiom bonum diffusivum sui.689 Nejde tedy o stabilitu nehybného v-soběsetrvání, ale stabilitu srdce ochotného nikdy a v ničem nehledat sebe. Výsledná bytost
se nepodobá Semjonu Mudrlantovi, nýbrž Kristu.

4.3. Dvě pojetí stability
Dosud jsme z antropocentrického hlediska popsali Kasiánovu cestu stálosti jako
putování člověka, jenž se učí toužit bez těkání, k dávajícímu se Bohu. Nyní představíme
dva extrémní póly teologického zdůvodnění vnější stability a budeme hledat místo
autorova myšlení v prostoru mezi nimi.
4.3.1. Eschatologické pojetí
Eschatologický důvod pro stabilitu vychází z výše zmíněné nauky o určení lidské touhy
pro Boha a nenasytitelnosti lidského srdce ničím stvořeným.690 Vyhlížený Eden se již
nenalézá v hranicích tohoto světa – cílem může být jen přislíbené Nebe. Pokud jsou
však všechna místa s ohledem na odpověď touze stejně nedostatečná, pak je možné
zůstat tady. Cesta k nalézání se neodehrává ve vnějším prostoru, ale v srdci, jež skrývá
nejsvětější svatyni (adytum),691 schopnou přijetí Boha, avšak zprvu zanesenou
haraburdím. Od námahy úklidu duše nelze prchnout na jiné místo a hledat tam, neboť
687

Srv. Kasiánovo užití výrazů intentus a intentio: Coll. 1,4; 4,4; 5,4; 6,15; 7,6; 9,6; 10,8; 20,9; 24,3;
24,6 ad.
688
„Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.“ (J 7,38)
689
K dějinám tohoto axiomu od novoplatónských počátků až k sv. Tomáši Akvinskému viz: WIPPEL,
John F. Metaphysical Themes in Thomas Aquinas (II). Washington: Catholic University of America
Press, 2007, s. 218-223.
690
KKC 1718.
691
Srv. Coll. 7,13; 7,16; 9,3
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zběh si nutně vláčí vše, co jej od cíle dělí, v sobě. Obcházením zeměkoule se hledač
Boha Nebi nepřiblíží ani o píď.692 Z duchovního hlediska se naopak vpřed hýbe ten, kdo
zůstává, kde je, v libovolném zde, v zápasech svého stavu. Takový se – aniž by se
fyzicky pohnul směrem k dálce – proputuje až na místo setkání s Bohem.
Stálost v prostoru i v povolání je tedy eschatologickým znamením důvěry v to, že
člověk nepatří světu, ale jeho Stvořiteli. Je též znamením naděje, ukazující svým
setrváváním zde, že hledaná vlast není za dalším obzorem, nýbrž v Nebi.
Tato forma stability znamená důslednou odpoutanost od celého světa, nikoliv pouto
ke konkrétnímu místu. Výtečně ji vystihují slova básníka T. S. Eliota k vlastní duši:
Buď klidná a čekej bez naděje.
Neboť naděje by byla nadějí na špatnou věc; čekej bez lásky,
neboť láska by byla láskou ke špatné věci; zbývá ještě víra
– ale víra i naděje i láska všechny spočívají v čekání.693

Tato eschatologicky orientovaná stabilita je především čekáním tam, kde jsem, ne
hledáním, ne upínáním nadějí a tužeb ke stvořeným věcem, které by se staly srdci
modlami. Je snášením prázdna, v němž se zjevuje Bůh. Jde o stálost, jejíž pohled je
zcela vyvrácen směrem k Nebi. V něm je zakotvená a odpoutaná ve vztahu k zemi.
Takové pojetí stability zní v závěru této práce již familiárně, neboť odpovídá
duchovní cestě, již jsme na základě Kasiánova díla představili: mnich zůstává, kde je,
očišťuje srdce, a disponuje je tak pro Boha, k němuž nelze vystoupat, jenž se však těm,
kdo pro něj připraví prostor, sám sdílí. Jak zdůrazňuje abba Pafnutius, ve světě máme
být cizinci a poutníky obrácenými od toho, co je přítomné a viditelné, k tomu, co je
neviditelné a věčné. Mnišská cesta odříkání podle něj končí jakousi slepotou
a hluchotou vůči stvořenému světu – člověk je natolik stržen eschatem, že ztrácí
vnímavost vůči nejbližší realitě. Neví ani, v čem je oblečen.694 Pozornost není upoutána
ani k samotnému místu, které není zkoumáno, nýbrž přehlíženo.695
Eschatologická stabilita je tedy v posledku zároveň extatická. Cílem přebývání na
přítomném místě je pozdvižení se nad ně. Cela či klášter nemají význam než jako
monastický dopravní prostředek pro cestu k Nebi.
Paradoxně pak může – tak jako ve staroanglické básni Námořník696 – docházet
k případům, kdy je mnišská existence líčena jako opak usedlosti, jako osamělá plavba
oceánem daleko od hodovní síně, v níž se lidé radují. Odpoutanost mnicha-mořeplavce
stojí v protikladu vůči poutu světských lidí k pozemským radostem. Cela je mořem –
oním bezpříznakovým místem, kde se není čeho chytit, čím utěšit a odkud lze jen
vyhlížet příslib druhého břehu. Námaha exilu je milována nad pozemskou iluzi
domova.697 Eschatologicky pojatá monastická stálost je tedy vykořeněná, často spojená
– v egyptském mnišství zvlášť – s dobrovolným odchodem do ciziny a setrváním tam
(xenitei,a).698
692

Srv. WEIL, Simone. „Formes de l´amour implicite de Dieu“, s. 752.
Překlad vlastní. ELIOT, Thomas Stearns. „East Cocker“. In: Four Quartets. New York: Harcourt,
Brace & World, 1971, s. 28.
694
Coll. 3,7.
695
Srv. velebení těch, kdo léta někde přebývali, aniž by zvedli oči a rozhlédli se kolem sebe. Ap1
VII,26.
696
LEE, Alvin A. The Guest-Hall of Eden. Fout Essays on the Design of Old English Poetry. New
Haven: Yale University Press, 1972, s. 144.
697
Srv. Euagriovu ódu na vyhnanství: ÉVAGRE LE PONTIQUE. „Aime l´exil“. In: Sources vives
2004, č. 116, s. 44-45.
698
Srv. Ap1 VII,8; též s. 149. Ap2 XI,120 ad.
693
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Cesta je však především vnitřní. Tělo smí zůstat na místě. Pokud by totiž mnich
usiloval o odpoutání tím, že se přesune jinam, hrozilo by mu plané snílkovství, utíkání
před hloubkou k šířce, různé formy přelétavosti a prchavosti, jimiž by se vzdaloval sobě
i Bohu. Romantická potulka by nahradila námahu duchovního putování. Cela se tak
stává místem plavby k Nebi, zatímco pohyb těch, kdo ve světě jdou od požitku
k požitku, od ambice k ambici, je jen duchovní strnulostí.
Eschatologické pojetí stability není v křesťanském kontextu založeno na pohrdání
hmotou či viditelnou skutečností, nýbrž na nápodobě Synova vztahu k Otci: jako je
Kristus zcela odevzdán Otci, touží být i mnich zcela osvobozený od vášní, jež jej
poutají ke světu a k sobě samému, a svobodný pro Boha. Trvalým rizikem
eschatologicky orientované stability však zůstává gnostické pohrdání stvořením,
záměna svobody vůči stvoření za odpor vůči němu.699
4.3.2. Inkarnační pojetí
Druhé pojetí stability nenahlíží svět jako prostor Boží nepřítomnosti, z nějž je třeba se
ve jménu svobody pro Otce vyvázat, ale jako místo láskou motivovaného Božího
vtělení. Vzorem této stálosti se stává Otec, jenž „tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna“ (J 3,16), a Otci rovný Syn, jenž „sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob
služebníka, stal se jedním z lidí“ (Fp 2,7).
Dílo vtělení je po díle stvoření druhým velkým Božím přitakáním světu. Druhá osoba
Nejsvětější Trojice se v konkrétním čase a na konkrétním místě stala člověkem. Toto
dobrovolné zřeknutí se velikosti z lásky, toto sebezmaření, pro něž se vžilo řecké
označení ke,nwsij,700 lze číst i prismatem stability: Kristus se zříká možnosti být
kýmkoliv kdekoliv a stává se právě tímto chudým řemeslníkem právě v tomto
nevýznamném Nazaretě v provincii Galilea na samé periferii římského impéria.
Nechává se omezit kulturně-historickými souřadnicemi místa, jež si zvolil k životu.
Přijímá všechny jeho partikularity od jazyka až po způsob odívání.
Tato stabilita již není stálostí libovolného místa (neboť Boha přece žádné neskrývá),
ale posledního místa. Ke Kristovu „kenotickému“ sestupu z Nebe na zem neoddělitelně
patří volba „Galileje pohanů“ (Mt 4,15), prostoru těch, kdo jsou vzdáleni od Boha
a bydlí v „temnotách“ a „krajině stínu smrti“ (Mt 4,16).
Pohyb sebesnížení a sebesmrštění vyjádřený v christologickém hymnu listu
Filipanům (Flp 2,6-11) je protikladný vůči pohybu rozpínavého já, které se snaží
obsadit stále větší část světa, které chce všude být, všechno vidět, všemi být viděno a na
každém místě zanechat stopy. Zatímco Alexandr prahne po nově dobytých územích
a Nero po rostoucích zástupech těch, kdo by mu tleskali, Kristus se umenší až
ke skrytosti nazaretské dílny. Jeho kenoze je přímým protikladem osobnostní inflace, již
popsal Jung.701 Sebesmrštění je Boží odpovědí na rozpínavost lidského já, které odmítá
uznat své hranice.702
Jedním způsobem, jak může učedník následovat Boží pohyb popsaný v listu
Filipanům je vnitřní sestup z pýchy k pokoře, druhým je vnější ústup z (skutečného či
imaginárního) množství možností do té a té konkrétnosti určitého místa, jež je
v ideálním případě místem posledním, variantou Galileje pohanů. V takovém případě

699

Byť Kasián takový postoj odsuzuje – srv. jeho slova o rouhavosti postu motivovaného pohrdáním
jídlem jako takovým. Coll. 21.13. Srv. též 16,19.
700
Srv. F 2,7.
701
EDINGER, Edward F. Já a archetyp, s. 17nn. Též: MAGUIROVÁ, Anne. Stíny duše, s. 17nn.
702
Srv. WILSON-HARTGROVE. The Wisdom of Stability, s. 72.
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pak stabilita získává svůj inkarnační rozměr – stává se zakořeněním na periferii po
vzoru vtěleného Boha.
Tato stálost, jež zahrnuje vyjití ke světu je spíše než pro mnišství příznačná pro
diecézní kněžství. Zatímco mnich svou eschatologickou stabilitou reprezentuje Synovu
lásku k Otci, kněz svou inkarnační stabilitou svědčí o Synově lásce ke světu (resp.
k vykoupenému stvoření, jež nese jméno Církev). Inkardinační přísahou kněz omezuje
své rozpínavé já a dobrovolně se připoutává k jedné diecézi a jejím lidem.703 Biskup se
přijetím prstenu daruje svým diecezánům jako ženich nevěstě – reprezentuje Ženicha
Krista, jenž se takto dává své Nevěstě Církvi.704
Taková inkarnovaná – a inkardinovaná – stabilita již nemůže být spojena
s lhostejností k místu. Již nestačí, že člověk zůstává zde, ale záleží i na tom, že právě
tady – mezi lidmi tohoto jazyka a těchto zvyků uprostřed právě této krajiny s právě
touto historií. Stálost nyní nutně zahrnuje obeznámenost s místem a lásku k jeho
jednotlivostem. „Dokud se nedarujeme místu,“ píše americký spisovatel Jonathan
Wilson-Hartgrove, „dokud nám na něm nezáleží natolik, abychom tu znali jména květin
a bratranců z druhého kolena […], nemůžeme vědět mnoho o Tom, který tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna.“705
Pokud ve výše zmíněném eschatologickém pojetí bylo místo setrvání – klášter či cela
– především odrazovým můstkem pro extatický vzlet modlitby k Nebi, stává se nyní
místo ne něčím, nad co člověk k Bohu stoupá, nýbrž k čemu se s Bohem sklání. Mottem
této vtělené stálosti by mohla být slova amerického básníka Richarda Wilbura o lásce,
jež „volá k věcem tohoto světa,“706 případně výrok často opakovaný kardinálem
Meisnerem o křesťanství, které není extází, ale inkarnací.707
V monastické tradici bývá inkarnační rozměr upozaděn ve prospěch
eschatologického, ne vždy však zrušen. Příkladem kombinace mnišství a důrazu na
vtělení může být spiritualita saharského poustevníka Charlese Foucaulda, jehož od
Kasiánových eremitů dělí nejen půl druhého milénia, ale také důraz na cestu k lidem,
a to k lidem posledního místa. Touha po následování vtěleného Boha jej vedla
z trapistického kláštera až mezi zapomenuté Tuaregy v srdci pouště. Jeho vzorem není
Kristus v roli potulného kazatele, nýbrž nazaretského dělníka, sdílejícího život své
obce.708
I tato tvář stability však má svá rizika. Tak jako eschatologickému přístupu hrozila
odpoutanost vedoucí až k pohrdání světem, inkarnačnímu naopak hrozí taková láska k
světu, jež vytváří znesvobodňující pouta. V prvním případě je pokušením hmotě
nepřátelská gnóze, ve druhém přízemní materialismus, ztráta vertikály, případně nějaká
forma politizovaného křesťanství. Vtělená stabilita se může stát až stabilitou „vězněnou
světem“, usazením se v jeho horizontálních starostech a nadějích.
703

K inkardinaci viz: CIC 265; PDB 31. Srv. též: DALY, Brendan: „The Promise of Obedience of
Diocesan Priests“. In: The Australasian Catholic Record 2013, č. 3, s. 329-343.
704
Takovouto „vtělenou stabilitu“ diecézního kněze líčí i newyorský arcibiskup, kardinál Dolan:
„When Anthony O´Connell was ordained first bishop of Knoxville, he took his new ring, put it on his
finger, and said: ´People of the diocese of Knoxville, with this ring I do thee wed.” That´s the bond we
diocesan priests have with our diocese. We love her; we know her inside out; we want to spend our life in
her service; we want to die there.“ DOLAN, Timothy. Priests for the Third Millenium. Huntington: Our
Sunday Visitor, 2000, s. 83.
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WILSON-HARTGROVE. The Wisdom of Stability, s. 83. Srv. též s. 96.
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WILBUR, Richard. „Love Calls Us to the Things of This World“. In: Collected Poems 1943-2004.
Chester Springs: Waywiser Press, 2005, s. 307.
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Např. MEISNER, Joachim. Dívat se srdcem. Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí,
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 164.
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Srv. např. FOUCAULD, Charles de: Écrits spirituels, Paris: J. de Gigord, 1951, s. 54-60.
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Pro Kasiána představuje mnohem větší pokušení první extrém.709 Jakožto mnich
píšící o mnišství pro mnichy zdůrazňuje mnohem více vztah Syna k Otci než sestupný
vztah Syna k světu. Náznak spirituality založené na lásce, jež se sklání, jsme u něj
objevili především v souvislosti s postavou svatého Pavla,710 jenž se zříká ničím
nerušené kontemplace proto, aby se rozdával v službě.711

4.4. Ježíš Kristus – model stability
Eschatologické a inkarnační pojetí stability proti sobě stojí v napětí, a přece oba póly
patří k sobě tak jako Kristova identita (Syn zcela poslušný Otcovy vůle) a poslání
(Spasitel světa). Následování Syna pro učedníka znamená odvrácení od svodů světa
a poslušnost Otci. Následování Spasitele znamená nechat se Otcem poslat do světa
k službě. První následování odpovídá eschatologickému typu stálosti, druhé
inkarnačnímu – obě však patří k sobě, tak jako je Ježíš Kristus zároveň Synem
i Spasitelem.
„[T]ajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova.“712
Kristus sám na sobě člověku ukazuje, kým člověk je – odhaluje mu i správnou podobu
stability. Napětí mezi příklonem k místu a svobodou vůči světu, mezi stálostí
a vykořeněností se v osobě Bohočlověka neřeší kompromisem, ale paradoxem.
Eschatologické a inkarnační pojetí stability proti sobě na první pohled stojí jako
extrémní póly, mezi nimiž se nalézá široký prostor kompromisu:
„eschatologické pojetí“
transcendence
gnóze
vše je tam
odmítání světa

K
O
M
P
R
O
M
I
S
Y

jen božství

„inkarnační pojetí“
imanence
materialismus
vše je zde
nitrosvětskost
jen lidství

Avšak řešením, jež se odhaluje v Kristu, není nějaká prostřední umírněná pozice.
Křesťanské smíření extrémních poloh nespočívá v oboustranném snížení nároků.
Výsledná bytost není někým, kdo trochu patří Otci a trochu světu, kdo je ke stvoření
částečně přikloněn a částečně od něj odvrácen.
Ve skutečnosti je obojí podrženo vedle sebe v plné míře: naprosté sebedarování Otci
i světu, naprostý odvrat od stvoření i příklon k němu. Kristus není polobůh stojící
jednou nohou ve světě a druhou v Nebi, nýbrž pravý Bůh a pravý člověk, obojí zcela.713
Jeho odpovědí na napětí mezi eschatologickým a inkarnačním pojetím stability se
709

Podle kardinála Špidlíka je eschatologická orientace jedním z typických rysů východní křesťanské
spirituality. Srv. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka, s. 94-5;
261nn.
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Srv. kap. 3.4.4.
711
Nicméně v souvislosti s apoštolem zase nelze hovořit o vnější stabilitě.
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GS 22
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Srv. christologickou definici chalcedonského koncilu. POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta,
Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 173.
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nenachází v prostoru kompromisu mezi přímkami, ale v jejich průsečíku v nekonečnu.
Odpovědí je samo vtělené Slovo, jež je zcela darováno Otci (Syn), a právě proto se
může zcela darovat k záchraně člověka (Spasitel).
Kristus je živé centrum stabilitatis. Je vzorem stálosti ve vztahu k Otci, jemuž nikdy
neřekne ne (srv. J 4,34), i vztahu k lidem, vůči nimž osvědčuje věrnou lásku bez ohledu
na jejich nevěrnosti (srv. 2Tim 2,13).
Vtělené Slovo je zcela ve světě (tedy člověk) a přitom není ze světa (tedy Bůh).
A pokud se tajemství člověka skutečně vyjasňuje v tajemství vtěleného Slova,714 pak se
ani křesťan nahlížející sebe sama v zrcadle Synova boholidství nemůže vidět na půli
cesty mezi světem a Bohem, ale spíše v onom paradoxním průsečíku protikladů. Je tedy
bytostí poslanou do světa, jemuž nepatří.
Kristus sám svědčí o tom, že mu učedníci mají být i v tomto ohledu připodobněni –
totiž, že budou bytostmi zcela odevzdanými Otci („Nejsou ze světa, jako ani já nejsem
ze světa.“ J 17,16), ale zároveň Otcem poslanými sloužit a svědčit („Jako ty jsi mne
poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“ J 17,18).
Stabilita se tak stává možnou díky pohledu upřenému na Krista, jenž člověku jeho
samého zjevuje jako bytost zcela patřící zároveň Bohu i světu – Bohu jako hlad a světu
jako chléb. Je možné eschatologicky odpoutaně setrvat na místě, neboť tak „syn
v Synu“ sděluje svou lásku Otci uprostřed světa, jenž nenasytí. A je možné se
inkarnačně sklonit k službě v konkrétním místě, neboť právě tak „syn v Synu“ sděluje
lásku lidem. Oboje – nenáležet nikomu než Otci a zároveň každému konkrétnímu
člověku tady a teď – patří nerozlučně k sobě. Jedná se o dvojí aspekt téhož následování
Krista.
Tento paradox dvojího domova představuje jako podstatnou charakteristiku
učedníkovy existence již raně křesťanský List Diognetovi:
[K]řesťané se ani místem ani jazykem ani způsobem života neliší od ostatních lidí.
Nežijí totiž ve svých vlastních městech ani neužívají nějaké zvláštní řeči ani nežijí
jinak nápadným životem. (…) Žijí ve svém domově, ale jako cizí; všechno mají
společné s ostatními jako občané, a všechno snášejí jako cizinci; každá cizina je
jim vlastní a každá vlast cizinou. (…) Přebývají na zemi, ale občanství mají
v nebi.715

Nebeské občanství zde není představeno jako protikladné občanství pozemskému.
Tak by tomu bylo v případě gnóze. Pro křesťana je však Kristus oním průsečíkem,
v němž je možná naprostá přináležitost Otci i světu.
Syn „začal pro lidskou spásu pobývat na zemi, aniž opustil nebesa,“ 716 a učedník je
povolán jej následovat, byť jeho cesta vede zprvu v protisměru: nejprve prostřednictvím
čistoty srdce k Bohu, potom ve spojení s Bohem k světu. Svět musí nejprve přestat být
cílem touhy, aby se mohl stát prostorem služby.717
Vykořeněná eschatologická stálost a zakořeněná stálost inkarnační tedy patří k sobě
a setkávají se v osobě Krista, Boha a člověka. Jedna bez druhé by byla „heretickou“ –
odpoutanost bez vtělené stability by vedla ke gnostickému pohrdání světem.
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GS 22
„List Diognetovi“. In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004, s. 178, §5.
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Srv. Ap3 XVIII,46.
717
Srv. MEISNER, Joachim. Ze smrti do života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003,
s. 44.
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A zakořeněnost bez vědomí pravého domova v Nebi by vyústila ve ztrátu vertikály,
v modloslužebné zbožštění světa nebo některé jeho součásti.718
Křesťan může zůstat na svém místě a věnovat se své službě díky pevně zapuštěným
kořenům. Je však jako obrácený strom. Neroste ze země k nebi, ale od Nebe k zemi:
zakořeněn je v Bohu a ve světě vydává plody. Jedině tak může být tam, kde je, zároveň
zcela cizincem i zcela doma.
Kasiánova teologie stability pak není ničím jiným než péčí o nebeské kořeny. Není
třeba pečovat o kvetení a vydávání plodů. Krása a plodnost koruny ve světě bude zcela
záviset na míře nebeské zakořeněnosti stromu.
Na lásku plodný křesťanský život pro Kasiána nezačíná vymýšlením způsobů služby
druhým, ale především péčí o vnější a zejména vnitřní ustálení sebe sama – tedy
disponováním se pro Boha skrze čistotu srdce. Starost o květy a plody by v případě
vratkého stromu, který nemá odkud čerpat živiny, byla kontraproduktivní: sám by uschl
a druhým by potravu neposkytl.
Tím se nám otvírá nová perspektiva na to, co jsme výše popsali jako Kasiánovo
vyzdvižení eschatologické stability nad tu inkarnační. Nyní již můžeme jasně říci, že
našemu autorovi nejde o to ukázat prioritu první stálosti před druhou co do významu, ale
pouze co do časové posloupnosti. Starost o dávání se Bohu musí předcházet starost
o dávání se světu, neboť služba druhým má smysl pouze v té míře, nakolik Kristův
učedník druhým přináší Boha, s nímž je spojen, a ne jen své duchovně vyprahlé já.
Kasián se málo stará o vylíčení díla vydávání plodů, o způsob, jakým svatí slouží
druhým, neboť něco takového nemá být učedníkovou starostí. Člověku přísluší
především úkol přípravy srdce – příprava vlastního nitra pro dar cestou ustálení. Jedině
do ustáleného srdce se může Boží láska bez překážek vlévat. To, kam potom učedníka
povede, zda do pustiny nebo do velkoměsta, již nezávisí na vedeném člověku, ale na
Bohu, který vede.

718

Téma „angelismu“, gnosticky utíkajícího z hmotného světa, a „bestialismu“ v podobě naprostého
zanoření se do materiálna se často vrací v dílech amerického katolického spisovatele, filosofa a lékaře
Walkera Percyho. Autor odkazuje ke křesťanské odpovědi na oba extrémy: člověk není ani jen zvíře ani
jen duch, ale bytostný poutník, jenž nepatří žádnému místu na světě a zároveň právě tomu místu, kde je.
Srv. např. PERCY, Walker. Love in the Ruins. New York: Ivy Books, 1989, s. 326.

110

Závěr
Na počátku této práce stál úlek nad epochou nestálosti, v níž těkavé pokusy chytit štěstí
vzdalují od posledního cíle. Úlek vedl až k hledání léku, jehož příslib se nakonec
zaleskl daleko v 5. století mezi poustevníky na egyptské poušti. Jedno z pouštních
setkání nás nasměrovalo až k Janu Kasiánovi, velkému spisovateli mnišského
dávnověku, jenž se ukázal jako znalec léčby rozkolísaných srdcí stabilitou.
Z tohoto hlediska jsme zevrubně zkoumali jeho dílo – od drobných detailů až po
velké celky. Na základě lexikologické analýzy jsme dospěli k pěti základním aspektům
či formám stálosti v jeho spisech. Ty jsme podrobně představili a následně poukázali na
jejich vzájemnou souvislost: bylo je možno seřadit nad sebe jako stupně (nejen)
mnišské cesty k dokonalosti. Nakonec jsme takto vylíčené „ustalování srdce až ke
svatosti“ zasadili do širšího kontextu: tázali jsme se na legitimní křesťanská zdůvodnění
stálosti a hledali mezi nimi místo i pro Kasiánovo pojetí. Tato poslední část (kap. 4)
věnovaná „teologii stability“ tvoří zároveň závěr této práce, shrnuje ji a systematizuje
její výsledky. Přítomná stať je pak spíše epilogem než v pravém slova smyslu závěrem.
Kasiánovu nauku o stálosti lze na základě všeho výše řečeného shrnout do tří
základních bodů: (1) Posledním zdůvodněním stability je láska – k Bohu i člověku. (2)
Láska však není možná bez ustáleného srdce, prázdného od poutajících vášní, starostí
a rozptýlení. (3) Samo vnitřní ustálení je pak stěží myslitelné bez předcházející vnější
stálosti spojené s místem a povoláním.
V zrcadle tohoto učení se pak jako hlavní handicap roztěkané epochy ukazuje
zneschopnění k lásce – a s ním spojený nepokoj, neboť vždy jinde hledané štěstí pořád
kamsi uniká. Člověk, který nedokáže pevně přijmout jho profese či stavu a který odmítá
zakořenit v místě, utíká pomocí změn před zápasem o vnitřní stálost, která jediná
připravuje v nitru prostor pro setkání s Bohem, jenž se dává.
Mnozí dnes nechávají život roztéci do šíře, ženou se z místa na místo, učí se stále
novým věcem a při prvním příznaku rozmrzelosti prchají k jinému člověku, činnosti či
místu. Uprostřed světa poznamenaného mobilitou se pak křesťanům otvírá nebývalá
příležitost být „solí země“ (Mt 5,13) či „kvasem v těstě“ (Mt 13,33) a především
„znamením, jemuž se bude odporovat“ (Lk 2,34).
Stabilita, na niž Kasián apeluje, se totiž netýká jen mnichů, ale též kněží a dělníků
a matek v domácnosti. Všeobecné povolání člověka ke svatosti (LG 40) je zároveň
všeobecným povoláním ke stálosti – neboť k lásce nelze dojít bez vnitřní stability
a k vnitřní stabilitě zase jen obtížně bez té vnější.
Důraz na stálost je konstitutivní pro mnišskou cestu ke svatosti, avšak zároveň
zůstává tak či onak přítomen v každém jiném křesťanském povolání. Pečeť trvalosti
není spojena jen s řeholními sliby, ale také s kněžským svěcením, jež je nezrušitelné,
a s manželstvím, které nelze uzavřít jen na dobu určitou. A je-li mnich poután ke svému
klášteru či cele, jsou kněží zase inkardinací vázáni ke své diecézi a manželé povinností
péče o rodinu k místu, kde budují domov.
Každá ze základních podob křesťanského povolání váže doživotně, a chrání tak
nestálého člověka před ucuknutím. V „kultuře provizoria“, o níž mluvívá i papež
František, je rozhodnutí pro nezrušitelný závazek čímsi až bláznivým a pohoršlivým.
Avšak břemeno nezrušitelnosti, jež se zvnějšku jeví jako zbytečná zátěž, je ve
skutečnosti darem člověku – je mu ochranou před ním samým. Kdo již nemůže utéci
k jinému, musí pracovat na přítomném. A jedině takovou prací se touha po dobru, po
štěstí či po svatosti (což je ze tří úhlů totéž) nerozplyne v planých a neplodných snech
ani nezřídne v neustálých změnách.
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Křesťané – kněží a řeholníci zvlášť – mají dnes uprostřed epochy zahlcené mnohostí
více než kdy jindy za úkol poukazovat svým životem na unum necessarium – na Toho,
jenž jediný je nám potřebný. Více než snahou stíhat každý nový trend vykonají
námahou nerozptýlenosti, která bude pohoršlivým a zároveň přitažlivým znamením pro
ty, kdo zavaleni nabídkami instantního štěstí nepokojně těkají od jedné k druhé. Teprve
ti, kdo jsou sami stálí, však mohou druhé ke stálosti vést. Teprve ti, kdo nesytí svou
zvědavost vším, co se v novinách nebo na síti šustne, mohou sloužit jako „dietetičtí
poradci“ svým informačně přejedeným bližním.719
Zatímco předkové jen o pár generací zpět byli ve světě pevných stavovských
pravidel a nesnadné mobility přinuceni okolnostmi k hloubce, pro navenek
svobodnějšího člověka naší doby je stabilita ne již nutností, ale stává se vědomou
volbou. Málokdo ji učiní, neboť takové veslování proti proudu vlastních sklonů se zprvu
jeví jako nezdůvodnitelné sebetrýznění. Avšak čtenář Kasiánova díla může snadno
spatřit, že sebeomezení místem a trvalým životním stavem není motivováno podivným
masochismem, ale důsledně domyšlenou touhou po naplnění. Příslib štěstí se sice
zjevuje ve stále nových osobách, činnostech a věcech, zároveň však před tím, kdo
k němu běží, uniká. Naproti tomu Kasiánův mnich, který podstoupil tíživou námahu
setrvání, nakonec nalézá odpověď právě tam, kde je – ať už je kdekoliv – v hloubi
vlastního, od vášní očištěného srdce. Stálost mu není cílem, jen prostředkem k němu,
nástrojem přípravy srdce pro Boží království.
V současnosti můžeme být v bohatém světě svědky nárůstu počtu povolání do
kontemplativních komunit a řádů i jisté renesance poustevnictví. To vše je však jen
jedním z vnějších projevů dnes již kontrakulturního křesťanství, jež v sobě skrývá
potenciál být znamením zneklidněné době. Křesťan, jenž se nechává táhnout vpřed více
Kristem než časnými trendy totiž žízní spíše po závazku než změně, po hloubce než
šířce, po práci místo snění. Setrvává raději zde, kde se může setkat s Bohem, než aby se
vždy znovu vrhal k dálce. Takovému se Jan Kasián se svým učením o stálosti může stát
moudrým průvodcem na cestě, jež míří do věčnosti přes nynějšky a zdejšky.

719

Myšlenka „informačního odtučňování“ a poradenství s ním spojeného byla s nadsázkou
představena v novinovém článku biologa a filosofa Stanislava Komárka. KOMÁREK, Stanislav.
„Obrazy, které osvětluje tma“. In: Lidové noviny, 30. dubna 2013.

112

Seznam literatury
ALTANER, Berthold – STUIBER, Alfred. Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der
Kirchenväter. Freiburg im Breisgau: Herder, 1978.
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
Apofthegmata. Výroky a příběhy pouštních otců (I). Praha: Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009.
Apofthegmata. Výroky pouštních otců (II). Praha: Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005.
Apofthegmata. Výroky pouštních otců (III). Praha: Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008.
AQUINAS, Thomas. Summa Theologica. 23. vydání. [Roma]: Marietti, 1940.
AUDARD, Catherine. „Utilitarisme“. In: CANTO-SPERBER, Monique. Dictionnaire
d´éthique et de philosophie morale. Paris: Presses Universitaires de France, 1996, s.
1657-1664.
BABBITT, Irving. Rousseau and Romanticism. Cleveland: The Word Publishing
Company, 1964.
BENEDICTUS NURSIAS. Regula Benedicti. Řehole Benediktova.
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998.

Praha:

BENEDIKT XVI. Spe salvi. O křesťanské naději. Praha: Paulínky, 2008.
Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2007.
BRUNO-BONIFACE OF QUERFURT. „The Life of Five Hermit Brothers“.
In: BELISLE, Peter-Damian (ed.). Camaldolese Spirituality. Essential Sources.
Bloomingdale: Ercam Editions, 2007, s. 39-105.
BRUUN, Mette B. Parables. Bernard of Clairvaux's Mapping of Spiritual Topography.
Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007.
CAMPENHAUSEN, Hans. Tradition und Leben. Kräfte der Kirchengeschichte.
Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960.
CARR, Nicholas. The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains. New York:
W. W. Norton & Company, 2011.
CASIDAY, Augustine. „Rehabilitating John Cassian. An evaluation of Prosper of
Aquitaine´s polemic against the ´Semipelagians´“. In: Scottish Journal of Theology
2005, č. 3, s. 270-284.
113

CASSIAN, John. The Conferences of John Cassian. New York: The Christian
Literature Company, 1894.
CASSIANUS, Johannes: Sämmtliche Schriften des ehrwürdigen Johannes Cassianus
(1). Kempten: Kösel-Verlag, 1879.
CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a). Praha:
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007.
CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b). Praha:
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008.
CASSIEN, Jean: Conférences 1-3. Paris: Les Éditions du Cerf, 1955-1959. [SC 42, 54,
64]
CASSIEN, Jean. Institutions cénobitiques. Paris: Éditions du Cerf, 2001. [SC 109]
CONGRÉGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LE
SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE. Verbi sponsa. Instruction sur la Vie
contemplative et la Clotûre des moniales. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1999.
ČECHOV, Anton Pavlovič. „Ve vyhnanství“. In: „A chce se žít…“. Praha: KLK, 1949.
DALY, Brendan: „The Promise of Obedience of Diocesan Priests“. In: The
Australasian Catholic Record 2013, č. 3, s. 329-343.
DEE, Dyas: Pilgrimge in Medieval English Literature, 700-1500. Cambridge: Boydell
& Brewer Ltd., 2001.
DEML, Jakub. „Zapomenuté světlo“. In: Sen jeden svítí. Praha: Odeon, 1991.
DENZINGER, Heinricus – HÜNERMANN, Petrus. Enchridion symbolorum,
definitivum et declarationum de rebus fidei et morum. 43. editio. Freiburg: Herder,
2005.
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995.
DOLAN, Timothy. Priests for the Third Millenium. Huntington: Our Sunday Visitor,
2000.
DOROTHEOS Z GAZY. „O obviňování sebe sama“. In: BERGOGLIO, Jorge Maria.
Pokora, cesta k Bohu. Praha: Paulínky, 2013, s. 31-48.
DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi (I). Praha: Odeon, 1980.
DROBNER, Hubertus R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha:
OIKOYMENH, 2011.
114

EDINGER, Edward F. Já a archetyp. Individuace a náboženská funkce psýché. Brno:
Nakladatelství Tomáše Janečka, 2006.
ELIOT, T. S. „East Cocker“. In: Four Quartets. New York: Harcourt, Brace & World,
1971.
ÉLISÉE, Hiéromoine. „En Terre Étrangère. L´amour de l´exil dans le monarchisme
oriental ancien“. In: Sources vives 2004, č. 116, s. 37-43.
ERIKSEN, Erik. Tyranie okamžiku. 2. vydání. Brno: Doplněk, 2009.
ÉVAGRE LE PONTIQUE. „Aime l´exil“. In: Sources vives 2004, č. 116, s. 44-45.
ÉVAGRE LE PONTIQUE. Traité pratique. Paris: Cerf, 1971. [SC 171]
FOUCAULD, Charles de: Écrits spirituels. Paris: J. de Gigord, 1951.
Františkánské prameny (I). Řím: Křesťanská akademie, 1982.
FRANZ, Marie-Louise von. The Problem of Puer Aeternus. Toronto: Inner City Books,
2000.
FURGER, Franz. „Utilitarismus“. In: ROTTER, Hans – VIRT, Günher. Neues Lexikon
der Christlichen Moral. Innsbruck: Tyrolia, 1990.
GILLET, Robert. „Introduction“. In: GRÉGOIRE LE GRAND. Morales sur Job (I-II).
Paris: Cerf, 1975, s. 90-91. [SC 32]
GREDT, Joseph. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha: Krystal OP, 2009.
GREGORY OF NYSSA. Life of Moses. New York: Paulist Press, 1978.
GUIGES: „Ad Aimericum Cardinalem“. In: Lettres des premiers chartreux I. S. Bruno
– Guiges – S. Anthelme. Paris: Cerf, 1962. [SC 88]
GUIGES. „De vita solitaria ad ignotum amicum“. In: Lettres des premiers Chartreux.
Paris: Cerf, 1962. [SC 88]
HARMLESS, William. Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early
Monasticism. Oxford: Oxford University Press, 2004.
HART, Patrick (ed.). Survival or Prophecy. The Letters of Thomas Merton and Jean
Leclercq. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002.
HITCHCOCK, James. History of the Catholic Church. From the Apostolic Age to the
Third Millenium. San Francisco: Ignatius Press, 2012.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovní cvičení. Velehrad: Refugium, 2005.
115

JAN PAVEL II. Pastores dabo vobis. O výchově kněží v současných podmínkách. Zvon:
Praha, 1993.
JAN PAVEL II. Redemptionis donum. To Men and Women Religious on Their
Consecration in the Light of the Mystery of the Redemption. Vatican: Vatican
Polyglot Press, 1984.
JAN PAVEL II. Veritatis splendor. O základech morálního učení církve. Praha: Zvon,
1994.
JAN PAVEL II. Vita consecrata. O zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě.
Praha: Zvon, 1996.
KASIÁN, Jan. „První konference otce Mosea“. In: VERZICH, Maurus, aj. (ed.). Svatý
Benedikt. 2. vydání, Praha: Scriptum, 1992.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
KATEŘINA SIENSKÁ. Dialog. Praha: Krystal OP, 2004.
KIERKEGAARD, Søren. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda – Libertas,
1993.
Kodex kanonického práva. Praha: Zvon, 1994.
KOMÁREK, Stanislav. „Obrazy, které osvětluje tma“. In: Lidové noviny. 30. dubna
2013.
KOUPIL, Ondřej. „Jan Cassianus a jeho Zvyky cenobitů a léky na osm základních
neřestí“. In: CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a).
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007.
LAWRENCE, Hugh. Dějiny středověkého mnišství. Brno: CDK – Praha: Vyšehrad,
2001.
LECLERCQ, Jean. „Éloge de la stabilité“. In: Collectanea cisterciensia 1985, č. 47,
s. 259-266.
LECLERCQ, Jean. „Monachisme et pèregrinations du IXe au XIIe siècles“. In: Studia
Monastica 1961, č. 3, s. 33-52.
LEE, Alvin A. The Guest-Hall of Eden. Four Essays on the Design of Old English
Poetry. New Haven: Yale University Press, 1972.
LEWIS, Clive Staples. „Variation in Shakespeare and Others“. In: Selected Literary
Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, s. 74-87.
„List Diognetovi“. In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.
116

MAGUIROVÁ, Anne. Stíny duše. Temné stránky lidské psychiky z pohledu hlubinné
psychologie a spirituálních tradic. Praha: Portál, 1999.
MARIE ANCILLA. Ve
nakladatelství, 2012.

škole

otců

pouště.

Kostelní

Vydří:

Karmelitánské

MARMION, Columba. Le Christ, idéal du moine. Lille: Desclée de Brouwer, 1924.
MEISNER, Joachim. Dívat se srdcem. Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
MEISNER, Joachim. Ze smrti do života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2003.
MERTON, Thomas. Monastický pokoj. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a Markéty, 1999.
MIQUEL, Pierre. „De la stabilité“. In: Collectanea cisterciensia 1974, č. 3, s. 313-322.
OLPHE-GALLIARD, Michel: „Cassien, Jean“. In: Dictionnaire de la spiritualité, II-1.
Paris: Beauchesne, 1953.
PASCAL, Blaise. Pensées. Paris: Gallimard, 1977.
PERCY, Walker. Love in the Ruins. New York: Ivy Books, 1989.
PEROUTKA, David. Pramen. Vnitřní život podle Terezie z Avily. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2013.
PICHERY, Eugène. „Introduction“. In: CASSIEN, Jean. Conférences I-VII. Paris: Cerf,
1955.
POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal OP –
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.
SCHRIJVERS, Josef. Oddanost Bohu. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava
Francla, 1948.
SICARI, Antonio Maria. Poselství Jana od Kříže. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2013.
SORSOLLI, C. a DATTRINO, L.. „Cassiano, Giovanni“. In: ANCILLI, Ermanno:
Dizionario enciclopedico di spiritualità. Roma: Città Nuova, 1990.
STEWART, Columba. Cassian the Monk. New York aj.: Oxford University Press,
1998.
ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba. Olomouc: Refugium,
1999.
117

ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka. Olomouc:
Refugium, 2002.
THOMPSON, Damian. The Fix. How Addiction Is Invading Our Lives and Taking over
Your World. London: Collins, 2012.
ULIN, David L. The Lost Art of Reading. Seattle: Sasquatch Books, 2010.
VENTURA, Václav. „Osm zdrojů duchovní nestability podle mnišské tradice: akédia
v pojetí Evagria a Jana Kasiána“. In: Teologické texty 2003, č. 5, s. 180-184.
VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1: od prvopočátků po svatého
Jana Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,
2006.
VOGÜÉ, Adalbert de. „Persévérer au monastère: jusqu´à la mort. La stabilité chez saint
Benoît et autour de lui“. In Collectanea cisterciensia 1981, č. 43, s. 337-65.
WEIL, Simone. "Formes de l´amour implicite de Dieu". In: Oeuvres. Paris: Gallimard,
1999.
WEIL, Simone. La pesanteur et la grâce. Paris: Plon, 1948.
WILBUR, Richard. „Love Calls Us to the Things of This World“. In: Collected Poems
1943-2004. Chester Springs: Waywiser Press, 2005.
WILSON-HARTGROVE, Jonathan. The Wisdom of Stability. Rooting Fatih in a
Mobile Culture. Brewster: Paraclete Press, 2010.
WIPPEL, John F. Metaphysical Themes in Thomas Aquinas (II). Washington: Catholic
University of America Press, 2007.
WEISMAYER, Josef. Život v plnosti. Dějiny a teologie duchovního života. Kostelní
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994.

118

Seznam zkratek a značek
Ap

Apofthegmata: výroky pouštních otců

CIC

Kodex kanonického práva

Coll.

Collationes patrum

DSH

Enchiridion symbolorum, definitivum et declarationum de rebus fidei et
morum

GS

„Gaudium et spes“ (in: Dokumenty II. vatikánského koncilu)

Inst.

De institutis coenobiorum et de octo uitiorum principalium remediis

KKC

Katechismus katolické církve

LG

„Lumen gentium“ (in: Dokumenty II. vatikánského koncilu)

LXX

Septuaginta

PC

„Perfectae caritatis“ (in: Dokumenty II. vatikánského koncilu)

PDB

Pastores dabo vobis

SC

edice Sources chrétiennes
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