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Anotace  
Cílem práce je porovnání východní a západní křesťanské asketické praxe zaměřené na 

poslušnost, čistotu a chudobu, tj. evangelijní rady, v díle kardinála Špidlíka. Právě dílo 

Špidlíka je významným pramenem pro tuto tematiku. Jako znalci východní tradice a současně 

jako členu jezuitského řádu, jsou mu, teologovi nerozdělené církve, obě spirituality velmi 

blízké.  

Následně analyzuji možnosti laiků žít dle těchto rad, což je rovněž pojící linií celé práce. 

V neposlední řadě si práce klade za cíl pomocí sekundární literatury reflektovat Špidlíkovo 

pojetí evangelijních rad a také možnosti laiků na základě těchto rad. 
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Abstract 
The aim of the thesis is to compare the Eastern and Western Christian ascetic practices 

focused on obedience, chastity and poverty, i.e. the evangelical counsels, in the work of 

Cardinal Špidlík. It is exactly Špidlík's work that is a significant source for this subject. As an 

expert of the Eastern tradition and at the same time a member of the Jesuit order, Cardinal 

Špidlík, the theologian of the undivided Church, is very well familiar with both spiritualities. 

Subsequently I analyze the possibilities of layman to live according to these counsels, 

which is also a bonding line of the whole thesis. Last but not least, this thesis aims to reflect 

through secondary literature the Špidlík's concept of evangelical counsels and also the 

possibilities of laymen to live according these counsels.  
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Úvod 
V této práci je pozornost zaměřena na pojem křesťanské askeze v díle kardinála Tomáše 

Špidlíka.1 Pojem askeze je velmi široký, a proto se soustředím pouze na aspekty askeze 

vztahující se k evangelijním radám: poslušnosti, chudoby a čistoty. Řeholníci – stejně tak 

kněží i laici – touží dosáhnout svatosti, a proto se chápou evangelijních rad, které slouží jako 

účinné nástroje duchovního boje, tedy k přemáhání démonů – zlých myšlenek – a 

náklonností. 

Primárním cílem práce je srovnat východní a západní mnišské tradice z výše nastíněného 

hlediska, jak je prezentováno ve Špidlíkově díle, a tím zjistit, zda evangelijní rady mohou být 

pojivem východní a západní mnišské tradice. Následně analyzuji možnosti žití laiků dle 

těchto rad. Jednotící linií práce je proto zkoumání otázky, jakým nástrojem mohou být 

evangelijní rady na cestě ke svatosti/dokonalosti v životě laika. 

V neposlední řadě je úkolem práce reflektovat Špidlíkovy postřehy sekundární literaturou, 

konkrétně moderními ruskými duchovními autory (filozofy a teology) jako Evdokimov,2 

Berďajev,3 Florenskij4 či Solovjov,5 kterým sám Špidlík věnuje ve svém díle značný prostor, 

a  jejichž antropologicko-personalistické pojetí6 asketického života bylo Špidlíkovi blízké.  

Pod pojmem Západ, co se evangelijních rad týče, je myšlena v této práci zejména jezuitská 

tradice, obzvlášť život a dílo jejich zakladatele sv. Ignáce z Loyoly. Východní tradicí míním 

především učení sv. Basila7 a jeho následovníků, například Doroteje z Gazy,8 Josefa 

Volokolamského9 či Teofana Zatvornika.10 Toto zaměření bylo vybráno proto, že těmto 

                                                 
1 Tomáš Špidlík (1919–2010) byl český jezuita, teolog, kardinál, starec. Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál 

Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve: kompletní bibliografie 1938–2011. Olomouc: Refugium 

Velehrad–Roma, 2012. 
2 Pavel Evdokimov (1901–1970) byl ruský ženatý pravoslavný teolog. Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel 

AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium Velehrad–Roma, 2010. 

Prameny spirituality, s. 326-327. 
3 Nikolaj Berďajev (1874–1948) byl ruský křesťanský filosof a teolog. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 164-165. 
4 Pavel Florenskij (1882–1937) byl ruský teolog, filozof a matematik.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 344-345. 
5 Vladimir Solovjov (1853–1900) byl ruský filosof, publicista, teolog.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 836-837. 
6 Toto pojetí staví na piedestal člověka jako osobu, asketický a mnišský duch není tolik zdůrazňován.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 1996, s. 10. 
7 Sv. Basil (330–379) byl řecký teolog, jenž patřil mezi kapadocké otce. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 153-154. 
8 Dorotej z Gazy (505–565/620) byl mnich pocházející z Palestiny a autor mnoha děl o asketickém životě. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 274-275. 
9 Josef Volokolamský (1439/1440–1515) byl ruský teolog a řeholník.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 452-453. 
10 Teofan Zatvornik (1815–1894) byl mnich, biskup a duchovní spisovatel.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 890-891. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1901
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/1882
https://cs.wikipedia.org/wiki/1937
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematik
https://cs.wikipedia.org/wiki/1853
https://cs.wikipedia.org/wiki/1900
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/330
https://cs.wikipedia.org/wiki/379
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autorům věnoval Špidlík ze západních i východních představitelů nejrozsáhlejší část svého 

díla,11 a proto právě dílo Špidlíka může sloužit jako vynikající podklad pro porovnání obou 

tradic, poněvadž jako velkému znalci východní tradice a současně jako členu jezuitského 

řádu, jsou mu – teologovi nerozdělené církve – obě spirituality velmi blízké.12 

Vlastním pramenem práce jsou tak zejména Špidlíkovy monografie teologicky 

pojednávající o zkušenostech mnichů/světců a naukové výklady, tj. systematicky zpracované 

úvahy o dílčích tématech duchovního života. Mezi hlavní primární zdroje lze počítat 

Špidlíkovy knihy: Tradice Východu a Západu v dialogu: komplementarita západní 

a východní teologie, Ignác - starec: Příklad duchovního otcovství, Ruská idea a Spiritualita 

křesťanského Východu: mnišství. Kde bylo třeba doplnit zejména faktické poznání o životě 

Ignáce a Basila, jež jsem nenalezl v Špidlíkově díle, posloužily jako významný zdroj 

Ignácovo Souborné dílo a kniha Jiřího Novotného Basil Veliký a jeho doba, ve které najdeme 

také Basilovu řeholi. Jak jsem již uvedl, za sekundární literaturu je považováno dílo ruských 

moderních duchovních autorů. 

Mnoho autorů se zabývá, a to nikoli však na základě Špidlíkova díla, porovnáváním 

západní a východní křesťanské tradice na obecné rovině. V tomto kontextu lze zmínit 

například dílo Pavla Ambrose13 Svoboda k alternativám: kontinuita a diskontinuita 

křesťanských tradic, avšak nikdo se bezprostředně nezabývá srovnáním spiritualit Ignáce 

a z Basila vycházejících východních představitelů.14 

Práce, které by pojednávaly o laikovi a jeho povolání ke svatosti ve spojení s dílem 

Špidlíka, se mně rovněž nepodařilo nalézt. Nicméně prací na téma laické spirituality vztažené 

ke svatosti lze nalézt více, vyjít opět můžeme z díla Pavla Ambrose Laik a jeho poslání: 

mučednictví – svědectví nebo z bakalářské práce Dagmar Havelkové Laik a jeho povolání ke 

svatosti. V obou případech se jedná o představení teologických východisek laické spirituality, 

všímají si postavení laiků v církevních dokumentech. A v neposlední řadě se v obecné rovině 

zamýšlejí nad shodným cílem řeholníků a laiků – nad svatostí.15 V předkládané práci navazuji 

snahou o konkrétní rozvinutí cesty ke svatosti pomocí evangelijních rad. 

                                                 
11 Tím nemá být vyvýšeno Ignácovo postavení či sníženo postavení východních představitelů. Větší prostor je 

Ignácovi věnován, protože sám Špidlík byl jezuitou. 
12 Dále v práci je termín Západ užíván ve smyslu obecném, míním-li srovnávat Západ a Východ dle 

evangelijních rad, hovořím o Ignáci. Východ je při srovnání evangelijních rad pojímán skrze své představitele 

vycházející z Basila. Může však být použit i v obecném smyslu. 
13 Pavel Ambros je jezuita a následovník Špidlíkovy teologické školy.  

Srov. [2017–03–14] http://www.databazeknih.cz/zivotopis/pavel–ambros–3673. 
14 Srov. například katalog Národní knihovny [2017–02–28] http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find–

b&local_base=nkc. 
15 Srov. tamtéž. 

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/pavel-ambros-3673
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc
http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc
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Jako metoda je na základě Špidlíkových analytických tezí, jimiž se pokouší nalézt 

analogie u Ignáce a Východu, použita komparace evangelijních rad obou tradic podle 

Špidlíkova vnímání těchto rad. Následně provádím syntézu obou tradic, kterou 

– reflektovanou moderními ruskými duchovními autory – aplikuji na život laiků, při čemž si 

kladu otázku, zda mohou laici žít plnohodnotně dle evangelijních rad. 

V práci nejprve objasním Špidlíkova teologická východiska, dále se zaměřím na samotný 

termín askeze a pojmy s tím spojené, následně se pokusím pochopit vztah spiritualit Východu 

a Západu a vztah mnišské a laické spirituality. Pak již přikročím k jednotlivým radám, kdy se 

budu v jednotlivých kapitolách věnovat jejich řeholní podobě a možnostem laiků žít dle nich. 
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1 Teologická vize kardinála Špidlíka 
Ve Špidlíkově životě sehrála důležitou roli událost na začátku 2. světové války, kdy došlo 

v listopadu roku 1939 k přepadení univerzitní koleje, kde žil, a k následnému uzavření 

vysokých škol. Pro mnohé to byla bezúčelná tragédie, pro Špidlíka to však shodou okolností 

(či spíše díky Prozřetelnosti) představovalo zásadní životní zlom, kdy mu konec studia na 

vysoké škole otevřel cestu do jezuitského řádu. V tomto přepadení spatřoval jeden ze 

stavebních kamenů svého povolání v Bohu.16 Pro Špidlíka jako poutníka životem je 

charakteristická právě důvěra v Boží prozřetelnost – vlastní, osobní a specifická milost, jeho 

východisko myšlení, rozhodování, kritizování a žertování ve světě, jenž se rozvine zejména 

v jeho starectví a ve vizi nerozdělené církve. To se stalo křestním jménem jeho jezuitského 

příjmení, jako oddanému Ignácově učedníku a znalci jeho odkazu, zejména Duchovních 

cvičení.17 

Zájem o jezuity se u Špidlíka objevil teprve na univerzitě, kde slyšel odlišný výklad 

Jiráskova Temna, než byl v té době obvyklý. Jiráskovo dílo i jiná díla byla vykládána 

obviňujícím tónem vůči jezuitům, kteří byli viněni z rekatolizace po Bílé hoře. Arne Novák18 

však vykládal Temno jako vítězství teologa nad ideologem: „Rekatolizace měla být označena 

jako vítězství jezuitského tmářství, ale historický materiál svedl autora k pozitivnímu vzniku 

barokní Prahy a končí to malebným popisem svatojánských oslav“.19 A tak se u Špidlíka 

probudil z polemiky zájem o jezuity. Neméně závažným bylo setkání se spolužákem na 

univerzitě, s bývalým jezuitou, který Špidlíkovi vyprávěl o svém působení v řádě a rovněž 

Špidlíka ovlivnil svým zájmem o Rusko.20 Tento zájem se později přetavil v Špidlíkovo přání 

nalézt společný jmenovatel křesťanského Východu, přestože si uvědomoval nutnost brát na 

vědomí specifičnosti dílčích východních církví.21 

Již od dětství prý Špidlík věřil, že je nějaký středový bod, který pojímá vše, co představuje 

lidská osoba. Jako teolog nerozděleného srdce vnímá srdce jako takový střed lidské 

činorodosti, jenž je principem soudržnosti osoby, a je-li identické s člověkem, značí také jeho 

totožnost. Špidlík v křesťanské tradici objevil bohatou tradici pojímající srdce jako orgán 

jednoty člověka.22 A tak se Špidlíkovým životem line důraz na Slovo v srdci, na autoritu 

                                                 
16 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš a Jan PAULAS. Duše poutníka: Tomáš Špidlík v rozhovoru s Jane1m Paulasem. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. Rozhovory, s. 31-32. 
17 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 9. 
18 Arne Novák (1880–1939) byl český literární historik, kritik, bohemista a germanista. Srov. BLAHYNKA, 

Milan. Čeští spisovatelé 20. století: slovníková příručka. Praha: Československý spisovatel, 1985, s. 419-421. 
19 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 16. 
20 Srov. tamtéž, s. 17. 
21 Srov. tamtéž, s. 71. 
22 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Duše poutníka, s. 11-12. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1880
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_historie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_kritika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohemistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Germanistika
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Ducha, který nás jako vnitřní síla v srdci osvobozuje a Boží milostí je součástí naší identity. 

Slovy Špidlíkova milovaného autora Dostojevského lze říci, že se člověk neustále snaží 

osvobodit, vždy však zjistí, že je stejně otrokem. Špidlík vše, včetně Písma, vnímá jako 

prostředek k očištění srdce, k opětovnému vnímání Ducha. Žít podle Ducha, je jeho cílem, 

nikoli „litery“, která zabíjí.23 Pod podmínkou uchování svobody srdce, vnímal Špidlík 

intimitu života pouze v nejosobnějším vztahu Boha k člověku.24 Pro Špidlíka je teologie 

formulováním zákonitostí, které mají být uskutečňovány v duchovním životě, díky tomu 

srdce může pojmout pravdu, je-li žitým dogmatem.25 

Nelze také nezmínit antinomní26 pojetí skutečností, která spouští dynamiku duchovního 

života, „kde nachází očišťování, osvícení, afirmace a sjednocení své pravé teologické místo“. 

Proto se Špidlík táže, co je společné například Východu a Západu, manželství a mnišství, 

sv. Ignáci a Teofanu Zatvornikovi. Antinomie může být překonána pouze svobodou jako 

Božím darem.27  

Ve Špidlíkově teologické vizi se bytostně stýkají vzájemně se obohacující východní 

a západní křesťanská tradice. Snahou o universalismus církve a teologií nerozdělené církve 

touží vyjádřit jednotu křesťanské existence v čase na základě společné „zbožštělé“ 

přirozenosti – srdce. Primárně však tato vize neoznačuje ekumenismus či jistou 

nadkonfesionalitu.28 Nejprve jde o křesťanský univerzalismus srdce, mnohdy neviditelným 

pilířem vize je život v Duchu, láska jako princip poznání, studium a dialog v kontextu církve. 

S tím je také neodmyslitelně spjato duchovní otcovství Špidlíkovo.29 Co není podle Špidlíka 

žité, je pochybné, intelektuální systémy bez praxe jsou nedůvěryhodné, a proto klade velký 

důraz právě na duchovní otcovství – starectví, kterému se v posledních letech svého života 

plně oddal.30 

                                                 
23 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 22. 
24 Srov. tamtéž, s. 13. 
25 Srov. tamtéž, s. 88. 
26 Antinomie (například duch a tělo, manželství a panictví, Bůh a svět) je pro duchovní život velmi významný 

pojem. Krása antinomie se dle Florenského pozná po absolvování duchovního boje a sebeodříkání. Podle 

bohatosti vnitřního života je různě vnímána ona krása antinomie. Podle Florenského je pro racionalismus 

antinomie neřešitelný rozpor, naopak pro duchovního člověka se antinomie projevuje jako čím dál více jednotná 

duchovní hodnota. „Ať už si zduchovnělý asketa zvolí kteroukoli polovinu antinomie, její polárně doplňující 

protějšek se ve vědomí zakotvuje s intenzitou, která je přímo úměrná náboženské výši toho, kdo ji přijímá.“ Tedy 

například pouze opravdové panictví dokáže pochopit pravý význam manželství. Srov. FLORENSKIJ, Pavel 

Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 2003. Studie, s. 263.  
27 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 87. 
28 Srov. tamtéž, s. 89. 
29 Srov. tamtéž, s. 23. 
30 Srov. tamtéž, s. 27. 
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2 Podstata askeze 
Askezi (z řeckého slova askeo, cvičím) pojímá Špidlík jako „zásady a praktické rady, jak 

vycvičit schopnosti duševní a duchovní a dosáhnout dokonalosti“.31 Podle Špidlíka je askeze 

boj proti „tělesnosti“. Upozorňuje však, že boj proti „tělesnosti“ neznamená boj proti tělu 

v jeho fyzickém či fyziologickém smyslu, nýbrž proti stavu způsobenému poblouzněním 

duše.32 Dodává, že v asketickém zápase s tělesností tak stojíme před dvěma povinnostmi: 

odříkání se „těla“ ve smyslu tělesných pokušení (negativní askeze) a zároveň jeho 

zduchovnění (pozitivní askeze). Musíme si však být vědomi toho, že schválení hříchu 

nepočíná v těle, nýbrž ve vyšších schopnostech duše. A tak je záměrem křesťanské askeze 

„očišťování schopností duše rozumovým odříkáním se „pozemských“ myšlenek, odříkáním se 

vlastní vůle, nezduchovnělých citů“.33 Špidlík tak v asketickém vyjadřování pojmenovává 

tělem to, co se staví proti duchu. Zdrženlivost byla původně vztahována na tělesnou složku, 

nicméně Špidlík ji vztahuje jak na tělesný, tak na duchovní rozměr člověka.34  

Jinými slovy se podle Špidlíka asketi pokládají za bojovníky, kteří vedou neviditelný boj 

„za oponou zdání“ proti démonům, jenž je symbolem věčného souboje Krista se Zlým; ve 

stejnou chvíli si jsou vědomi svých nedokonalostí a snaží se je odstranit, a očistit se tak od 

hříchu a jeho důsledků, cvičí se tak ve ctnostech.35  

Špidlík definuje mnišství jako proces odříkání, tedy proces askeze, při kterém lidská 

námaha, úsilí, činnost a snaha o svatost spolupracuje s Boží milostí, a právě tento princip 

můžeme označit za synergii.36 Křesťanská askeze není jen poznání sebe sama, našeho 

psychického já, ale obzvlášť růst Krista v duši, zduchovnění člověka, a proto je stavebním 

                                                 
31 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Po tvých stezkách, Societas, 1994, s. 11. 
32 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 237.  
33 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 2004,  

s. 152-153. 
34 Srov. tamtéž, s. 150. 
35 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 225-226. 
36 Nebezpečí upřílišněného důrazu na lidskou vůli spatřoval Špidlík v racionalistickém moralismu, jehož jednu 

formu nahlížel již Augustin v pelagiánství. Podle pelagiánů může člověk sám ze sebe zachovávat Boží 

přikázání. I řečtí Otcové se tak někdy vyjadřovali, avšak na rozdíl od pelagiánů předpokládali zbožštělou 

lidskou přirozenost. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 231.  

Stejného smýšlení je i Ignác, když podle něj „rozhodná vůle, živá ochota uzdravuje srdce, neboť dokáže uhasit 

opačné sklony.“ Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: průvodce knihou Duchovní 

cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 2001, s. 64. 

Nicméně velebení lidské vůle musí mít vždy na zřeteli možné sklouznutí k domýšlivosti, této problematiky se 

dotknu záhy. Současní myslitelé se spíše kloní k Augustinovi, když například Berďajev poukazuje na skutečnou 

náročnost Božích přikázání a přirovnává život křesťana ke křižování sebe sama.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 231.  
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kamenem všech způsobů mnišství koheze askeze a mystiky, dodává.37 Z křesťanského 

pohledu tak nelze oddělovat evangelijní rady od Krista. 

Askezi lze klasifikovat dle mnoha kritérií, pro nás v této práci jsou podstatná zejména dvě 

dělení: aktivní (umrtvování) a pasivní (trpělivé přijímání životních událostí); vnější (tělesná) 

a vnitřní („duchovní“). Vnější askeze může nabývat umírněné (almužna, půst či hlídání 

smyslů) nebo mimořádné podoby (žinice, bičování). Vnitřní znamená kontrolu paměti, 

představivosti, rozumu a vůle.38 Přísná asketická praxe, tedy důraz na vnější mimořádnou 

formu, vznikla ve 4. století jako reakce na Konstantinovo „zesvětštění“ církve. Tehdy ti, kteří 

odešli na „poušť“, chtěli projevit výrazný nesouhlas s tímto trendem. Mnohdy se však 

asketický život zvrhl a například na synodě v Side roku 390 byly některé praktiky odsouzeny, 

nikoli však askeze jako celek.39 Podle Evdokimova i podle Špidlíka, jak dále uvidíme, však 

askeze prochází svým vývojem, v této práci naznačím jakým. 

 

2.1 Účel askeze  

Dle Špidlíka je vrcholem askeze neboli všech přikázání láska k Bohu a láska k bližnímu, 

které jsou autentickou cestou ke křesťanské kontemplaci. Ta je neoddělitelná od činu, od 

praxis.40 Podle Špidlíka tak není skutečným cílem modlitba, půst, bdění či jiná askeze, to 

samo o sobě je velmi dobré, nikoli však cílem. Jsou to pouze nezbytné prostředky k dosažení 

přijetí Ducha Božího, cílem tedy je zduchovnění duše i těla.41 

Podívejme se nyní na účel askeze v trochu jiné rovině. Špidlík vychází z Dostojevského 

konstatování, že duchovní „krása je tajemství, v němž ďábel bojuje s Bohem a bitevním polem 

je srdce“42 a vnímá hřích něco jako kaz krásy. Podle něj víme rovněž, že východní asketická 

sbírka Filokalie43 je věnována nikoli lásce dobroty v moderním smyslu slova, nýbrž jde spíše 

o dobrotu „v daném obecném smyslu krásy než o mravní zdokonalování“.44 Filokalie je láska 

ke kráse. A na základě výše uvedeného se snad již nejeví jako překvapivý Špidlíkem přejatý 

                                                 
37 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla: (příručka křesťanské dokonalosti). Velehrad: Refugium Velehrad–

Roma, 1995, s. 55. 
38 Srov. KOHUT, V. Úvod do spirituální teologie, schéma 7. 
39 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia. Velehrad: Refugium, 1999. Prameny spirituality,  

s. 44-46. 
40 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu: komplementarita západní a východní teologie. 

Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad–Roma, 2015, Prameny spirituality, s. 102. 
41 Srov. tamtéž, s. 169-170. 
42 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 86, cit. dle Bratři Karamazovi, s. 297. 
43 Filokalie (znamená v překladu láska ke krásnu), která byla vytvořena v 18. století, je soubor náboženských a 

asketických spisů, které byly sepsány ve 4.–15. století. Dílo pojednává o hesychasmu, o duchovním směru, jenž 

se soustředí na modlitbu srdce. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 341-342. 
44 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 86. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9sychasmus
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Florenského postřeh, že askeze formuje v podstatě nikoli primárně dobré, nýbrž krásné lidi. 

Typickou vlastností svatých asketů je pouze zdánlivě dobrota, kterou nalézáme 

i u „tělesných“ bytostí často velmi hříšných, nýbrž je to „krása duchovní, oslepující, krása 

osobnosti, která přináší světlo a která je nepřístupná tělesné netečnosti“. Špidlík dodává, že 

z tohoto hlediska není nic krásnějšího než Kristus.45 

Cíl askeze můžeme ještě jinými Špidlíkovými slovy charakterizovat jako monotropní, 

sjednocený život. Z řeckého monotropos – tedy život podle přírody, kdy je život v souladu 

s mono, jediným Cílem.46 Špidlík tak nevnímá smysl askeze pouze jako individuální, ale také 

jako přípravu hluboké obnovy i pro svět. A slovy Florenského zakončuje myšlenku tím, že 

účelem askeze není pohrdání světem, ale jeho pozvednutí do vyšší dimenze, „až do plnosti 

proměněného života“, takto bude očištěn a prací člověka veden ke zbožštění.47 

 

2.2 Apatheia a indiference 

Abych byl více konkrétní, co se cíle týče, zabývejme se nyní pojmy apatheia a indiference. 

Apatheia neboli rusky bezstrastije je dle Špidlíka prostředkujícím cílem asketických snah, 

znázorňuje pokoj v nitru, čisté a klidné srdce. A právě vnitřní pokoj asketů je tak přitažlivý 

pro okolní svět, krása nikoli nutně dobrota, jak již víme.48 Mnich vládnoucí apatheiou je 

netečný ke všemu, co není vztaženo k životu v Kristu, zato je vnímavý ke každému projevu 

Boží vůle.49 Apatheia disponuje srdce, které je ohleduplné a sensitivní vůči Duchu. Naopak 

pojmem anaisthesia označovali Otcové tvrdost srdce, necitelnost, hříšnou zaslepenost.50  

Špidlík se při snaze lépe vysvětlit apatheiu dále odvolává na Atanášova51 slova 

o sv. Antonínu52: „Jeho tvář zůstávala stejná...Jeho duše si zachovávala úplnou čistotu, 

nebyla zachmuřena vinou ani rozjařena potěšením. Nesmál se ani nebyl smutný. Množství lidí 

ho nezneklidňovalo a jejich pozdravy v něm nevzbuzovaly zvláštní radost. Stále týž, ovládán 

Logem, nic ho nemohlo vyvést z obvyklého přirozeného postoje“.53 

                                                 
45 Srov. tamtéž, s. 86. 
46 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 36. 
47 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 35. 
48 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 251. 
49 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 38. 
50 Srov. tamtéž, s. 41. 
51 Sv. Atanáš Alexandrijský (295?–373) byl duchovním autorem a biskupem v Alexandrii. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 125-126. 
52 Sv. Antonín (251–356) je považován za jednoho z průkopníků mnišství. Byl eremitou na poušti v Egyptě. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 74-75. 
53 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 38, cit. dle Athanasius, s. 7. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/295
https://cs.wikipedia.org/wiki/373
https://cs.wikipedia.org/wiki/251
https://cs.wikipedia.org/wiki/356
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_mni%C5%A1stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poustevn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
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Ve stejném smyslu jako apatheiu vnímá Špidlík Ignácovu indiferenci jako stav, kdy se 

vzhledem ke stvořeným věcem stáváme indiferentní. Dochází k oddělení vášně od myšlenky. 

Nemáme toužit více po bohatství než po chudobě, více po zdraví než po nemoci, více po cti 

než po potupě a obdobně ve všech věcech. Jak apatheia, tak indiference jsou jako pouhé 

průběžné cíle askeze, jakousi vnitřní svobodou, umožňující nám volit tak, abychom se 

přiblížili Cíli definitivnímu. Jak východní Otcové, tak Ignác si byli vědomi, že dosáhnout 

vnitřní svobody je běh na dlouho trať. Je k tomu nezbytné asketického cvičení: 1) očišťování 

od hříchů; 2) cvičení se ve ctnosti; 3) rozlišování duchů a 4) plnost lásky. Taková jsou 

Duchovní cvičení Ignáce, takové je „schéma“ východních Otců, konstatuje Špidlík. 

A současně varuje před mylným pochopením pojmů apatheia a indiference jako ideálu, kdy je 

třeba vytvořit z askety kámen bez citu nebo anděla.54 

Špidlík rovněž odmítá myšlenku, že pouhý samotářský život by stačil na dobytí klidu 

duše. Tento pokoj je dle něj výsledkem velkých vnitřních bojů, které mnich podstupuje. Cela 

mnicha naučí všemu, dodává. Lidské srdce je hlavním bitevním polem mnicha, a tak je pro 

něj nemateriální a neviditelný boj (vnitřní praxis) nejdůležitější.55 

 

2.3 Askeze a evangelijní rady 

Evangelijní rady jsou dle Špidlíka manuály dokonalosti. Před jejich detailním rozborem 

v dalších kapitolách si je nyní jen ve stručnosti charakterizujme: 

2.3.1 Poslušnost  

Slib poslušnosti dle Špidlíka artikuluje závislost na komunitě, jejich pravidlech 

a představeném. Pouze ta poslušnost, která se otevírá Bohu, je dle Špidlíka svatá. Vzdání se 

„vlastní svobody“ je velmi složité a je umožněno pouze díky tomu, tvrdí Špidlík, že 

„poslušnost zapadá do života struktury církve, o níž věříme, že ji řídí Duch svatý a že v ní žije 

sám Kristus.“56 

2.3.2 Chudoba 

Podle Špidlíka bývá charakter tohoto slibu různý, velmi záleží na konkrétním řeholním 

řádu. Mniši netrpí hlady, dostává se jim to, co skutečně potřebují k životu, avšak nic víc. 

Záměrem chudoby tak podle Špidlíka je, že se mnich může oprostit od starostí o živobytí 

a věnovat se činnostem, jimž se jiní mohou věnovat s většími obtížemi. Řeholník nic 

                                                 
54 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 39-40. 
55 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 145. 
56 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 40-41. 
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nevlastní, užívá pouze společný majetek, k manipulaci s nímž potřebuje svolení 

představeného. Špidlík dodává, že cokoli mnich nabude, patří společnosti, ve které žije.57 

2.3.3 Čistota 

Čistota neboli pohlavní zdrženlivost má vést podle Špidlíka k nerozdělenosti člověka. 

Podle něj se povolaní k čistotě odevzdávají celou svou bytostí Kristu. Poeticky čistotu opisuje 

jako „jakýsi druh zasnoubení, které vyžaduje věrnost podobnou věrnosti manželské“.58 

 

Podle Špidlíka jsou tak řeholní sliby ztvárněním základních křesťanských ctností: víry 

v Prozřetelnost, naděje, čistoty mysli, pokory a lásky. Odvolávaje se na Hausherra59 Špidlík 

upozorňuje, že rady ještě nejsou dokonalostí, jsou pouze cestou, nejúčinnějším nástrojem 

křesťanské dokonalosti, avšak i jiné cesty vedou k cíli – třeba i o něco pomaleji či méně 

bezpečně. Podstatné je dojít do cíle a záleží na jedinci, jakou cestou kráčí.60  

Špidlík zde hovoří zejména o primárním významu evangelijních rad pojatých jako vnější 

askeze řeholníků. V dalším průběhu práce mě však rovněž zajímá vnitřní rozměr askeze dle 

evangelijních rad. Špidlík by se jistě mohl odvolat například na slova Evdokimova, který 

pojímá evangelijní rady jako chartu svobody. Chudoba dle něj osvobozuje od jha hmoty, 

čistota od ujařmení tělesností a poslušnost dává svobodu od vlastního já. O to vše prosí 

všichni křesťané v modlitbě Otčenáš.61 Je vidět, že velmi záleží, co pod pojmy chudoba, 

čistota a poslušnost rozumíme, tedy jaký rozměr askeze je pro nás směrodatný (zda vnitřní či 

vnější).  

V neposlední řadě Špidlík vysvětluje, že evangelijní rady jako pojem znají pouze na 

Západě, na Východě hovoří pouze o ctnostech těla a ctnostech duše.62 Ctnosti těla je třeba 

spíš pojmenovávat jako nástroje ctností, tedy způsoby, jak dobýt ctnosti. Evangelijní rady 

jsou tedy ctnosti tělesné. „Proto také mniši, kteří si zachovali čistotu a chudobu, nejlépe 

splňují podmínky pro to, aby žili život spásy, který by měl žít každý křesťan“, píše Špidlík.63 

  

                                                 
57 Srov. tamtéž, s. 40. 
58 Srov. tamtéž. 
59 Irénée Hausherr (1881–1978) byl jezuita, teolog a průkopník studia východních spirituálních tradic. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 370-371. 
60 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 77. 
61 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života: od pouštních Otců do našich dnů. 

Velehrad: Refugium, 2002. Studie, s. 139. 
62 Východ dle kardinála nabádá i laiky, aby žili zcela bezpodmínečně dle evangelijních rad neboli tělesných 

ctností. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 77. 
63 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 106.  
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3 Východní a západní spiritualita 
Již jsem vysvětlil, co je to askeze64 a její spojení s evangelijními radami. Zkusme tyto 

poznatky nyní aplikovat na antinomii Východ a Západ. 

Podle Špidlíka může láska jako jediná přemoci veškeré rozdělení, proto dle něj vidí 

východní Otcové kořeny všeho zlého v individuální a kolektivní sobeckosti. Rovněž církevní 

schizma je principiálně důsledkem sebestřednosti, vysvětluje Špidlík a dodává, že sjednocení 

církví nenastává, jen je objevováno. Podmínkou však je, že nám právě ono sobectví nebude 

bránit v objevování jednoty i za cenu přijetí „utrpení“, nebudeme-li ji schopni okamžitě 

nalézt.65 

Nejprve nastíním pohledem Špidlíka ontologickou podstatu „východního“ a „západního“ 

člověka a z ní vyplývající rozdílnosti, abychom měli obecnou představu, co se snažil Špidlík 

svým universalismem usmířit. Pak se budu konkrétněji věnovat ignaciánské spiritualitě 

reprezentující Západ a basiliánské spiritualitě jako výchozímu bodu Východu v této práci, 

abychom porozuměli jejím východiskům. 

 

3.1 Marta a Marie 

Technicky a racionalisticky založený Západ, jenž mnohé zdědil po starých Řecích 

a římském legalismu, se dle Špidlíka s obtížemi vzdává náchylnosti rozmýšlet v linii příčina 

a následek. Právě tím se mnohdy snižují různé metody (např. psychosomatická) či prostředky 

na pouhé psychologické elementy a upouští se od jejich duchovní dimenze. Naopak Východ 

pojímá vše z hlediska vzorové příčiny a táže se, co pro mě ta a ta věc znamená, co pro mě 

symbolizuje.66 Může toto tvrzení promluvit do prožívání askeze na Východě a Západě? Dle 

Špidlíka pojímá askety jako bojovníky spíš personalistické67 Rusko, kdežto asketický Západ 

zlo do jisté míry upozaďuje. Z toho plyne, jak pokračuje Špidlík, že západní moralisté 

mnohdy rozebírají dokonalost specifických morálních činů a neberou při tom dostatečně 

v potaz osobnost jako takovou. Starci Východu se dle něj naopak proslavili znalostí srdce, 

                                                 
64 V dalším textu bude askeze vždy brána ve smyslu evangelijních rad. 
65 Srov. tamtéž, s. 107-108.  
66 Srov. tamtéž, s. 178.  
67 Personalistický ve smyslu kladení důrazu na osobu, která je nejvyšší hodnotou nikoli národ, společnost či stát 

či jiné entity. Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. O otroctví a svobodě člověka: pokus o 

personalistickou filosofii. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené, s. 25. 

Podle Špidlíka se představitelé ruského křesťanského personalismu vymezují vůči západnímu racionalismu, 

zapomínají však, že i západní nauka se vyvíjí a věcnost scholastické filozofie, kterou mají na mysli, neosobní 

pojetí života, jež nepřiznává osobě s jejími otázkami nejvyšší postavení, je nahrazena obdobnými 

personalistickými systémy jako na Východě. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 24.  

Nelze tak již proti sobě stavět filozofii věci a filozofii osoby jako kontrast Západu a Východu. Rovněž Západ si 

je vědom unikátní dimenze osoby.  
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kardiognózií68, které lze dosáhnout čistotou srdce jakožto odolnosti vůči zlým myšlenkám. 

Díky ní má srdce volný přístup k Bohu a vnitřnímu životu bližního. Teprve očištění dává 

našemu srdci zrak, a tak pouze očištěné srdce může být pramenem lásky, jež s sebou přináší 

poznání.69 

Východ je tak dle Špidlíka zaměřen spíše na ontologickou spiritualitu, svatost se 

rozpoznává přítomností a působením Ducha svatého. A na rozdíl od snáze definovatelných 

rámců členěných dle morálních principů a jednání nelze svatost dle Ducha příliš typizovat. 

Milost podle Ducha formuje každého svatého jedinečně, je specifickým druhem.70 Proto je 

východní církev (a nikoli pouze mniši) dle Špidlíka přirovnávána k Marii jako kontemplativní 

z Ježíšova podobenství, naopak Západ je přirovnáván k Martě – více činorodé, méně 

kontemplativní. Přesto se Špidlík odvolává na Justiniána,71 když tvrdí, že všechen duchovní 

život je podroben kontemplaci. Můžeme mluvit o dokonalosti, jinak řečeno čistotě srdce, jež 

je jediným cílem života v klášteře. Špidlík tak smířlivě dodává, že výše zmíněné cesty 

svatosti lze pozorovat na Východě i na Západě72, například u Ignáce a Basila. Záhy uvidíme, 

že Ignác jako „západní“ představitel má k výše zmíněné charakteristice Východu velmi 

blízko. 

Podle Špidlíka tak nastíněný rozdíl v západním logicko-racionálním myšlení a východním 

intuitivnějším myšlení opírajícím se o duchovní zkušenost nemusí být zásadní překážkou pro 

dosažení stejného cíle – čistého srdce jako vřídla lásky potírajícího rozdělující sobeckost. 

Není pak askeze jako účinný nástroj očisty srdce lékem na překonání rozdílů vyvěrajících 

z rozdílnosti mentalit? Na Západě i na Východě platí podle Špidlíka heslo, že bychom měli 

dělat vše, co zmůžeme a současně důvěřovat Bohu. Kristův život nám nejlépe ukazuje, jak 

tato spolupráce může být navenek pasivní odevzdaností až po ukřižování, zatímco ve 

skutečnosti jde o aktivní  tvořivou spolupráci v pravém slova smyslu.73 Ignácovu formuli, že 

je třeba jednat tak, jakoby vše záleželo na nás, a modlit se, jakoby vše záleželo na Bohu, 

                                                 
68 Více o srdci a kardiognózii v následujících kapitolách. 
69 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 75. 
70 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 6. 
71 Justinián (483–565) byl byzantský křesťanský císař. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 455-456. 
72 Také se dle Špidlíka mnohdy tvrdí, že západní církev se soustředí na kříž a utrpení Krista a Východ na radost 

velikonoc. Špidlík si to však nemyslí, odvolávaje se na slova Evdokimova oba postoje kloubí: „Křesťan je tím, 

kdo již ontologicky překročil smrt, ale fenomenologicky stojí její knuta před ním, proto i její bolesti vnímá jako 

to, co je stále zde.“ Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 161. 
73 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 41. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/483
https://sk.wikipedia.org/wiki/565
https://sk.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cis%C3%A1r


19 

 

můžeme podle Špidlíka v obdobné formě nalézt například i u východního Teofana 

Zatvornika.74 

3.1.1 Spiritualita Ignáce z Loyoly 

Podle Špidlíka bylo pro Ignáce – vojáka pojímání duchovního života jako boje 

samozřejmostí. Základem duchovního boje je pro něj rozlišování duchů, tedy poznání, kdo je 

na naší straně a kdo proti. Bez tohoto boje není možné dosáhnout moudrosti,75 proto jsou pro 

jezuity základem duchovního života Ignácova Duchovní cvičení, jejichž podstatou je právě 

rozlišování duchů .76 Knihu Duchovní cvičení však nelze dle Špidlíka pokládat za „program“ 

křesťanské askeze, na to je rozsah příliš limitovaný a koncentrovaný na zážitky osobní 

modlitby.77 K poznání Ignácovy (jezuitské) spirituality je záhodno věnovat pozornost také 

Konstitucím řádu a vlastnímu životopisu Ignáce. 

Spiritualita jezuitů není „mnišským útěkem ze světa a ani vědomé přijetí životního nároku 

jít smrti vstříc tak, že umírám sám sobě“, tvrdí Špidlík. Zároveň není výhradně 

kontemplativní spiritualitou, jež se pokouší přenášet ovoce rozjímání do svého apoštolátu, do 

praxe. Co však lze dle Špidlíka o jezuitské spiritualitě říci je, že srdce jezuitů nezůstává na 

zemi, a to je známkou jejich apoštolátu. Tato netečnost k pozemským věcem je otevřením se 

přicházející plnosti skrze Vtělení. Pro jezuitu žijícího ve světě jsou zásadní „jemné rozdíly, 

správné ocenění situací, pravdivost ducha a především člověk se svým životním příběhem“, 

uzavírá myšlenku Špidlík. Stručně řečeno se dá jezuitská spiritualita vyjádřit jako hledání 

Boha ve všem a jako kontemplace v činnosti, tj. činit vše jako modlitbu. Evangelijní rady tak 

slouží v jezuitské spiritualitě jako účinný prostředek nejen k vlastní spáse, ale ve stejné míře 

taky ke spáse bližního.78 

  

                                                 
74 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 26. 
75 Srov. tamtéž, s. 121-122. 
76 Srov. tamtéž, s. 8. 
77 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Úvod k Ignácovým spisům in IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo, Olomouc: 

Refugium Velehrad–Roma, 2005. Societas, s. 6. 
78 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 83-84. 
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3.1.2 Spiritualita Basila 

Špidlík vnímá Basila jako velmi praktického reformátora zvyku, jelikož na rozdíl od 

kontemplativních (ve smyslu spekulativních), pro které milovat Boha znamená poznávat 

Boha, spatřuje Basil lásku k Bohu v poslouchání a plnění jeho přikázání. Přesto Špidlík 

označuje Basila za kontemplativního, a to v pravém křesťanském smyslu slova, jenž není 

spekulativní nýbrž biblický, neboť naslouchání Písmu je kontemplací.79  

Podle Basila život v ústraní brání vývoji sociálních ctností, zejména lásky, která má 

druhým zprostředkovat milost a poznání. Narážím zde na Basilovu zlatou střední cestu, kdy 

v dobře zorganizovaném mnišském životě se oslabuje egoismus a připravuje následný 

apoštolát pod církevní korouhví, k čemu má asketický život uschopňovat.80 Nikoli pouze 

vlastní spása, ale apoštolát lásky byl smyslem Basilovy řehole. Evdokimov charakterizuje 

Basilův postoj podle zásady, že mnich má v ústraní žehnat světu a jako dokonalý se má či 

musí do světa vrátit a říci, co v Bohu viděl.81  

Basil vnímal odříkání hlavně jako naprostou poslušnost dvěma kardinálním přikázáním: 

lásce k Bohu a k bližnímu. Zachovávání evangelijních rad z oněch příkazů vyplývajících pro 

něj bylo méně významné.82 Přesto sliby poslušnosti, čistoty a chudoby pojímá Basil jako 

základnu mnišského života, jež má tkvět ve společenství s Bohem prostřednictvím lásky 

a modlitby. Ideálem Basila tak bylo následování Krista, nikoli zachovávání řeholních 

pravidel.83 Vidíme zde střízlivý pohled na asketický život dle evangelijních rad, proto ani 

basiliánské kláštery nebyly enklávy mimo církevní život, měly být součástí neodlišeného 

křesťanstva.84 

Basil odmítal mnišské individuální nekontrolované úsilí, jež mohlo snadno podlehnout 

pýše, když mnich dával na odiv posty, bdění, tlející oděv či celu v ubohém stavu, čímž chtěl 

projevovat vlastní chudobu. Naneštěstí ani jeden z těchto projevů nezpůsobil růst ctností 

lásky, soucitu či apoštolátu.85 Vidíme tedy velkou podobnost mezi východisky duchovního 

života Ignáce a Basila, kdy oba pojímají evangelijní rady jako prostor větší lásky ke světu. 

 

 

 

                                                 
79 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Sofiologie sv. Basila. Od Sofie k New Age. Velehrad: Centrum Aletti, 2001, s. 12. 
80 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 40. 
81 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 128. 
82 Srov. tamtéž, s. 44. 
83 Srov. tamtéž, s. 64. 
84 Srov. tamtéž, s. 44. 
85 Srov. tamtéž, s. 57. 
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3.2 Spiritualita srdce – tělo, duše, (D)duch86 – rozum, vůle, srdce 

Věnujme nyní pozornost pojmům tělo, duše a duch, jelikož je s nimi askeze velmi úzce 

spjata. To nám umožní lépe porozumět následujícím kapitolám.  

Nejasnosti kolem pojmu srdce panují podle Špidlíka v obou částech křesťanského světa87 

a světlo se do něj nedaří vnést ani psychologické metodě.88 I přesto se pokusím  aspoň letmo 

tento koncept představit. Špidlík se při reflexi této problematiky odvolává zejména na 

Teofana, podle kterého má být tělo uchováváno zdravé a silné, což není v rozporu 

s asketickým životem, kdy cílem těla je být služebníkem vyššímu, duchovnímu životu, tedy 

životu duše a ducha89. Mezi duševní schopnosti řadí rozum, vůli a srdce. Důraz na rozum, 

tzv. racionalismus vede k poznání věcí, které nás obklopují, ovšem to, jaký smysl věci mají, 

nám zůstane zahaleno, není-li náš rozum zakotven v Duchu. Právě tak tomu chtěli někteří 

Otcové, stejně tak některé středověké latinské texty, když identifikovali srdce s inteligencí, 

s nous, píše Špidlík. S tím se však Východ nemůže ztotožnit, protože je pro něj modlitba 

zejména povznesení srdce k Bohu. 

Vůle se svobodně rozhoduje, a díky této schopnosti můžeme směřovat k dobru, ale 

můžeme poznat i odvrácenou stranu mince. Spontánně tíhneme k tomu, co nám je 

sympatické, z toho důvodu pro naše rozhodování a pro naši spásu hraje velmi významnou roli 

srdce, které cítí podněty a vjemy na nás působící. Srdce cítí rozpoložení duše a těla, 

„představuje člověka v jeho celistvosti, na níž závisí pravost jeho modlitby, víry a ctností“, 

pokračuje Špidlík. Srdce je středem dbajícím o kontrolu našeho života a současně je studní 

životních energií a sil, tak podněcuje všechny naše aktivity, naše intuitivní poznání a cítění. 

Důraz na srdce a jeho cítění v duchovním životě je klasickou známkou ruské spirituality, 

tvrdí Špidlík. Upozorňuje však,90 že zdůraznění významu srdce neznamená pád do 

sentimentalismu či iracionalismu.91 

 

                                                 
86 Z Teofanových textů podle kardinála nevyplývá, zda psát velké či malé „d“.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 85.  

Ostatně na Východě malé a velké „d“ často splývají a autoři mají na mysli Ducha s velkým d.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 30. 
87 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 85.  
88 Srov. tamtéž, s. 104.  
89 Tělo je dle východních představitelů tělesné nikoli proto, že je materiální povahy, ale proto, že je proti Duchu. 

Toto pojetí může objasnit striktní odmítání tělesné stránky některými askety, tento zdánlivý dualismus je však 

pouhým transponováním na vyšší stupeň. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 171.  
90 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 84. 
91 Více o sentimentalismu a iracionalismu, z kterých byl Špidlík nařčen při vydání své prvotiny Duchovní nauka 

Teofana Zatvornika. Srdce a Duch srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 72. A také srov. 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 271. 
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Srdce lze dle Špidlíka z hlediska psychologického ztotožnit s city, až následně se většinou 

tážeme, jaký význam má srdce v duchovním životě. Ovšem východní Otcové tento pořádek 

narušují. Podle Špidlíka odkazujícího se na Otce nás „biblický koncept srdce staví především 

před problém náboženský, když ten je více či méně vyřešen, pak teprve se můžeme ptát, jak se 

projeví v psychologické struktuře člověka.“ Tím, že Otcové definují úlohy srdce jako orgánu 

ducha, vyjadřují podle Špidlíka jistá hlediska života duše, blíže se vztahující k transcendentnu 

(nazírání, touha po Bohu, duchovní smysl apod.). A předjímá, že ruští autoři nás volají 

k tomu, abychom „přešli od hlavy k srdci, té čisté vnitřní pokladnici duše“, k místu, kde sídlí 

Duch svatý.92 

Špidlík se dál inspiruje Teofanem, podle kterého je nejvyšší částí duše duch, Duch Otce, 

který v sobě „spojuje cítění božského, potřebu vědomí, naději lepšího a současně vědomí 

všeho, co děláme a poznáváme“.93 Avšak ani nesnižuje význam ostatních lidských 

mohutností, když zdokonalování vidí ve zlepšování všech těchto schopností. S vědomím, že 

jsou stále překračovány, neopovrhuje ani rozumem, ani city, ani vůlí.94 Podle Špidlíka mají 

být pouze „posvěceny“ srdcem. A tvrzením, že je-li zdravý rozum, řídí se jím i srdce, se 

Rusové snaží o smíření těchto dvou složek duše. Na druhou stranu je poznání srdce 

přesahující, a rozum nebude nikdy schopen pojmově obsáhnout toto poznání, domnívá se 

Špidlík.95  

Podle Špidlíka mluví obdobně o rozumu, vůli a implicitně o srdci také Ignác: „Nenasycuje 

a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně“.96 Podle 

Špidlíka tak pouze zdánlivě převládá u Ignáce rozum a vůle, převládá „cit“ srdce. Ignác je 

přesvědčen, že milovat Boha celým srdcem je spíše úkonem vůle. Snad z takové domněnky 

vzešly různice mezi Východem a Západem, přičemž východní důraz na cit a „srdce“ se zdál 

být v kontrastu s volní a rozumovou zaměřeností západní. Špidlík se však táže, zda Duchovní 

cvičení skutečně vypovídají o tom, že duchovní život je dle Ignáce hlavně úkonem vůle. 

Srdce je integritou člověka, která je dle Ignáce dobro, a to vychází z harmonie lidského 

života. Špidlík tak smířlivě tvrdí, že cit má směřovat jak podle Východu, tak podle Ignáce 

k stabilitě lásky, k vznešenému stavu srdce, který poznáme po ovoci – po tom, co z něj 

vychází, jaké plodí myšlenky a nálady.97 Podle Špidlíka tak nelze u Ignáce pojímat city jako 

sympatický či nesympatický doprovod volního rozhodnutí, proti kterému je třeba jednat či, 

                                                 
92 Srov. tamtéž, s. 104. 
93 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 85, cit. dle Teofan Zatvornik, s. 394. 
94 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 177. 
95 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 269. 
96 Srov. Duchovní cvičení č.2 in IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. 
97 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 68. 
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nejednat. City, o kterých Ignác hovoří, musíme považovat za city srdce, za nejniternější 

konání duše.98 Ignác podobně jako východní představitelé dospěl k pochopení, že 

psychologický stav člověka, „jak se cítí“, nemusí odpovídat stavu srdce, stavu před Bohem.99 

Špidlík se dál dotazuje, zda můžeme těmto náladám, tomuto „intuitivnímu“ poznání 

a myšlenkám důvěřovat. Ústy Otců odpovídá, že pouze čisté srdce sděluje pravdivě. Kdo jej 

má? Málokdo. A proto je potřeba bedlivě rozlišovat duchy.100 Ignácovi se to podařilo a po 

svém očištění ve svém životě zakusil mnoho duchovních „vidění“ – jasných dotyků srdce.101 

Teofan rovněž říká, že volání srdce lze důvěřovat a dodává, že podle míry čistoty může srdce 

správně cítit. Je-li naše srdce zaneseno hříchem a vášněmi, nezbývá než nastoupit cestu jeho 

očištění a výchovy. Asketické snažení a přítomnost Ducha svatého má vést člověka k tomu, 

aby se v duchovním světě cítil jako ve svém vlastním. Alespoň takto referuje Špidlík 

o Teofanově přístupu.102 Třebaže mnozí se snaží rozdělovat Východ a Západ nejen v pojmu 

srdce, Ignác jej spojuje. A jak lépe podporovat toto spojení než snahou očistit srdce skrze 

askezi. 

Nemůže být koneckonců pozvednutí srdce, ať již jej vyjádříme různými způsoby, jedinou 

cestou k poznání Boha? Nesoustředí se jak Východ, tak Západ na stejný střed člověka pouze 

jinými slovy, jak jsme viděli u Ignáce? 

  

                                                 
98 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec: Příklad duchovního otcovství. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 

2005, s. 66. 
99 Srov. tamtéž, s. 38. 
100 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 68. 
101 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 30. 
102 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 85. 
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4 Mnišská spiritualita a laická spiritualita 
Abychom v dalších kapitolách o jednotlivých evangelijních radách mohli aplikovat rady 

i na život laiků, je nyní vhodné představit spojení touhy po dokonalosti s laickou spiritualitou. 

Podle Špidlíka od sebe dnes výrazně oddělujeme spásu duše a dokonalost, a tak budujeme 

hráz mezi spiritualitou mnišskou lačnící po dokonalosti a spiritualitou laickou uspokojující se 

mnohdy spásou. Toto dělení odmítají již Otcové Východu, podle nich je totiž jak mnišská, 

tak laická spiritualita totožná s křesťanskou spiritualitou, pokud jde o cíl a rovněž tak 

o nástroje, což dokládá Špidlík.103 Ve staré asketické literatuře byla myšlena spásou 

dokonalost, neporušenost. Špidlík to zdůvodňuje tím, že zdravá duše zachraňuje a rozvíjí 

všechny od Boha přijaté dary, je tedy dokonalá, svatá. Stejně tak Ignác dle Špidlíka hovoří 

o spáse jako o dokonalosti: „Člověk, Bohem stvořený, který odpovídá na tuto výzvu, 

uskutečňuje sebe sama jako člověka v jeho dokonalosti, zachraňuje tedy svou duši, svůj život 

pro celou věčnost“, říká Špidlík.104    

     Špidlík se dále ztotožňuje se slovy Jana Zlatoústého105, který tvrdí, že Písmo neuvádí 

takové rozdělení spiritualit, nýbrž chce, aby všichni vedli život „mnišský“, tj. čistý nehledě 

na stav; stejných výšin má dosáhnout jak mnich, tak laik. Mnich si tedy nemůže uzurpovat 

právo na svatost, kráčí ke zduchovnění a ke zbožštění jako všichni ostatní věřící.106  

Asketika se většinou zabývá pouze nejvznešenějšími projevy lidského ducha, a proto se 

může zdát laikům převyšující a vhodná pouze pro mnichy, dále poznamenává Špidlík. Víru 

však nelze oddělovat od života dle víry, a proto křesťanský život nesmí skončit u mravouky. 

I laik má tedy být otevřen hlubšímu smyslu askeze – askeze dle evangelijních rad, shrnuje 

Špidlík.107 

Naopak Josef Volokolamský byl skeptikem ohledně dosažení dokonalosti ve světě. Podle něj 

nic profánního nikdy nedostihlo takové úrovně svatosti, jež by disponovala ke konání zázraků 

a oživování mrtvých, píše Špidlík.108 Pokud je myšlena profánnost jako spojení se hříchem, je 

nezbytné souhlasit. Avšak pokud je tím znehodnocováno vše laické, nezbývá než vyřknout 

podezření na nedostatek duchovnosti a naopak přebytek rigoróznosti Volokolamského.109 

                                                 
103 Srov. tamtéž, s. 106. 
104 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 28. 
105 Jan Zlatoústý (347?–419/420), učitel církve, byl arcibiskup v Konstantinopoli.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 437-438. 
106 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 250. 
107 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Po tvých stezkách, s. 11. 
108 Srov. tamtéž, s. 142. 
109 Více o Volokolamského nauce v dalších kapitolách této práce. 
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Snad pouze chtěl nalákat nové členy do kláštera, snad se pouze nevhodně vyjádřil, nelze však 

omezovat Ducha v klášterních stěnách.  

Fakt, že pravoslavná církev svatořečí především mnichy, že i svatořečení laici často 

oblékali před smrtí mnišské roucho nebo se snažili napodobovat mnišské praktiky 

v domácnosti,110 snad vypovídá spíše o tom, že mnohem více asketů najdeme za zdmi 

kláštera než v laické společnosti. Lze tedy říci, že jisté asketické návyky zakládající se na 

evangelijních radách či ctnostech těla jsou předpokladem dokonalosti.  

 

4.1 Všeobecné kněžství (mnišství) 

Podívejme se nyní, jak antinomii mnich – laik reflektuje zejména na ontologické rovině 

Evdokimov, o kterého by se mohl Špidlík i v této problematice opřít. 

Evdokimov při snaze o definování pojmu laik poukazuje na Jeronýma,111 jenž „odsoudil“ 

laiky oproti zasvěceným ke „starání se o záležitosti tohoto světa, žení se a vdávají, obchodují 

a obdělávají zem, válčí a svědčí u soudu“.112 Toto Jeronýmovo tvrzení Evdokimov 

zpochybňuje poukazem na to, že v Bibli slovo laik téměř nenajdeme, naopak se odvolává na 

pojem laos, tedy lid Boží. Jde o jakési všeobecné kněžství (v našem případě mnišství), jež 

vyhlašuje při darování Zákona Hospodin: „Budete mi královstvím kněží a svatým 

národem“.113 Svatý Petr stejné vyjadřuje slovy: „Jste rod vyvolený, královské kněžstvo“,114 

sjednocené v těle Kristově, profánnost lidu je tedy v Bibli vyloučena. Počátkem 4. století se 

toto nazírání měnilo, a docházelo k stále výraznějšímu oddělování laiků od zasvěcených 

osob, tvrdí Evdokimov.115  

Podstatou východní tradice je skloubení všeobecného kněžství s kněžstvím hierarchickým, 

proklamuje dál Evdokimov a jistě svou následující myšlenku vztahuje i na všeobecné 

mnišství a mnišství „hierarchické“. Podle něj se nejedná ani o „antihierarchické rovnostářství 

či klerikalistické rozdělení jednoho Těla na dvě, ale kněžskou účastí všech na jediném Božím 

Knězi prostřednictvím dvou kněžství“. Obojí nepodléhá profánnosti a je stejné přirozenosti 

bytí údem Božího lidu. Evdokimovovi tedy jde o proměnu podstaty každého pokřtěného 

                                                 
110 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 142. 
111 Jeroným (347?–419/420), církevní Otec a učitel církve, byl teologem, duchovním autorem a překladatelem 

Bible do latiny.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 442-443. 
112 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 228. 
113 Srov. Ex 19,60.   
114 Srov. 1Pt 2,9. 
115 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 231. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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a pouze v rámci ní probíhá již jen ordinace nikoli konsekrace.116 Tato rovnost podstat je podle 

něj esenciální složkou pravoslavné spirituality. Moudrost zvnitřnělého mnišství tak spočívá 

v tom, že laici přijímají „eschatologický maximalismus“ mnišského života, dodává. 

A dokládá to zajímavým příkladem, kdy se novomanželé odebírali ve staré Rusi na určitý čas 

do kláštera, aby byli uváděni do mnišského života a aby se tak lépe připravili na manželské 

kněžství (mnišství).117 Žijeme-li evangelium v nejjednodušších věcech všednodennosti, 

náramně se dle Evdokimova přibližujeme Kristu a zároveň lidem. Podle něj tak nejde 

o nějaká pravidla, ale o životní styl vnímavý k přítomnosti Pána.118  

Podle Evdokimova vyžaduje svědectví víry v současném světě všeobecné povolání 

mnišství srdce. Klasické mnišství opouštějící svět je jednou stranou mince, druhou je snaha 

pokřtít svět, aniž by byl nezbytný odchod z něj. Násilím, ať již legislativním, se to však 

nemůže zdařit, proto je nutné oba způsoby zduchovnět (tedy řídit se jejich principy nikoli 

formami). „Nejste ze světa, jste ve světě“119 – tím podle Evdokimova Pán vyjadřuje 

příslušnost ke světu jako znamení něčeho jiného. „Tato služba má překročit každou předem 

danou formu, aby se mohla vyjadřovat všude a za všech okolností.“120 

Jít úzkou cestou tak znamená výzvu pro všechny, proto dle Evdokimova nelze oddělovat 

laickou a mnišskou spiritualitu. To se týká i její náročnosti, je stejná pro oba životní statuty. 

Evdokimov se odvolává na Jana Zlatoústého či Teodora Studitu,121 když tvrdí, že principy 

mnišského života jsou „v plném rozsahu a úplně stejně nutné“ i pro spásu mnicha-laika.122 

Tím ruší spásné minimum, spása dle něj nově spočívá ve snaze o dokonalost.   

Dále se táže, proč je důležité vice integrovat askezi ve světě. V odpovědi argumentuje, že 

zmizí stíny při návratu všeho do lidského nitra, očištěné nitro bude moci vidět zlo před jeho 

pokušeními. Askeze mění „energetické dominanty psychiky“, obnovuje ducha. Terapeutická 

operace na „poušti“ v nejhlubší hlubině lidského ducha se týká všech, představuje jakési 

kolektivní vyzdvihnutí, objektivaci a projekci nahromaděné prvotní nečistoty.123 Evdokimov 

totéž spatřuje v Pavlových slovech o doplňování k utrpení Kristovu, v čemž se ke slovu 

dostává lidská svoboda, a proto hovoří o formaci asketického typu člověka.124 

                                                 
116 Srov. tamtéž. 
117 Srov. tamtéž, s. 243. 
118 Srov. tamtéž, s. 249. 
119 Srov. J 15,19. 
120 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 136. 
121 Teodor Studita (759–826) byl řeholníkem a opatem studitského kláštera v Konstantinopoli.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 893-894. 
122 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 137. 
123 Srov. tamtéž, s. 125. 
124 Srov. tamtéž, s. 55. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/759
https://cs.wikipedia.org/wiki/826
https://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantinopol
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4.2 Umírněný asketismus a laik 

Jakou podobu však má mít askeze laika? Nemůže být umírněný asketismus, tedy užívání 

asketických prostředků s rozvahou v závislosti na životních podmínkách, vhodnou formou 

v životě laiků? 

Neodpovídá na otázku již Klement Alexandrijský,125 když říká, že co se týče manželství, 

jídla, majetku apod. nesmíme činit nic z vášně, ale chtít pouze nezbytné? A že kdo je ženatý, 

musí praktikovat zdrženlivost, aby nedychtil po své ženě, kterou má mít rád, a aby měl děti 

čistou a umírněnou vůlí?126 Na to vše se s odkazem na Klementa ptá Špidlík. 

Při reflexi umírněnosti askeze se Špidlík dále odvolává na Serafima Sarovského,127 podle 

nějž je pošetilostí nerozumně trýznit své tělo, byť se záměrem dosáhnout dokonalosti. Je si 

vědom odvrácené stránky askeze a upozorňuje na nezbytnost duchovní připravenosti pro to, 

aby mohl asketa zkoušet své tělo například okovy či žiněným rouchem. Umírněný 

asketismus, jak sám výraz napovídá, tak podle Špidlíka neznamená vzdát se nepřirozených 

prostředků askeze, nýbrž je třeba je užívat s rozvahou, například s přihlédnutím ke 

klimatickým podmínkám apod. Méně je někdy více, prohlašuje Špidlík a odkazuje na 

Serafima, podle nějž „každé dobré dílo vychází ze srdce, a musí být v souladu s celou 

osobností. Velkomyslné srdce se často projevuje drsnými skutky, které by jiné osobě byly 

škodlivé“.128 Serafim tak dával ve své praxi přednost půstu, který tělo činí „průzračným 

a lehkým“, píše Špidlík. Avšak co se týče druhých, raději doporučoval více poslušnosti než 

asketické nástroje způsobující utrpení. Věděl díky svému vhledu, že by ony praktiky byly 

příliš náročné pro nevyzrálý duchovní život jeho duchovních svěřenců, a proto kladl důraz na 

střídmost, tvrdí Špidlík.129 Vidíme, že hluboce duchovně žijící lidé jako Serafim či Ignác na 

sebe s ochotou berou největší jha askeze – neodmítají je tedy –, nicméně zdráhají se je 

doporučovat méně připraveným. Drsné nástroje askeze tak stále považují za nejpřímější cestu 

k dokonalosti,avšak nikoli všeobecně aplikovatelnou.  

Ve stejném duchu hovořil také Basil. Výchova a zkušenosti předků formovaly Basila tak, 

že jeho ideálem bylo stále mučednictví, jako úplné sjednocení s Pánem. Avšak přiznává, že 

mnich i laik se může onomu ideálu přiblížit „bílým mučednictvím“, kdy je poslušen Bohu, 

                                                 
125 Klement Alexandrijský (150?–215?), církevní Otec, byl významný řecký duchovní autor.   

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 480-481. 
126 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 76. 
127 Serafim Sarovsky (1754/1759–1833) byl ruský řeholník a starec. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 812-813. 
128 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 149. 
129 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 52. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_otcov%C3%A9
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cvičí se ve ctnostech, modlí se  a je zdrženlivý.130 Basil tak stále dává přednost doslovnému 

umírání s Kristem před jeho duchovní podobou, to však neznamená, že by vyzdvihoval 

sebetrýznění, formu, již askeze někdy získala. Umírněnou askezi tak lze pojímat (podle 

Ignáce, Basila i Serafima) tak, že každý zná správnou míru vhodnou pro sebe, to snad může 

znamenat, že i „neumírněná“ aktivní askeze může být pro někoho vhodnou a nejpřímější 

cestou k Bohu, s čímž by jistě Špidlík souhlasil.  

K této neumírněné askezi je však třeba přistupovat citlivě. Podle Špidlíka by asketismus 

jako součást náboženského myšlení měl být tvořivý v Duchu – jak dále uvidíme například 

u Berďajeva – a ne pouhé oficiální asketicko-mnišské pravoslaví vyznávající jako vyšší 

autoritu Filokalii a ne Písmo. Pro ilustraci negativ přebujelého aktivního asketismu si Špidlík 

pomáhá slovy Evdokimova: „Velkolepé hrdinství asketů svedlo rozhodný boj uvnitř člověka 

a provedlo vymítání ďábelských mocností, ovšem za cenu, která nemá daleko k odlidštění 

vztahů mezi mužem a ženou; vždy na to doplatila žena.“131 Neovládla je tak pouze jiná 

ďábelská mocnost místo té vymýcené? Nelze být asketou a současně neodlidštit vztahy 

s opačným pohlavím, lze na ženy apriori nenahlížet jako na nečisté bytosti? Skrze umírněnou 

askezi jistě lze. Že je však pro askety skutečně složité najít vhodnou míru askeze, dokládá 

Špidlík na následujících příkladech. 

Podle Špidlíka se Solovjov  domníval, že apatheia je předmětem až eschatologického věku 

a nedokázal tak smířit touhu po ní s neustálým nátlakem v klášterech. A snad i proto nikdy 

nevstoupil do kláštera, třebaže žil jako mnich. Na jeho pochybnost by rovněž odpovědí byla 

přiměřenost nátlaku, nachází řešení Špidlík.132 

Omezení tradičních přísných asketických přístupů a jejich zbytnost Špidlík dále zachycuje 

u Merežkovského,133 dle kterého tradiční církev „přeceňuje asketismus a odhmotněnou 

duchovnost, nepřipisuje dostatečnou hodnotu manželskému svazku a všeobecně tomu, co 

nějak souvisí s tělem.“134 Merežkovskij odkazuje na evangelium, kde vidí ve vtělení Syna 

Božího, v účasti jeho těla a krve při přijímání a ve vzkříšení těla posvěcení těla. A myslí si, že 

je nezbytné reinterpretovat zjevení a dogmata, aby se objevila záhada posvěceného těla. Tuto 

epochu nazývá obdobně jako Jáchym z Fiore obdobím Ducha svatého či Věčné evangelium, 

                                                 
130 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 61. 
131 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 253. 
132 Srov. tamtéž. 
133 Dmitrij Sergějevič Merežkovskij (1865–1941) byl ruský básník, kritik, spisovatel a konzervativní politický 

filozof. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 583-584. 
134 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 255. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1865
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
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s čímž Špidlík jistě plně souhlasí.135 Umírněný asketismus je tak předpokladem probuzení 

Ducha, jeho převaze nad „hmotou“. 

Ve stejném duchu Špidlík využívá názorů  dalších ruských představitelů. Berďajev dle něj 

tvrdí, že osoba nemá tělo, ale člověk sám je tělo, jehož forma poukazuje na vítězství Ducha 

nad zmatkem přirozenosti.136 Pro Solovjova je smyslem asketismu moc ducha nad tělem, 

jakási plnost života i tělesného.137  

Evdokimov prokazuje primát ducha nad hmotou ze slov Kristových, kde mluvil o tom, že 

nejen z chleba je člověk živ, ale z každého Božího slova.138 Vidíme tedy posun v chápání 

tradiční formy evangelijních rad, jež se spíš snažila bojovat proti tělesnosti, k formě, jež 

posvěcuje tělesnost, k formě, která je umírněná a tak univerzální, tedy vhodná i pro laika. 

  

4.3 „Duchovní“ askeze 

Věnujme dále více pozornosti oné převaze ducha, tedy askezi, která zná míru dle 

Evdokimova, o nějž se v této tematice opírá Špidlík.139 

Asketické deformace učinily z mnišského ideálu svobodného služebníka Božího, osobu 

zlomenou, lačnící po Duchu v jhu přísných zákonů. Proti vášním nelze stavět posedlost 

askezí, vášeň vášní nelze vyhnat. To vyvěrá z přehnaného důrazu na hřích, kdy se askeze 

stává cílem sama o sobě. Evdokimov uvádí Krista jako vzor rozumné askeze, jenž žije mezi 

lidmi a „sestupuje do jejich pekla, aby tam přinesl své světlo.“140 

Je třeba si být vědomi, že křesťanská askeze je jen nástrojem ve službách života, proto 

přísné posty a odříkání, bičování či řetězy nemusí být tou nejlepší cestou, naopak by mohly 

dnešního méně odolného člověka zlomit, píše Evdokimov. Umrtvování by mělo dnes spíš 

probíhat formou osvobozování od zbytných potřeb jako rychlost, hluk, alkohol či jiných 

povzbuzujících prostředků: „Askeze by měla být spíše uloženým spočinutím, periodickou 

a pravidelnou kázní ticha a mlčení, v němž člověk znovu nachází schopnost zastavit se 

i uprostřed všech hluků tohoto světa k modlitbě a kontemplaci, a především naslouchat 

přítomnosti druhých,“ dodává. Není nutné, aby byl půst trýzněním těla, spíše by měl být 

                                                 
135 Srov. tamtéž, s. 256. 
136 Berďajev si vždy myslel, že „mnišská askeze, zejména syrská, je zkreslením učení Kristova, je poznamenána 

monofyzitismem a je v protikladu s odhalením boholidství“. Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní 

životopis. Olomouc: Refugium Velehrad–Roma, 2005, s. 230. Zřejmě tak opět naráží na primát duchovní 

askeze. 
137 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 256. 
138 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 147. 
139 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 253. 
140 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 161. 
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ochotou dělit se s bližním, vzdání se přebytku, jakousi „usměvavou rovnováhou“, jak píše 

Evdokimov.141 S čímž by Špidlík jistě souhlasil. 

Evdokimov chápe „moderní“ askezi (tedy jakousi askezi v širším slova smyslu) jako 

službu člověčenství, jež na sebe vzal Kristus. Tato askeze má „tvrdě odporovat umenšování 

člověka nebo jeho vedení k rezignaci“. Podle Evdokimova se askeze „vzdává mentality 

penitentia a stává se preventivní terapií“. Podle něj je dnes tělesná a psychická askeze 

středověku nahrazována eschatologickou askezí počátků křesťanství, založené na úkonu víry, 

který činil z „celého člověka bytost radostně očekávající paruzii“.142 Špidlík by jistě nic 

nenamítal proti tvrzení, že tato askeze v širším slova smyslu má své právoplatné postavení, 

a jistě by se ztotožnil s Evdokimovou definicí askety v širším slova smyslu, podle kterého je 

to „křesťan, který je pozorný k výzvám evangelia, ke všem blahoslavenstvím, a hledá pokoru 

a čistotu srdce, aby osvobodil bližního“,143 ale současně by nerezignoval ani na vnější aktivní 

formu askeze, která by měla být přizpůsobena stavu jedince, jak jsem uvedl výše. Tu však 

neodmítá ani Evdokimov, když se o zdánlivě přepjaté a nelidské askezi vyjádřuje jako 

o skrývající velkou střízlivost a dokonalou uměřenost, často vedoucí k mlčení srdce a úplné 

nerozptýlenosti myšlenek.144 Střetávaná přepjatost askeze má prý pouze „upoutat pozornost 

a položit každému člověku otázku, jaké jsou jeho možnosti“. Z takové askeze vychází od 

všech dob vánek čistoty, jenž působí na svět.145 Dá se tím však ospravedlnit jakákoli 

přepjatost? To jistě ne. Evdokimov vycházeje z Kassiána146 tvrdí, že například přehnané 

posty jsou neméně špatné jako obžerství a velmi náruživě oponuje enkratickým a gnostickým 

tradicím, které opovrhují tělem a manželstvím.147 Velmi výmluvným způsobem popisuje 

Evdokimov příhodu ze života mnicha Pafnucia. Ten ve své „domýšlivosti“ žádal Boha, aby 

mu poskytl srovnání své čistoty. Ve svém zjevení pak viděl 3 osoby: lupiče, jenž spasil 

zbloudilou ženu; starostu, jenž je čestný a spravedlivý ke všem a obchodníka s perlami, jenž 

rozdal veškeré jmění chudým. 

Evdokimov ještě uvádí například dílo Jana Moschy, ve kterém se zmiňuje o mladíkovi, 

jenž chodil do krčem, ale měl čisté srdce, a tím dráždil závistivého starého mnicha, jenž 

prožil 50 let ve Skytské poušti, aniž by byl očištěn tak jako mladík.148 Evdokimov se tak 

                                                 
141 Srov. tamtéž, s. 66. 
142 Srov. tamtéž, s. 67. 
143 Srov. tamtéž. 
144 Srov. tamtéž, s. 116. 
145 Srov. tamtéž, s. 120. 
146 Jan Kassián (360?–430/435) byl význačný asketický duchovní autor.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 431–432. 
147 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 127. 
148 Srov. tamtéž, s. 128. 
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snaží ukázat, že únik ze světa a strohá „neduchovní“ askeze neznamená záruku dokonalosti 

natož pak záruku větší dokonalosti mimo svět než ve světě. 

Jak již víme, Otcové mluvili ke všeobecnému kněžstvu, neznali rozlišení laiků a mnichů 

a vůbec by tomuto konceptu dle Evdokimova nerozuměli. Evangelium se vztahuje ke 

každému dílčímu problému každého prostředí ve své integritě.149 Evdokimov zakončuje svou 

myšlenku poukazem na osobu Tichona Zadonského,150 podle kterého se představení nemají 

nutně snažit o větší počet mnichů. Samotná přítomnost v klášteře totiž nikoho nespasí. Podle 

Tichona a jistě i podle Evdokimova a Špidlíka je pravým mnichem ten, kdo má ducha 

poslušnosti, čistoty a pokory, jenž se dle Špidlíka projevuje důvěrou v Prozřetelnost, čistotou 

srdce a ve vážení si více Božích milostí než věcí světa.151 To je mnišství srdce, o které 

Špidlík usiloval svým dílem i životem. 

  

                                                 
149 Srov. tamtéž, s. 138. 
150 Tichon Zadonský (1724–1783) byl ruský biskup, mnich a duchovní literát. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 903. 
151 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 37. 
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5 Poslušnost 
Řecký pojem hypotaxis se dá přeložit jako podřízenost osudu, prozřetelnosti. Člověk se 

chová rozumně, žije-li v této podřízenosti, tvrdili například stoikové. Avšak biblický termín 

pro poslušnost je vyjádřen slovem hypakoe, jež v sobě zahrnuje základ slova akouo, které 

znamená poslouchat nějakou osobu. Tak je v křesťanském smyslu poslušný ten, kdo 

naslouchá slovu Boha Otce a kdo odpovídá na jeho výzvy, vysvětluje Špidlík.152 

Podle Špidlíka je poslušnost pojímána jako největší „andělská“ ctnost, andělé jako 

pomocníci Boží jsou totiž Bohu naprosto oddáni. Společně s Janem Zlatoústým Špidlík 

formuluje myšlenku, že se děje v nebi vše svobodně a andělé nelimitují svou poslušnost jen 

některými příkazy, poslouchají ve všem.153 Špidlík opět vystihuje výsadní postavení 

poslušnosti v duchovním životě,154 když se odvolává na slova opata Mojžíše.155 Ten 

prohlašuje, že kdo není poslušný, přestože se postí či dělá dle své vůle jiné prospěšné 

činnosti, nezíská ani jednu ctnost. Pokusme se v následujících řádcích pochopit, proč Špidlík 

považuje právě poslušnost za klíčovou vlastnost. 

Východiskem poslušnosti je podle Špidlíka to, že jejím dodržováním se stáváme více 

svobodnými, poslušný se podřizuje ve všem a nejedná dle vlastního soudu; pýcha, marnivost 

a neskromnost jsou ničeny poslušností. Naopak, pokračuje, pýcha koná dle vlastního úsudku 

a vůle neustoupí nikomu, svobodnou neposlušností se dáváme do služby hříchu. Proto je 

poslušnost sestra pokory.156 Špidlíkovu myšlenku lze rozvinout slovy Solovjova, na kterého 

se v tomto případě odvolává.157 Solovjov zdůvodňuje nejen nezbytnost vzdání se vlastní vůle, 

ale také to, že pokud je opravdu v Bohu přítomný činný princip vůle, „pak mravním úkolem 

člověka není pouze potlačit vlastní vůli, ale změnit ji za vůli božskou“.158 Dle Solovjova je tak 

nutné, aby Boží vůle byla pro tu lidskou zákonem a normou, nikoli přijatá zvůle, ale poznané 

dobro.159 „Aby božský princip skutečně překonal zlou vůli a život člověka, je nutné, aby se 

duši samé jevil jako živá osobní síla, schopna proniknout do duše a ovládnout ji“, přerodit 

ji.160 Solovjov tak pojímá duchovního člověka jako boholidskou osobnost, která v sobě pojí 

                                                 
152 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 93. 
153 Srov. tamtéž, s. 51. 
154 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 96. 
155 Mojžíš z Optina (1782–1862) byl starec a archimandrita kláštera v Optinu. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 600. 
156 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 89. 
157 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 36. 
158 Srov. SOLOVJEV, Vladimir Sergejevič. Čtení o boholidství. Velehrad: Refugium Velehrad–Roma, 2000. 

Studie, s. 120. 
159 Srov. tamtéž, s. 125. 
160 Srov. tamtéž, s. 216. 
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jak božskou vůli, tak lidskou, která je jí podřízena. Jistě i dle Špidlíka musí být takový vnitřní 

stav alfou i omegou duchovního života. 

Poslušnost je podle Špidlíka neoddělitelně spjata s představou o pravdě, které se 

podřizujeme. Odpovídá-li tato pravda všejednotě,161 bude podřízenost naprostá. „Pravda, 

neoddělitelná od víry bude muset být přijímána všude, kde se Bůh zjevuje a kde člověk slyší 

a chápe jeho hlas.“162 Bůh, pokračuje Špidlík, stvořil bytost rozumnou slovem a toto slovo je 

třeba pochopit, vyvodit z něj důsledky a odpovědět na něj. Právě z toho lze dle něj vyvodit 

odůvodněnou poslušnost a správně pochopit Ignácovo tvrzení o stvořenosti člověka ke chvále 

Boží a vzdávání příslušné úcty.163 Lze shrnout, že kdo poslouchá inspiruje se vírou, stává se 

vidoucím, tvrdí Špidlík.164 

Špidlík se dále zamýšlí nad motivy, které mělo přijetí poslušnosti vznikajícím jezuitským 

řádem. Poslušnost byla pojímána jako zárodek odvážných činů a ctnosti. Přestože by byl 

rozkaz v očích světa směšný, a i kdyby působil rozruch (třeba chodit nahý po ulici), poslušný 

je ochoten vykonat i sebenáročnější čin a rozkaz, nad kterými by byv neposlušen ohrnul nos. 

Avšak i kdyby rozkaz nebyl udělen, ochota vyplnit jej umožňuje žít ve stále záslužnějším 

hrdinství. Bez poslušnosti by rovněž vymizela odpovědnost za druhé a každý by konal pouze 

své dílo, což by vedlo k rozpuštění. Proto, aby mohli být lépe spojeni – praktický aspekt – a 

lépe plnit Boží vůli – duchovní aspekt –, odsouhlasili jezuité slib poslušnosti. Ne nadarmo se 

hovoří o Ignácově askezi jako o askezi poslušnosti, jež je poutem jednoty, končí úvahu 

Špidlík.165 V dalším průběhu práce uvidíme, že i východní tradice z Basila vycházející vnímá 

východiska poslušnosti velmi obdobně jako jezuitská spiritualita. Sám Basil považoval 

poslušnost – zejména vzdání se „vlastní“ vůle – za kardinální ctnost, jež je předpokladem 

jiných.166 

Otázkou však zůstává, jak onen Boží hlas zaslechnout a jak mu být poslušen. Podle 

Špidlíka mohli před „hříchem“ první „nevinní“ lidé naslouchat Božímu hlasu nezkresleně ve 

svém čistém svědomí a v srdci, nazírat Boha ve vesmíru, avšak hříchem bylo vše zahaleno 

nečistotou. Nicméně onen hlas, píše Špidlík, můžeme stále zaslechnout mnoha, byť 

zprostředkovanými způsoby: poslušnost hierarchii, tradici, Písmu, svědomí, řeholi, 

                                                 
161 Všejednota je podle Špidlíka naslouchání všem Božím hlasům v jejich doplňování se a harmonii. Je třeba 

duchovní zralosti, aby nedocházelo k upřednostnění jednoho hlasu na úkor jiných. Rusové byli této extrémní 

jednohlasnosti nakloněni a šli mnohdy fanaticky za jednotlivým. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 139. 
162 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 139. 
163 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 22-23. 
164 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 100. 
165 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 89. 
166 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 64. 
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představenému, duchovnímu otci, Prozřetelnosti apod. Podle Špidlíka nelze opominout žádný 

hlas, jejich harmonie je nezbytná. Na druhou stranu však někdo může klást větší důraz na 

poslušnost církvi, duchovnímu otci či řeholi a i dle toho se v průběhu řeholních dějin 

formulovaly různé odstíny poslušnosti.167 

Dříve než se budu věnovat jednotlivým „hlasům“ poslušností, je záhodno vysvětlit spojení 

jako vzdát se vlastní vůle či slepá poslušnost, svoboda vůle, svědomí a rozumu,168 aby 

nedošlo k nedorozumění. Následující podkapitoly de facto pojednávají o tom samém, avšak 

vždy z trochu jiné perspektivy, to má umožnit lepší vhled do podstaty poslušnosti. 

 

5.1 Vlastní vůle 

Napadne nás myšlenka a my bychom ji rádi realizovali, to je podle Špidlíka 

charakteristika vlastní vůle, musíme však rozlišovat mezi „špatnou vůlí“ a „dobrou vůlí“.169 

Jistě má dle něj Berďajev pravdu, když kritizuje ty askety, kteří touží zničit vlastní vůli 

 – „přirozenou lidskou kreativitu falešným a pasivním podrobením se vůli Boží“–, jako 

zárodek všech neřestí. S Evdokimovem se Špidlík dál táže, zda tudíž nevzniká u mnichů 

místo duchovní vyzrálosti naopak duchovní infantilnost. Do jaké míry je tedy přípustné 

nahrazovat vlastní mysl, vlastní rozlišování autoritou někoho jiného? Musí být vzdání se 

vlastní vůle falešné? Podle Špidlíka se spíš jedná o nedorozumění.170 

Špidlík vyzdvihuje fakt, že pouze málokteří asketičtí představitelé zdůrazňovali nebezpečí 

vlastní vůle a málokteří kladli důraz na zničení oné „nezdolatelné hradby mezi člověkem 

a Bohem“, oné „skály odporu“ jako Dorotej z Gazy.171 Špidlík se ztotožňuje s Dorotejem, 

jenž tvrdí, že vlastní vůle není úkon vůle, ale tendence ospravedlnit vášně.172 Ignácovo agere 

contra, jednání proti špatným sklonům (proti „vášním“) za plného duševního nasazení a jejich 

oddělení od myšlenek je dle Špidlíka podstatou duchovního boje.173 Přemáhání vlastní vůle je 

tak úzce spjato s poslušností a duchovní cvičení jsou nástrojem na této cestě, tvrdí Špidlík.174 

Proto tak podle něj asketové pojímají vlastní vůli jako frenetické přání mít to, co přišlo na 

                                                 
167 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 93. 
168 Ačkoli pojmy vůle, svědomí a rozum nejsou identické, jejich zaměření na aspekt svobody snad částečně 

ospravedlní jejich častou svévolnou zaměnitelnost v dalším vývoji práce.  
169 Ignác toto rozlišení, píše Špidlík, opisuje na příkladu vodní kapky. Když je naše vůle špatná, dotýká se 

prudce naší duše a je jako kapka, která spadla na kámen, naopak dobrá vůle se projeví ladným splynutím kapky 

s houbou, jako když se dobrý anděl dotýká duše jemně. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita 

Východu, s. 82-84. 
170 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 140. 
171 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 34, cit. dle Naučení s. 253-256. 
172 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 63. 
173 Srov. tamtéž, s. 64. 
174 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 49. 
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mysl, což je třeba dle nich vymýtit. To však neznamená nic nechtít, pouze utnout zhoubnou 

vůli, abychom se mohli otevřít té správné, vysvětluje Špidlík.175 

Špidlík se opět odvolává na Doroteje, jenž prizmatem jemného psychologického náhledu 

podotýká, že odmítnout zlé myšlenky není složité, avšak my jsme schopni je rozeznávat 

především u ostatních, hůře u sebe, ve svém nitru, jelikož náklonnost a touha přicházejí 

současně s myšlenkou a zahalují náš vnitřní zrak. Tuto touhu a náklonnost můžeme nazvat 

vlastní vůlí, vlastním chtěním. Vlastní vůle je tak jinými slovy „vášnivým pohnutím, jež 

následuje špatnou myšlenku“. A je tedy „touhou jdoucí proti pravé lidské přirozenosti 

a v podstatě i proti svědomí, jež je jejím protivníkem“, dodává Špidlík.176 

Vlastní vůle však není koncem pokušení, přidává se k tomu ospravedlnění sebe sama, 

jinak řečeno předstírání spravedlnosti na základě vlastní vůle, dál představuje Špidlík 

Dorotejovu myšlenku. Znamená to, že i když někdo dotyčnému oprávněně řekne, že se mýlí, 

že jeho vůle sešla ze správné cesty, „nešťastník naopak nachází potvrzení, výsostnou podporu 

v některých verších Písma či výrocích otců, a to mu dává pocit, že je na správné cestě“. 

K tomuto ospravedlnění sebe sama se tak ještě pojí posedlost. Dorotej podle Špidlíka velmi 

jemně odhaluje nejcitlivější místo veškeré mnišské askeze, čímž je riziko, že „budou zakrývat 

zbloudění zdáním dobra, spravedlnosti nebo zápalu“.177 

Co však dobrá vůle, dobré myšlenky? Špidlík říká, že se Dorotej ve své práci nezabývá 

rozlišováním myšlenek jako významné součásti učení Otců, což vysvětluje tím, že pro 

Doroteje byla každá myšlenka (ač sama o sobě dobrá) přicházející od nás a naší vůle 

podezřelá, proto je třeba ji aspoň předběžně zavrhnout, než ji schválí duchovní otec. Dorotej 

tak dává přednost odhalení myšlenek duchovnímu otci před rozlišováním. Nelze dle něj příliš 

spoléhat na své schopnosti. Ctnosti rozlišování a pozornosti – anděl střežící brány ráje, brány 

srdce – jsou v Dorotejově případě zhmotněny v autoritě duchovního otce, právě jehož 

atributem je rozlišování.178 Špidlík jako jezuita jistě neodnímá jedinci možnost rozlišování 

duchů, a tak by se zdánlivě striktním Dorotejovým postojem zřejmě nesouhlasil, pokud by jej 

Dorotej dále nerozvinul. Toto rozvinutí si koneckonců ukážeme v další kapitole. Uvidíme 

dále, jak vždy velmi záleží na pochopení konkrétního termínu a jeho výkladu, domnělá 

protiřečení pak mohou korespondovat. Faktem však zůstává, že odlišit dobrou vůli od špatné 

je často velmi složité. 

 

                                                 
175 Srov. tamtéž, s. 82-84. 
176 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 38. 
177 Srov. tamtéž, s. 38-39. 
178 Srov. tamtéž, s. 40. 
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5.2 Poslušnost a svědomí 

Znamená věřit představenému nebo duchovnímu otci to samé jako věřit Bohu? Špidlík 

odpovídá, že v západní, stejně tak ve východní mnišské literatuře lze nalézt mnoho případů, 

kdy autorita představeného bývá ztotožňována s absolutismem, vševládce v malém, má 

odpovědnost za vše a dohled nad vším, co se v jeho okolí děje. Odmítnutí vlastní vůle179 

(svědomí) bylo tou nejdokonalejší cestou napodobení smrti Krista. Špidlík tak přirozeně 

klade otázku, kde jsou hranice této smrti, aby člověk zůstal člověkem s vlastní 

nenahraditelnou svobodou a vůlí, kvalitami, na něž kladli důraz řečtí Otcové. Složitá 

problematika poslušnosti a svědomí se line napříč stoletími, a nelze říci, že by byla 

dostatečně vyřešena.180 

Podle Špidlíka slouží Dorotej z Gazy (byť se dle výše uvedeného může zdát, že je 

jednostranným stoupencem absolutismu duchovní vlády) jako uznávaný vzor psychologie 

a vyváženosti, a to Západem i Východem. Kromě textů absolutizujících lze u Doroteje nalézt 

texty odlišné perspektivy, kladoucí zřetel na aspekt svobody svědomí, „onoho božského 

zárodku, schopnosti živější a jasnější než jiskra“.181 Dorotej pojímá svědomí jako přírodní 

zákon, dnes bychom jej označili spíše spojením přirozený zákon, a je podle něj kořenem 

všech pozitivních zákonů. Pouze díky svědomí mohli být patriarchové poslušni Bohu ještě 

před sepsáním zákonů, píše Špidlík. Svědomí je tak nejvyšším arbitrem činů, protože skrze 

výčitky poukazuje na to, co máme či nemáme udělat, a takto proti nám bude svědčit po 

všechna pokolení, dodává.182 Jak tedy Dorotej sloučil bezvýhradnou poslušnost 

představenému s voláním svědomí? 

Podle Špidlíka se Dorotej na rozdíl od Josefa Volokolamského nedomnívá, že jednou 

hříchem pokažené svědomí je nutno nahradit absolutní poslušností – tzv. druhou plavbou. 

Podle Doroteje je potřeba studně vyčistit, nikoli dovážet vodu z jiného zdroje: „Bůh nám dal 

... pravidla, jež nás očišťují do konce i od našich vlastních vášní, od špatných vlastností 

našeho vnitřního člověka. To mu dává schopnost rozlišovat dobro a zlo, pomáhá mu 

uvědomit si příčiny jeho hříchu“.183 Špidlík dodává, že rozvíjet svědomí je vždy možné, není 

možné jej úplně udusit. Podle Doroteje tedy nelze nahradit svědomí slepou poslušností, onou 

druhou plavbou, píše Špidlík.184 

                                                 
179 Nikoli v Dorotejově či Ignácově významu z předchozích kapitol.  
180 Srov. tamtéž, s. 35. 
181 Srov. tamtéž, s. 35, cit. dle Naučení, s. 209. 
182 Srov. tamtéž, s. 35-36. 
183 Srov. tamtéž, s. 36, cit. dle Naučení, s. 112. 
184 Srov. tamtéž, s. 36.  
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Basilovo řeholní pravidlo 19/I říká, že „se nemá bránit tomu, kdo činí vůli Boží, ať již 

podle přikázání Božího, ať již podle příkazu rozumu, ani jednající se nemá přizpůsobovat 

těm, kdo mu brání, i když jsou spojeni příbuzenstvím. Naopak má vytrvat ve svém 

rozhodnutí“. Tedy vlastní svědomí má přednost, následujeme-li Boží vůli. Podle pravidla 

33/V „se v plnění vůle Boží má ukazovat jakási nezlomná svoboda, i když mnozí zakoušejí 

pohoršení“.185 S tím by Špidlík jistě souhlasil, problémem však stále zůstává to, kdo si může 

být jistý, že v jeho svědomí se zrcadlí Boží vůle, že jeho vůle je tou Boží. Proto Basil 

nedoporučuje poustevnický život, ve kterém panuje podezření z přílišného užívání vlastní 

vůle a z přehnaného umrtvování, jež by vedlo k „ješitným předsevzetím a slibům“.186  

 

5.3 Poslušnost a svoboda 

Špidlík vysvětluje, proč například Josef Volokolamský vkládal tak velkou důvěru v řeholi. 

Může to být proto, že ruský člověk pohybující se mezi zdánlivě protikladnými postoji 

svobody a podřízenosti (prozřetelnosti) má tendenci podléhat fatalismu, a tak se připravovat 

o svobodu, a to přestože si to mnozí autoři nemyslí.187 

Špidlík se v problematice poslušnosti a svobody odvolává zejména na Berďajeva. 

Berďajev kráčeje ve stopách Otců vidí řešení této antinomie v povznesení svobody na vyšší 

rozměr, tedy její ukotvení v Bohu.188 Pravá svoboda dle něj spočívá pouze ve vykročení 

z lidského k nás přesahujícímu a ve stávání se „božským“, ve ztotožnění se s Kristem. Tak 

Berďajeva vykládá Špidlík. Svobodný může být pouze ten, kdo nepodléhá žádnému otroctví 

jak sám od sebe, tak od druhých, dodává.189 Svobodu zakoušíme Kristovým duchem v nás, 

proto je podle Berďajeva svoboda duch, je duchovní a čím více odmítá duchovní aspekt 

života a ústí v jeho materiální část, tím méně je svobodou, a tím více podléhá nutnosti. 

Berďajev se dál táže, k čemu je ještě Boží milost, když je svoboda již duchovní. A vysvětluje, 

že milost nemůže být pojímána jako zpředmětněná vnější síla, nýbrž jako součást vnitřního 

života Ducha odpovídající iracionalitě tajemství bytí. Takto pojímaná svoboda dle Špidlíka 

naprosto koresponduje s východní naukou, kdy se člověk považuje za zbožštěného.190  

                                                 
185 Srov. Moralia in NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia. 
186 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 64. 
187 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 26. 
188 Srov. tamtéž. 
189 Srov. tamtéž, s. 28. 
190 Srov. tamtéž, s. 30. 
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Obdobně mluví i další dva autoři. Svoboda se dle Evdokimova pozvedá tak, že z ní 

vyplývající jednání je nejsvobodnější a již nejdokonalejší bez volby.191 A také Solovjov 

spatřuje skutečně svobodnou lidskou vůli, pouze je-li odevzdána Bohu a tak povznesena nad 

stav hříšnosti přirozenosti. V tomto pozvednutí spatřuje počátek nového života. Vůle nově 

narozeného již není otrokem hříchu, přestože mu může podlehnout.192 Takto pojatá svoboda 

nemůže být podle Špidlíka v rozporu s poslušností a dodává, že úplná poslušnost se většinou 

vztahuje pouze na důvěrný vztah duchovního otce k synu, jenž není předmětem práva.193 

 

Pohleďme na dichotomii poslušnosti a svobody ještě z trochu širšího Berďajevova 

pohledu, který Špidlíka inspiruje.194 Je to důležité kvůli lepšímu porozumění vnitřnímu 

aspektu askeze. 

Berďajev se domnívá, že Bůh působí a je přítomen pouze ve svobodě, a proto tak vnímá 

i křesťanství. Sám se nikdy nezřekl ničeho pouze ve jménu náboženských příkazů.195 Přičemž 

si byl vědom, že svoboda není snadná, že může přinášet utrpení, a proto se mnozí dle něj 

vzdávají svobody, aby si ulehčili.196 Svobodu však Berďajev nepojímá morálně-

psychologicky, jako pouhé rozhodování vůle mezi dobrem a zlem, ale metafyzicky v hlubším 

smyslu, jako téma „o Bohu a svobodě, o svobodě a zlu, o svobodě a tvůrčí novosti“,197 kdy 

pravda může osvobozovat, ale pouze jako svobodně přijatá. Idea svobody je pro Berďajeva 

primární, koncept dokonalosti z ní vychází, protože ani dokonalost nemůže být vnucena, 

dodává. Podle něj musí být víra zkoušena svobodou, pokušeními svobody a odmítnutím 

těchto pokušení. V tomto spatřuje smysl přemožení hříchu.198 

Berďajev ve svém životě neuznával či spíše neznal nikoli z nadutosti žádnou autoritu, ani 

tu náboženskou. Učil se od druhých, ale nebral je jako autority, vše bylo „filtrováno“ jeho 

nitrem: „Žádný duchovní vliv jsem nemohl přijmout jinak, než získáním sankce od mé 

svobody“, proto se označil za nejvíce netradičního člověka na světě.199 A také v pravoslaví 

viděl ohrožení svobody: „Každý výběr podle víry činí útok na svobodu, na nezávislost 

                                                 
191 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa. Olomouc: Refugium Velehrad–Roma, 2011. 

Studie, s. 30. 
192 Srov. SOLOVJEV, Vladimir Sergejevič. Duchovní základy života. Velehrad: Refugium, 1996, s. 4. 
193 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 100. 
194 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 26. 
195 Pro Berďajeva bylo vždy na prvním místě hledání pravdy, pak až náboženské či jiné poučky.  

Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 103.  
196 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 67. 
197 Srov. tamtéž, s. 74. 
198 Srov. tamtéž, s. 69. 
199 Srov. tamtéž. 
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osobnosti, na tvorbu,“200 kdy tvorbu chápe jako růst celého člověka hledícího k přesažnému 

životu, k eschatonu.201 Mnišský asketismus proto nazírá jako pasivně poslušný, na rozdíl od 

jeho „aktivně tvůrčího eschatologismu“.202 Nemůže mít mnišský asketismus takovou formu 

(nepřehnanou), aby byl i v očích Berďajeva aktivní tvůrčí silou? Podle Špidlíka nepochybně 

může. A i díky němu lze jistě dospět k „epoše tvořivosti Duchem“, o které Berďajev snil.203  

Berďajev věřil, že život v Bohu je „svoboda, volnost, svobodný let, bez-vládí, an-archie“. 

Je opakem vnucené pravdy, která dle něj jako pravda neexistuje. Pravda je dle něj „duchovní 

dobývání“, již lze poznat skrze svobodu, ta pravda, která osvobozuje, je poznávána svobodně, 

nelze nikoho násilně osvobodit. Berďajev tak nikdy neuznával vnucenou náboženskou 

ortodoxii204 kladoucí nároky na pravdu, aniž by byla v souladu s jeho poznáváním 

a svědomím a aniž by neomezovala jeho svobodu. V ortodoxii spatřuje Berďajev 

„sociologickou podstatu a znamená autoritu organizovaného kolektivu nad svobodnou 

osobností nad svobodným duchem člověka“.205 S tím by Špidlík zřejmě souhlasil již méně, 

pro nějž jako pro jezuitu byla církevní nauka apriori následováníhodná autorita.206 

Pro Berďajeva je tak svědomí „svátost“, „hlubina osobnosti, kde se setkává s Bohem“,207 

„absolutní dogma“, které však neklade do rozporu s cerkovností.208 Cerkovnosť však není 

vnější autoritou, protože nelze přijmout za pravdu to, co nespatřuji jako pravdu, a vnímat jako 

lež to, co nahlížím jako pravdu. I v rámci cerkovnosti je autorita svědomí dle Berďajeva 

absolutní. Cerkovnosť pojímá jako „svou kvalitativnost, rozšíření mých zkušeností do 

nadosobní, všeobecné zkušenosti“.209 Tím také odmítá svobodu jako individualismus, 

svoboda není izolace, ale otvíraní se, tvoření, „cesta k odhalení univerza ve mně“.210  

Pro Berďajeva je tak výchozím principem postřeh, že Bůh působí skrze svobodu a na 

svobodu, nenutí nikoho, aby jej uznal.211 Svobodný je tak pouze ten, kdo nedopustí alienaci 

                                                 
200 Srov. tamtéž, s. 72-73. 
201 Srov. tamtéž, s. 257. 
202 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 372. 

Špidlík se v této otázce odvolává na Franka, podle něhož je podřizování se božské inspiraci tvořivosti a aktivní 

tvoření to samé. Začíná panovat harmonie, „podřízení se stává svobodou a svoboda hledá podřízení, takové bylo 

Kristovo vtělení a takový je život světců“. A právě v tomto duchovním významu se musí rozumět apelům 

moralistů k poslušnosti a řádu. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 34. 
203 Srov. tamtéž, s. 266. 
204 Berďajev přiznal pochybnosti o tom, zda „otročení pravoslaví“ nemá pravdu, rychle je však zahnal.  

Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 78. 
205 Srov. tamtéž, s. 75. 
206 Není však vyloučeno, že za slovy Berďajeva se skrývá přesně to, co hledali v církvi jak Špidlík tak Berďajev 

sám. 
207 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 296. 
208 Cerkovnosť vychází z ruského cerkev, tj. církev či chrám. Více o cerkovnosti v kapitole o poslušnosti církvi. 
209 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 76. 
210 Srov. tamtéž. 
211 Srov. tamtéž, s. 212. 
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svého svědomí, svého úsudku, kdo to naopak umožní, stane se otrokem.212 A proto i askeze 

ale i náboženství se dle Berďajeva může stát modlou.213 

Opět se však můžeme tázat, kdo si může dovolit považovat autoritu vlastního svědomí za 

princip všeho, jako nezkalený hlas Boží? Velmi čistí lidé. Kdo se však může považovat za 

čistého člověka? Ten, kdo je vedený Duchem, nikoli modloslužbou. Ten, který o sobě může 

upřímně říci, že ztráta víry je pro něj nemožná214 (Berďajev).215 Špidlík by snad souhlasil 

s tím, že čisté srdce (svědomí, vůle) již nutně nepotřebuje vnější autority. Jak však dále 

uvidíme, přílišnou koncentraci na sebe, byť třeba sebevíc očištěného, někdy označuje Špidlík 

za domýšlivost. Dodal by však že slabší jedinci, jejichž svědomí je svádí na scestí, potřebují 

institut poslušnosti duchovní autoritě jako prostředek kultivace svého svědomí. To však 

neznamená, že Špidlíkovo pojetí askeze dle evangelijních rad jako tvůrčí musí být v rozporu 

s pojetím Berďajevovým. 

Co se týče svobody svědomí, tak by snad Špidlík více souhlasil s Florenským, jenž pojímá 

víru jako jakousi askezi svědomí a spatřuje opěrný bod této askeze v dogmatu, jehož 

antinomickou povahu nemůže rozum proniknout, jehož přijetím počíná askeze. Jelikož je 

dogma antinomické, neomezuje dle Florenského naši svobodu a umožňuje víru.216 Florenskij 

tak omezuje svědomí, jemuž dal Berďajev naprosto volný průchod, ve prospěch autority 

církve a jejím dogmatům.  

Vidíme, že přístupy k poslušnosti se mohou výrazně lišit, oba uvedené jsou však zřejmě 

možné a Špidlík by neodmítl ani jeden. Jen je třeba mít na paměti, že Berďajev jako 

„z podstaty“ duchovní člověk zobecňoval vlastní zkušenost a naprostá svoboda svědomí byla 

pro něj zásadní, proto pochybnosti o univerzálnosti tohoto pojetí přetrvávají. Naproti tomu 

Florenskij vychází z všeobecné perspektivy a sleduje tradiční směr a svobodu svědomí 

omezuje v rámci církevní nauky. Otázkou snad zůstává, zda svědomí osvíceno Duchem bude 

v naprostém souladu s církevním učením. Florenskij tvrdí, že takto očištěný člověk bude 

vnímat dogma jako „sebedokazatelný axiom“.217 Ale co když očištěný pochopí dogma jako 

nedokazatelný axiom? 

 

                                                 
212 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. O otroctví a svobodě člověka, s. 56. 
213 Srov. tamtéž, s. 84. 
214 Skutečně lze tuto domněnku upřímně vyslovit? Upřímně snad, otázkou však zůstává, zda by to byl pravdivý 

výrok. 
215 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 71. 
216 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 142. 
217 Srov. tamtéž, s. 152. 
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5.4 Poslušnost rozumu 

Podle Špidlíka se skutečná svoboda inspirovaná láskou nemůže s Boží vůlí rozcházet, je to 

kooperace, prostřednictvím které člověk může dosáhnout vrcholu lidské svobody. Naopak 

úvahou nepodložené konání Boží vůle bez důrazu na svobodnějšího a tvořivějšího člověka 

vedeného Duchem svatým může dle Špidlíka sklouznout k fatalismu. Podle něj je potřeba 

prosit o pohnutí lidské vůle, abychom věděli, co činit, abychom o věci správně a věrně 

rozvažovali a vybrali dle Jeho laskavé vůle.218 Co když je náš svobodný „pomýlený“ rozum 

však v rozporu se „zprostředkovanou“ Boží vůlí? S Florenským by se dalo odpovědět, že 

člověk má být poslušný svému rozumu do té míry, do jaké mu nebrání vstoupit do Nebeského 

království. Zdánlivá „kojenecká“ rozumnost může být dle Florenského (a jistě i dle Špidlíka) 

podmínkou duchovního poznání. Sebezapření je dle Florenského to jediné, co nás 

připodobňuje Bohu a pravá láska je tak spatřována v odmítnutí racionálního myšlení, 

odvádí-li od víry.219 

Špidlík jako jezuita jistě souhlasí s Ignácovým názorem na poslušnost rozumu, která je 

podle Ignáce nutná. Pouze tehdy, pokud chce vykonavatel to, co příkazce a má rovněž i stejné 

smýšlení, se dá mluvit o pravé poslušnosti. Proto „bez shody rozumu neexistuje vztah mezi 

duchovním otcem a jeho synem“.220 Ignác se proto táže, jak je možné přijmout Boží vůli 

a zároveň být svobodným v rozumové volbě. Špidlík odpovídá odkazem na herezi 

monoteletismu, ve které panovaly obavy z konfliktu Boží a lidské Kristovy vůle. Obhájce 

Maxim Vyznavač221 argumentoval, že sjednocením Boha s člověkem se neničí ani neponižuje 

žádná duševní schopnost, ba naopak jsou rozvíjeny a pozvedány. Lidská vůle má rozhodovat 

v jednotě s Boží, jíž lze dosáhnout pouze skrze lásku, píše Špidlík.222 Dle Ignáce, pokračuje 

Špidlík, je nezbytné vzdát se své sebelásky, své vlastní vůle a vyjít ze svého vlastního zájmu. 

Dodejme, že se musíme vzdát vlastního sklonu, abychom mohli „učinit volbu jako jednání 

duchovní vůle, která vytváří hodnotu člověka“.223 

U Ignáce z pohledu svobody rozumu, píše Špidlík, můžeme rozlišit tři stupně poslušnosti: 

1) diktátorská – podřízení jsou zbaveni úsudku kvůli jednotě, 2) dobrovolné zřeknutí se 

úsudku ve jménu jednoty a 3) podřízený se snaží dospět k totožnému postoji, kdy on 

i představený chtějí to samé. První typ podřízenosti je amorální, rovněž druhý není Ignácem 

                                                 
218 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 126. 
219 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 154. 
220 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 93. 
221 Maxim Vyznavač (580?–662) byl byzantský teolog a mnich.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 580–581. 
222 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 125. 
223 Srov. tamtéž, s. 126. 
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oceněn. Špidlík dovysvětluje, že zřeknutí se vlastního úsudku v rámci vyššího dobra je 

chvályhodné, avšak současně omezující, napětí mezi jednotlivcem a společností zůstává, 

jednota je vynucená a nemůže mít dlouhého trvání. Jediná správná poslušnost dle Ignáce 

i Špidlíka vychází z jednoty názorů. Ignác to demonstruje na trojjedinosti Boží. Jediný 

intelekt, jediná vůle, proto je jejich činnost „společná třem osobám dohromady“. Tak to má 

být i mezi lidmi, v tom případě bude představený i otcem, spojený Duchem se syny. Jen 

jsme-li si vědomi těchto nuancí, můžeme správně vykládat Ignácova označení této „dokonalé 

poslušnosti“ v Konstitucích jako: poslouchat „jak hůl v ruce starce“, jako „mrtvola“, „zříci se 

vlastního mínění a opačného úsudku prostřednictvím určité slepé poslušnosti“.224 Ignác tedy 

pojímá zdánlivý rozpor poslušnosti a lidské svobody (rozumu, svědomí) obdobně jako 

východní představitelé a rovněž k problematice „vlastní vůle“ se staví podobně jako Východ 

třebas jinými slovy.  

 

5.5 Typy poslušnosti 

Postupně se zaměřím na jednotlivé „hlasy“ řeholní poslušnosti: poslušnost duchovnímu 

otci, představenému, řeholi a Písmu, srdci – Duchu, církvi – hierarchii, Prozřetelnosti. 

V rámci každé kapitoly budu každý „hlas“ nahlížet z pohledu východních představitelů 

a Ignáce. 

 

5.5.1 Poslušnost duchovnímu otci – starectví 

Jak bojovat s „vlastní vůlí“ nám podle Doroteje, tvrdí Špidlík, může nejlépe poradit 

duchovní otec.225 Obraťme tedy nejprve pozornost k poslušnosti duchovnímu otci. Bude 

zajímavé pozorovat, jak sám starec Špidlík vnímá tento institut. 

Duchovní otcové jsou podle Špidlíka vnímáni jako proroci, k nimž Bůh mluví přímo, 

a kteří mají svým charizmatem sloužit druhým.226 Tento vyšší stupeň duchovního života, tato 

kontemplace Nejsvětější Trojice starců/svatých byla dosažena různými cestami, avšak nikoli 

tak odlišnými, jak by se prvoplánově mohlo zdát, dodává Špidlík.227 Mniši se obrací zejména 

do svého nitra (vnějším odlišnostem nepřikládají takovou váhu), aby mohli slyšet hlas svého 

                                                 
224 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác -  starec, s. 108. 
225 Srov. tamtéž, s. 49. 
226 Srov. tamtéž, s. 94. 
227 Srov. tamtéž, s. 21. 
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srdce a všímat si niterných hnutí. Tato „teologie“ poznání sebe má vést k poznání Boha, 

ukončuje Špidlík myšlenku.228 

Jako výraz či prostředek poslušnosti duchovnímu otci může posloužit řecký pojem 

exagoreusis nemající přesný latinský ekvivalent. Lze jej vyjádřit jako spojení svátosti 

zpovědi, odhalení svědomí, duchovní vedení, vyznání chyb, to vše spolu s důvěrou tvoří 

základ pro zřeknutí se vlastní vůle a pro poslušnost. Špidlík tím odkazuje na Teodora Studitu, 

jenž exagoreusis pojímá jako nejmocnější nástroj spásy.229 

Rusové podle Špidlíka ospravedlňují duchovní vedení zejména poukazem na to, že zásada 

života dle Božích přikázání artikuluje potřebu přirozenosti, nicméně za dobro či zlo nese 

odpovědnost osoba. Ona proto potřebuje být osobně vedena, a z toho vyvozuje nezbytnost 

duchovního vedení duchovními otci nejen exegety, dodává Špidlík.230 

Nebývalý rozkvět mnišství nastal v Rusku v 18. století s objevením institutu starectví,231 

duchovního otcovství, institutu starých – šlo o filokalické hnutí klonící se k hesychasmu. 

Znovu tak podle Špidlíka bylo objeveno mnišství nelpící na žádné formě, naopak skládající 

důvěru v náruč duchovního otce.232 

Starectví bylo neustále přítomno v ruských klášterech, avšak až díky Paisiji 

Veličkovskému233 se v 18. století dočkalo skutečné obrody. V 19. století bylo mnoho starců 

po celé Rusi, avšak až v Optinu234 se starectví pojalo jako lokální tradice, jakási 

charizmatická škola, která dala vyrůst čtyřem generacím starců, za kterými chodili poutníci 

z celé vlasti. Podle Špidlíka byli tito duchovní otcové skutečnými otci mnoha synů v Duchu. 

Postoj starce ke svým duchovním synům lze dle Špidlíka vystihnout shrnutím úryvku 

psaného 15. 12. 1819 ze životopisu opata Mojžíše z Optina. Ten v životopisu konstatuje, že 

pochopil v čem spočívá jeho duchovní otcovská role, až když na sebe přijímal a zpovídal se 

ze všech hříchů svých synů ať vyznaných, či nevyznaných a bral je jako své vlastní. Byl si 

vědom, že nesmí syny přísně soudit a nezřízeně se na ně hněvat. Zmíněné starecké stanovisko 

je podle Špidlíka naprostou výhrou nad objektivací, starec se vnitřně identifikuje se svým 

                                                 
228 Srov. tamtéž. 
229 Srov. tamtéž, s. 53-54. 
230 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 233. 
231 Upřesním, že duchovně vést může kdokoli, starectví však předpokládá čistotu srdce, je tedy jakousi nejvyšší 

formou duchovního vedení.  
232 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 146.  
233 Paisij Veličkovskij (1722–1794) byl ruský mnich, zakladatel starectví a reformátor řeholního života.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 942. 
234 Klášter v Optinu, zřejmě založený v 15. století, leží jižně od Moskvy.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 644-645. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1722
https://cs.wikipedia.org/wiki/1794
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Starectv%C3%AD&action=edit&redlink=1
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synem, neodsuzuje jej vnějškově: „Poznává jej zevnitř, takže s ním žije ve vnitřním 

vztahu“.235  

Avšak hlubinu starectví nelze podle Špidlíka omezovat na radu mezi čtyřma očima, 

a proto by bylo vhodné, aby duchovní otec byl současně zpovědníkem a představeným 

kláštera. K tomu však docházelo výjimečně, a z toho důvodu vznikaly třecí plochy mezi 

starectvím a hierarchií. Špidlík dodává, že kanonicita ruského mnišství byla v předchozích 

stoletích málo charizmatická, ale když byla nějakému starci přiznána skutečná autorita, stal se 

autoritou celého kláštera, jehož vůdčí postavení přijímal i představený – igumen.236 

Podle Špidlíka je duchovní vedení důležité zejména kvůli již zmíněným antinomiím, 

protikladům, jimiž je asketický život vyplněn. Chtěje tuto protikladnost lépe vykreslit 

odvolává se Špidlík na slova archimandrity Sofrona237 v díle Život starce Silvána: „Duchovní 

život křesťanského askety je divný a nepochopitelný. Představuje se nám jako tkanivo 

překvapujících protikladů: z jedné strany jsou tam útoky zlých duchů, opuštěnost od Boha, 

temnoty smrti a pekelná trápení; z druhé strany Boží zjevení a světlo Bytí bez konce. Slovo je 

však neschopné to vyjádřit.“238 Jak již víme, podle Špidlíka lze smířit protiklady v Kristu, 

v jeho kenozi, v čistotě srdce.239 Jak dodává dále, chyběla-li duchovní hloubka, objevovaly se 

nové třecí plochy, čímž vznikaly výkyvy mezi protilehlými póly, mezi rozdílnými formami 

praktické poslušnosti, žitím chudoby, odříkáním se „světa“ ve smyslu pokušení,240 mezi 

poustevnickým a komunitním životem atd. Mnohými pokusy tříbená snaha o vyvážení 

protikladů zejména ve společných pravidlech dospěla k závěru, že je třeba hledat rovnováhu 

u duchovních osob, u starců. Starci tak představují nejsymptomatičtější rys ruského mnišství, 

završuje myšlenku Špidlík.241 

Podle Špidlíka jsou ruští starci filokalického původu, oproti pouštním otcům 

zdůrazňujícím neučenost, typičtí láskou ke knihám, ve kterých hledali poučení a potřebné 

vzdělání. Dobrá znalost Písma dle Špidlíka zabrání tomu, abychom přicházeli s vlastním 

učením. Sečtělost však rozhodně není pokládána za dostatečný pramen duchovní zralosti. 

Nezbytné je žít podle rad, které udělujeme jinému, pouze tak lze dosáhnout nezbytné složky 

starectví, praktické moudrosti. Nelze opomenout ani rady bratrů, které nás brání před našimi 

                                                 
235 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 142. 
236 Srov. tamtéž, s. 141-142. 
237 Archimandrita Sofron (1896–1993) byl mnichem a knězem v klášteře na hoře Athos. 

Srov. [2016–11–21] http://sophrony.narod.ru/indexe.html. 
238 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 72, cit. dle Starets Silouanes, s.29.  
239 Srov. tamtéž, s. 74. 
240 Píšu svět v uvozovkách, abych naznačil pokušení, která na nás dnes a denně ve světském prostředí číhají a 

která se věřící snaží odvést od myšlenek na Boha tím, že způsobuje jejich roztržitost. 
241 Srov. tamtéž, s. 133-134. 

http://sophrony.narod.ru/indexe.html
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klamy, uvádí Špidlík.242 Například Paisij Veličkovskij nemohl nalézt vhodného duchovního 

otce, a dospěl proto k závěru, že poučení musí hledat v Písmu a spisech Otců, v radách stejně 

smýšlejících bratrů, v zachovávání přikázání a následování dávných asketů. To vše 

představuje potřeby duchovních otců, píše Špidlík. Špatnou zkušenost s vedením měl rovněž 

Basil, jehož duchovní otec Eustazius, mnohými považovaný za heretika,243 přivedl Basila do 

mnoha potíží, a proto začal Basil hledat „jistotu“ v Písmu.244 Přesto Basil podle Evdokimova 

radil nalézt přítele Božího, skrze něhož hovoří Bůh. Toto „přátelství“ je dle Basila pouze 

účastí na Božím otcovství, a tak je veškerá poslušnost poslušností Otcově vůli, jež participuje 

na poslušnosti Kristově.245 Patrné tedy je, že lze dojít velmi daleko i bez duchovního vedení, 

jsme-li vedeni Duchem. S tím by Špidlík jistě souhlasil, avšak přesto by nerezignoval na 

duchovní vedení, kde je to možné. 

5.5.1.1 Nauka Doroteje z Gazy 

Podívejme se na nauku Doroteje z Gazy, jež by mohla představovat vzor duchovního 

vedení, které je Špidlíkovi blízké. Špidlík Dorotejovu nauku shrnuje do několika bodů:  

1. Nejprve poukazuje na roli duchovního otce, který má být k dispozici duchovním synům, 

má jim pomáhat rozlišovat myšlenky a sloužit nadhledem, pokud oni chtějí. Duchovní otec 

má sloužit jako kontrola, která prověří, zda je to skutečně dobré a svaté, nebo to je pouze 

předstírání spravedlnosti, tj. vlastní vůle, jak jsme již viděli.  

2. Dorotej nezbavuje představeného kláštera role dohlížitele a opatrovníka mravů. 

Vyžaduje-li však sdělování myšlenek podřízených, nelze jej již považovat za hierarchický 

článek či za kanonickou autoritu. Svěření myšlenek má být otázkou důvěry nikoli 

přinucením. 

3. Své myšlenky bychom dle něj měli odhalovat pouze tomu, kdo má dar rozlišování. 

4. Svědomí se rovněž projevuje v myšlenkách, proto z toho vyvozuje, že ne vše, co 

duchovní syn sdělí, může duchovní otec odmítnout. 

5. Dle Doroteje nelze duchovnímu otci svěřovat každou myšlenku, avšak vzhledem 

k podezřelosti i dobrých myšlenek je těžké rozpoznat, co svěřit otci a co již ne.246 

                                                 
242 Srov. tamtéž, s. 143-144. 
243 Zejména kvůli messaliánským tendencím, pneumatomachii či ariánismu.  

Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 41-42. 
244 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 108. 
245 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 153. 
246 Špidlík ale upozorňuje, že víme, že tyto podezřelé myšlenky netvoří plnou aktivitu naší duše.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 34-35. 
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6. Při samotném rozlišování může duchovní otec jednoznačně identifikovat hříšné 

myšlenky, v méně průzračných případech je třeba podstoupit myšlenky Duchu Svatému, 

třebaže se samy o sobě tváří bohulibě. A právě za účelem tohoto podstoupení myšlenky 

Duchu Svatému se obrací učedník na duchovního otce. Pouštní otcové pozorovali zejména 

pocit zmatku a znepokojení, který podle nich doprovází vše, co nám Zlo vnucuje. Dorotej se 

podle Špidlíka domnívá, že zlou myšlenku doprovází jakási přitažlivost, která je mnohem 

silnější než my. Z toho vyvozuje, že vše, co se snaží vplížit s touto přitažlivostí do naší duše, 

je od Zlého a mělo by být potlačeno. 

7. I duchovní otec může pochybit v rozlišování, není to vtělená dokonalost, nýbrž 

smrtelník a hříšník jako jeho duchovní synové. Tudíž nelze vyžadovat zaručenost soudů. 

Může se mýlit, a proto je v mnoha případech dobré vytrvat v čekání na „Boží úsudek“, který 

naznačí, kudy se vydat.  

Podle Špidlíka není v schopnostech nikoho znát plnou Boží vůli, a proto je duchovní 

otcovství pouze jedním z mnoha jejích projevů. Duchovní otec na druhou stranu musí znát 

velmi dobře „vlastní vůli“ duchovního dítěte, teprve tehdy mu může pomoci pokořit tuto vůli, 

teprve pak se duchovní otec může vzdálit, jeho učedník již totiž nechal ve svém svědomí 

zaznít Boha samého. „Ten, kdo nemá vlastní vůli, činí vždy, to co chce“,247 ve skutečném 

smyslu nikoli zdánlivě, shrnuje Špidlík Dorotejovo učení o duchovním vedení.248 

5.5.1.2 Kardiognózie 

Duchovní doprovázející či starec by měli vládnout schopností kardiognózie, tedy uměním 

„číst“ v srdci duchovního syna. Špidlík tvrdí: „jestliže je pravda konkrétní, jestliže poznání je 

neoddělitelné od osobních dispozic a od pouta lásky, tím více se tyto dispozice budou 

vyžadovat v duchovním vedení“.249 Starec se tak na rozdíl od zpovědníka, u kterého podle 

Špidlíka může přístup k jedinci být příliš mechanický a poukazující pouze na abstraktní 

neosobní hříšnost, obrací k osobě s jejím specifickým obsahem. Díky daru kardiognózie 

nahlíží osobu tak, jak ji vidí sám Bůh, a pokouší se jí pomáhat. Starec dokáže vnímat duši, 

pochopit, co ji trápí, dobře poradit či jí ulevit, pokračuje Špidlík. Osobu poznáváme jak podle 

skutků, tak podle „stavu srdce“. Předpokládaná je tedy jakási znalost života syna, jeho 

„minulosti i budoucnosti“. Mnoho starců četlo v srdci jako v knize, aniž by museli vyvinout 

iniciativu, tvrdí Špidlík. Například o starci Leonidovi250 se říká, že „v jakémsi záblesku viděl 

                                                 
247 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 42, cit. dle Naučení, s. 179.  
248 Srov. Tamtéž, s. 40-42.  
249 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 142. 
250 Starec Leonid (1768–1841) byl starcem v klášteře v Optinu.  
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tajemství lidského svědomí a říkal potřebná slova podle Božího vnuknutí“.251 Tento záblesk 

však nepřijde na jakékoli místo, přijde do formovaného, vírou očištěného místa, lze říci se 

Špidlíkem.252  

5.5.1.3 Ignác a duchovní vedení 

Špidlík říká, že Ignác postupem času nepochybně vládl všemi stareckými dary 

 – rozlišováním, pronikavou bystrostí a kardiognózií – a projevoval je zejména formou 

dialogu, vyjevováním a odhalováním skrytých pohnutek duchovních synů,253 a tudíž jej 

můžeme nazývat starcem. O Ignáci se dá nepochybně říci, že: „učil rozeznávat různá hnutí, 

která v duši vznikají a vedl je (duchovní syny) k růstu v modlitbě, což se odehrávalo v lásce 

a trpělivosti“.254 Jako duchovní otec se choval laskavě a přívětivě, povzbuzoval a dodával 

sílu, doplňuje Špidlík.255 

Špidlík píše dál, že Ignác podobně jako starci Východu vyzdvihuje schopnost duchovního 

otce poznat stav duše, myšlenky a hnutí před samotným dialogem, což mu umožňuje 

poskytnout nepokojné duši vhodná cvičení.256 Ignác podle něj neopomíjí ani schopnost 

starce, otce „říci slovo“ – slovo spásy, jež je Boží vůlí: „Avšak neukládal je jako něco 

nezvratného. Vedl osoby jako v duchovních cvičeních, která jsou metodou, jak hledat a nalézt 

Boží vůli v osobní modlitbě: osobně, i když ne sami, ale pod vedením“, tvrdí Špidlík.257 

Opět se lze tázat, jak však Boží vůli rozpoznat. Ignác tvrdí, že „v běžném životě může být 

poznání Boží vůle velmi namáhavé“. Obnáší to pociťování útěch a neútěch, rozlišování 

duchů, rovněž dobu klidu, kdy může duše užívat své přirozené mohutnosti. Záměrem těchto 

postupů je přijmout Boží vůli ve své jasnosti, píše Špidlík.258  

Krom složitosti rozpoznání Boží vůle si byl Ignác také vědom množství dalších překážek 

pocházejících z mylného pochopení slov duchovního otce, důvěru proto vnímá jako 

učedníkovu snahu interpretovat slova v dobrém smyslu. To se má týkat všech křesťanů, 

neopomíná dodat Špidlík. Ignácova poslušnost duchovnímu otci tak dle Špidlíka není 

vnímána jako slepá poslušnost, spíš jako dialogická. To podle Špidlíka znamená, že pokud 

                                                                                                                                                        
Srov. [2016–12–12] http://www.optina.ru/starets. 
251 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 143, cit. dle Lossky Arseniev, s. 109. 
252 Srov. tamtéž, s. 143. 
253 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 84. 
254 Podle Špidlíka je duchovní syn zavázán důvěrou a bezpodmínečnou poslušností duchovnímu otci, jenž má 

Pánu poskytnout celou svou vůli a svobodu, aby mohl být nástrojem Boží vůle. Dle kardinála vztah mezi 

duchovním otcem a synem nabírá ontologické kvality přátelství a dodává, že z takto nahromaděných vztahů 

vznikaly kláštery. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 87. 
255 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 16. 
256 Srov. tamtéž, s. 17. 
257 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 104. 
258 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 125. 

http://www.optina.ru/starets
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dobře nerozumím výroku druhého, zeptám se ho, jak to myslel, a pokud výroku rozumí 

špatně, vlídně jej opravím.259 

Špidlík dále rozvíjí myšlenku, že v okamžiku, kdy byl Ignác usnesen za představeného, 

musel v sobě skloubit čtyři rozměry poslušnosti: 1) zástupce papeže, tedy církve, 

2) organizátor činnosti, 3) duchovní otec, slyšící Boží hlas ve svém srdci a 4) duchovní otec 

pečující o syny. Lze tyto aspekty skloubit? Táže se Špidlík. A odpovídá, že pouze duchovní 

rozlišující moudrost může skloubit takto široké spektrum.  

Podle Špidlíka Ignác podobně jako starci Východu poukazuje na přiměřenost postupu 

duchovnímu stavu učedníka.260 Podle tradice, a patrné je to u Ignáce i u některých 

východních starců, by měl duchovní otec radit jen to, co sám prožil. Víme, že Ignác vždy 

čerpal pouze z vlastní autentické zkušenosti, z vedení Duchem svatým nikoli z teologických 

znalostí. O tom nás zpravuje Špidlík.261 Avšak ani ten, kdo je již veden Duchem, by neměl 

rezignovat na duchovní doprovázení. Špidlík to označuje za domýšlivost, jak jsem již 

uvedl.262 

 

Jak u východních z Basila vycházejících představitelů, tak u Ignáce je podle Špidlíka 

cílem duchovního vedení – duchovních cvičení – orientovat syna v „proměnlivých stavech 

a pohybech jeho duše“.263 To, že Ignác využívá racionalizace pomocí Duchovních cvičení při 

vedení a východní starci nikoli, nemusí znamenat rozdílnost metod a cíle. Důkazem toho, že 

duchovní vedení na Východě a u Ignáce (jezuitů) je obdobné může být postava samotného 

Špidlíka – jezuity a starce současně. 

 

5.5.2 Poslušnost představenému 

V této kapitole navažme poslušností představenému, jejíž odvrácená – málo duchovní – 

strana vlastně dala vzniknout institutu starectví. 

Zpočátku dokonce role představeného nebyla v basiliánské řeholi vůbec ustanovena, 

komunita fungovala na kolegiátním principu, kde každý jedinec měl specifické povinnosti 

vůči církvi.264 Po jeho ustavení vyžadoval Basil poslušnost představenému „podle biblického 

přikázání ve světle potřeb bližního“. Mnich měl představenému odhalovat i tajné hříchy, aby 

                                                 
259 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 104. 
260 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 73. 
261 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 11. 
262 Srov. tamtéž, s. 87. 
263 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 18. 
264 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 64. 
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se mohl účinněji polepšit.265 Představený však nebyl svémocný, měl vládnout láskou a pokud 

jednal špatně, bratři ho mohli napomenout.266 Tento ideál se však mnohdy nedařilo v ruské 

tradici naplňovat. Podle Špidlíka byl představený zpočátku pojímán jako správce, kontrolor či 

hlídač dodržování předpisů. Vládla pedagogika řádu. Se sílící tendencí ruského personalismu 

se však proměňovalo i toto postavení a na představeného bylo stále více nahlíženo jako na 

osobu, jako na otce – rozvíjela se pedagogika duchovního vedení, tvrdí Špidlík.267 Lze nalézt 

vhodný kompromis mezi pedagogikou řádu a pedagogikou duchovního vedení v osobě 

představeného? Ptá se Špidlík.268 Ani Ignác ani východní představitelé nechtěli proti sobě 

stavět roli představeného a duchovního otce, pokračuje.269 Smířit postavení 

svobodomyslného charizmatického otce a představeného se může zdát být náročné, ale „snad 

to jde, alespoň v určitých případech“. Špidlík například poukazuje na Teodora Studitu, jenž 

plnil úspěšně jak roli igumena, tak otce.270  

 

Ignácovy Konstituce se podle Špidlíka vztahuji často k velmi praktickým věcem 

a předpokládají tak praktický smysl představených, avšak nikoli na úkor duchovního aspektu 

poslušnosti, ta musí být uchována z obou stran – tedy i představený musí být schopný 

„uchovat charizma sdělovat Boží vůli.“271 

Podle Špidlíka nebyla poslušnost papeži272 možná v malých věcech, proto byl zvolen 

představený.273 Papež, jenž představuje církev, která obdržela moc od Ježíše Krista, je prvním 

představeným, který může jezuitu poslat, kam uzná za vhodné. Vůli představeného je třeba 

dle Ignáce plnit jen z letmého náznaku, netřeba čekat na rozkaz, připomíná Špidlík.274 Plnit, 

nikoli však bezpodmínečně, jak dále uvidíme, a proto následující výrok Basilův o poslušnosti 

autoritám můžeme vztáhnout i na Ignáce: „Každý má být podroben nadřízeným autoritám 

v tom, kde nebrání Božím příkazům.“275 

Vidíme, že Basil i Ignác pojímají poslušnost představenému „duchovně“, snaží se nalézt 

vyváženou míru poslušnosti, nikoli slepé následování. Pod to by se podepsal i Špidlík. 

  

                                                 
265 Srov. tamtéž, s. 60. 
266 Srov. tamtéž, s. 64. 
267 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 18. 
268 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 95. 
269 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 115. 
270 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 12-13. 
271 Srov. tamtéž, s. 89. 
272 Poslušnost papeži je jezuitská specifičnost, ke které se v rámci této práce ještě dostaneme.  
273 Srov. tamtéž. 
274 Srov. tamtéž, s. 91. 
275 Srov. Moralia in NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia. 
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5.5.3 Poslušnost Písmu a řeholi 

Basilovým záměrem nebylo svazovat bratry pravidly, chtěl s nimi pouze rozjímat nad 

evangeliem, což je podle něj ideální způsob cvičení se v odříkání.276 Basiliánské řehole jsou 

tak v podstatě výkladem Písma – jediného autentického pravidla, které je podle Basila 

zárukou klášterní jednomyslnosti, tvrdí Špidlík.277 Pod pojem „Písma“ se však, jak uvádí 

Špidlík, později dostaly různé duchovní texty. Například sbírky výpovědí Otců – apoftegmata 

se často staly stejně respektované jako Písmo, někdy přehnaně,278 a řehole pak často vznikaly 

přebráním mnohdy protichůdných textů. Basil se tak snad obával upřílišněného lidského 

prvku ztělesněného v klášterních pravidlech, jak můžeme pozorovat například u Josefa 

Volokolamského, který se pokoušel utvrdit své řeholníky, že jeho řehole je vzata plně 

z Písma.279 uvádí Špidlík. Špidlík si v této souvislosti klade otázku, proč je tedy nepustil 

přímo k samotnému „vřídlu“ a ztrácel čas vytvářením řehole. A sám si odpovídá: „Na tuto 

námitku se muselo odpovědět disciplinárními a právními pravidly a z toho později vznikla 

všechna „klášterní nařízení“, vyhlašovaná státní autoritou.“ Podle Špidlíka jsou Rusové 

národ nejvíce projevující respekt před právní stránkou duchovního života.280 

V řeholi Josefa Volokolamského, která sehrála významnou roli v ruském mnišství a ve 

které se podle Špidlíka ukazuje výborný organizační talent jeho autora, lze na druhou stranu 

nahlédnout „jistou jednoduchost úsudku; nehovoří o intelektuální práci a má sklon 

k rigorismu“. Špidlík dodává, že Volokolamského učedníci byli občas duchem omezení 

a nevzdělaní a ohrožováni formalismem a rovněž přeháněním starověrců.281 Pouze dohadovat 

se můžeme, zda to bylo následkem formálního následování řehole či z jiné příčiny.  

Svatý Teodosius282 podle Špidlíka podobně jako Volokolamský pojal pravidla studitské 

řehole jako Boží slovo, a to ho vedlo k tomu, že po večerech fanaticky naslouchal u dveří cel, 

aby odhalil ty, kdo se ještě baví. Rovněž chodíval po chodbě s holí v ruce, kterou často užíval 

nikoli k podpoře chůze. Opět tak vidíme jistý fanatismus, tvrdí Špidlík a dále konstatuje, že 

by bylo pošetilostí lpět na řeholi, která je, jak vidíme, mnohdy velmi lidsky omezená. Panuje 

                                                 
276 Srov. tamtéž, s. 64. 
277 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 135. 
278 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 94. 
279 Pozornost mnicha má být podle Volokolamského věnována dodržování řeholních pravidel, která by měl 

každý plnit co nejlépe, s pokorou a bázní Boží, píše Špidlík. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a 

Západu v dialogu, s. 45.  
280 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 135. 
281 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 46. 
282 Sv. Teodosius z Kyjeva, jenž žil v 11. století, byl průkopníkem cenobitismus v Kyjevské Rusi a spoluzaložil 

Kyjevskou lavru.  

Srov. [2017–02–08]  https://lavra.ua/history/vis–prodesset–adolescens–adipiscing–te/. 

https://lavra.ua/history/vis-prodesset-adolescens-adipiscing-te/
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zde tedy obdobný střet mezi kázní, pravidly a svobodou283 jako u představeného 

a duchovního otce.  

Třebaže bývá řehole pokládána za svatou a duchovní, vyžadovat její plnění do nejmenších 

detailů je nebezpečné, mohlo by to dle Špidlíka z kláštera učinit místo, kde vedle sebe žijící 

lidé nemají k sobě žádný osobní vztah. Ve svém nitru se Rusové obávají právě takového 

„násilí“. Jako příklad si připomeňme Solovjova, který živ jako mnich odmítl vstoupit do 

kláštera zejména proto, že se obával úplné podřízenosti, poslušnosti, nerozlišující mezi 

svatým a světským. Každodenní zkušenost může snadno přebít ideál, uvádí Špidlík. Podle 

Nila Sorského,284 dodává Špidlík (a smýšlí jistě stejně), lze svobodných, přátelských 

a duchovních vztahů dosáhnout svobodným souhlasem v Duchu a lásce, nikoli lpěním na 

vnějších pravidlech.285 A tak můžeme, shrnuje Špidlík, na Východě pozorovat dvě reformní 

tendence v 15. století. První představovala Volokolamského důraz na pravidla a kázeň, kde 

role igumena splývala s rolí otce, druhá Sorského zaměření na svobodná vnuknutí Ducha, 

jehož pravidla byla spíše asketická poučení s důrazem na otcovství než na kázeňský řád.286  

 

Jak vyřešil problematiku řádu a charizmatu Ignác? Není pochyb, že po svém obrácení 

sledoval „Sorského“ cestu, avšak po založení jezuitského řádu se mohlo zdát, že kladl 

zbytečně velký důraz na pravidla a slepou poslušnost, tvrdí Špidlík.287 Že tomu tak nebylo 

a slepé poslušnosti je třeba správně rozumět, jsem prokázal na jiném místě. 

Ignác dle Špidlíka neměl pochyby, že Písmo je Božím slovem, prostředkem komunikace 

mezi člověkem a Bohem. Písmo nicméně není pouhým textem, je to dialogický, meditativní 

předmět rozhovoru mezi Bohem a člověkem a je třeba mu naslouchat v konkrétním kontextu 

teď a tady. Ignác dle Špidlíkovy interpretace odmítal statický přístup heretického 

skripturismu, tedy pouhé lpění na liteře, kdy jsou texty absolutní normou.288 Špidlík si tak 

spolu s Ignácem je vědom úskalí slepé poslušnosti Písmu či jiným spisům. Všelijací fanatici 

dle něj berou ideu nabytou zvenčí, třeba i vyčtenou z posvátných knih jako náhradu vlastního 

rozumu. Žádný text ovšem nemohl umlčet mysl duchovních lidí, Písmo pro ně bylo lékem či 

nástrojem k „probuzení vědomí, k vyvolání toho, co mu je přirozené, co pochází od Boha“.289 

                                                 
283 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 14. 
284 Nil Sorskij (1433–1508) byl ruský asketa, jenž praktikoval hesychastickou spiritualitu. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 626-627. 
285 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 136-137. 
286 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 15. 
287 Srov. tamtéž. 
288 Srov. tamtéž, s. 100. 
289 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 13. 
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To Špidlík demonstruje na příkladu Simeona Emeského,290 který byl prý tak očištěn, že 

nepotřeboval už ani Písmo.291 

Špidlík dodává, že stejně tak rady v Duchovních cvičeních, byť působí jako pravidla 

univerzální hodnoty, nemohou plnohodnotně nahradit rady duchovního otce. Pravidla totiž 

mohou být nevhodně aplikovaná, aniž by byla prohlédnuta všechna zákoutí.292 

Závěrem zkusme shrnout správný přístup k liteře, jak jej vnímal Špidlík odkazuje na 

Basila. Podobně jako Ignác vnímal i Basil po své konverzi Písmo jako učení zjevené a nic, co 

neodpovídalo Bibli nemohlo být pravdivé.293 Postupem času však podobně jako u Ignáce 

tento výlučný postoj slábl a hlas Boží spatřoval i ve světě viditelných věcí, kterým pouze 

chybí schopnost artikulovat, aby mohly hovořit o své stvořenosti. Špidlík dodává, že přesto 

podle Basila onen hlas může být slyšet, ale pouze moudrostí. Aby se však stal člověk 

moudrým, musí dle Basila dodržovat přikázání. Špidlík dál vysvětluje, že nemůže existovat 

teoretická moudrost bez praktické moudrosti, a zejména proto je Basil pojímán jako praktik. 

Nicméně podle Špidlíka byl faktem Basilův posun i k duchovní kontemplaci všeho, co 

vychází z osvícení milostí Ducha. Se Špidlíkem můžeme zakončit myšlenku, že podobně jako 

Ignác tak i Basil a jiní duchovní lidé „zachycují rytmus i smysl otevřené knihy světa“, kdy 

jsou otevřeni příkazům Ducha,294 jediné pravé „liteře“. Opět je tak třeba poukázat na 

„duchovní“ přístup Špidlíka k problematice poslušnosti řehole či Písmu, čímž plynule 

přecházíme k další kapitole. 

 

 

                                                 
290 Simeon  Emeský (510/530–konec 6. století) byl řeholníkem a poustevníkem z Homsu, dříve Emesa, ležící v 

dnešním Iráku. 

Srov. Ekkart Sauser. Symeon Salos von Emesa. In: Biographisch–Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). 

Band 11, Bautz, Herzberg 1996, ISBN 3–88309–064–6, s. 351-353. 
291 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 121. 
292 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 36. 
293 Pravidlo 8/III Basilovy řehole zní: „Nesluší se, aby kdo svým rozvažováním usiloval dokazovat opak toho, co 

Pán říká, nýbrž má vědět, že slovům Páně je třeba důvěřovat více než vlastnímu přesvědčení.“ Oddaná 

poslušnost Písmu je atributem Basila, což dokládá další pravidlo. Pravidlo 12/I říká, že: „každý odpor, i když 

vzniká z přátelského či zbožného zanícení, odcizuje odporujícího Pánu, protože slovo Páně se má přijímat 

nepochybně“. To, že je Boží slovo nad jakoukoli lidskou tradicí, dokládá následující pravidlo 12/II, 

proklamující, že: „lidské tradice se nemají sledovat do té míry, že bychom učinili Boží přikázání neplatným“. Že 

je autorita Písma absolutní podává další pravidlo 12/III: „Má se zachovávat úplně všechno, co bylo od Pána 

předáno prostřednictvím evangelia a apoštolů.“ Co je pro Basila známkou víry? 80/XXII: “...Jisté a nepochybné 

přesvědčení o pravdivosti slov, kterou ani z přirozené nutnosti ani pod záminkou zbožnosti nelze uvažováním 

potlačit...“. Srov. Moralia in NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia. 
294 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Sofiologie sv. Basila. Od Sofie k New Age, s. 16-17. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Homs
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisch-Bibliographisches_Kirchenlexikon
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3883090646
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5.5.4 Poslušnost srdci – Duchu 

Podle Špidlíka se mnohdy kvůli institucionalizaci zapomíná, že nejdůležitější slovo Boha 

k nám promlouvá v našem nitru, ať už je nazveme srdce, duch či svědomí: „Ten, kdo má čisté 

svědomí nepotřebuje knihy.“ Právě tak sv. Antonín odpovídá na otázku ohledně privilegia 

knihy či mysli, tvrdí Špidlík. Velcí duchovní lidé podle něj nepochybují o tom, že modlitba je 

jako bezprostřední dialog člověka s Bohem příčinou dějů, které tvoří dějiny spásy. Tak se 

otevírá cesta charizmatikům, kteří se často osvobozují od právních norem. Nebezpečím je 

ovšem to, že upadnou do přehánění (ač vše konají upřímně), a proto je tu autorita církve, 

která je vrací zpět na zem. Onen přechod od charizmatu k normativnosti lze podle Špidlíka 

ospravedlnit pouze do té míry, do jaké se věří v charizma církve, v níž koná sám Duch. Takto 

by se jednalo o pouhé podřízení osobních darů daru všeobecnému – charizmatu církve, 

dodává.295   

Již bylo zmíněno, že se v Rusku stala velkou autoritou duchovní kniha, která podle 

Špidlíka umožnila šíření přirozených i nadpřirozených hodnot v rusky pojímaném 

křesťanském světě – ve světě kultury, literatury a zákonů. Jakoby duchovní kniha, pokračuje 

Špidlík, byla prvním představeným, kterému je třeba být poslušný. Tento fakt snižoval 

postavení představených na pouhé exegety psaného. Přepjatě knižní postoj mohl vyústit 

v „knižní“ mentalitu, jež byla podle Špidlíka zvláště nebezpečná pro Rusko, kde panovalo 

přesvědčení, že: „Písma jsou jako mořský písek, kde všechny zvyky křesťanského života jsou 

určeny formou prakticky neměnné tradice.“296 Být podřízen této tradici představovalo znak 

pravoslaví, dodává. V časech, kdy byl tento tradicionalismus velmi silný a popíral vnitřní 

rozměr a neodcizitelná práva osobního svědomí, vystoupila zcela opačná snaha, lačnící po 

úniku z přehánění tradiční autority. Byli to jurodiví, ruští charizmatici, blázni pro Krista, kteří 

se opět snažili sehnout do hlubin vnitřního života ve jménu vnitřní svobody proti vnější 

autoritě. Dle Špidlíka se naopak vnější hierarchická autorita snažila mírnit výstřelky 

jurodivých pod praporem vnitřní svobody a chtěla velmi horlivé askety udržet v hranicích 

poslušnosti církevní autoritě. V tomto nepřehledném dění mnozí nevěděli, jaké poslušnosti 

dát přednost. Špidlík proto naznačuje, že proto spíš věřili Prozřetelnosti, jako nejspolehlivější 

pouti dokonalosti, což znamená nezbytně kenoticky přijímat vše, co poskytuje, a tak se 

podřizovat skutečnosti.297 

                                                 
295 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 96. 
296 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 140. 
297 Srov. tamtéž, s. 140-141. 
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Obdobný vývoj poslušnosti lze podle Špidlíka nalézt v dějinách všech církví. Aby však 

člověk z této spleti neztratil hlavu především v období krize, rozvinula se snaha o jakousi 

prioritizaci aspektů poslušnosti, a tak západní církev upřednostnila poslušnost hierarchii. 

Domnívá se, že charizma církevní autority je vyšší než osobní charizmata, a že „církev jako 

taková je v nejvyšší míře duchovní“. Tuto dogmatickou tezi nepopírá ani ruská církev. 

Důsledkem toho však je, jak pokračuje Špidlík, nezbytnost osobního setkávání se 

s duchovními představiteli církve, a jelikož ruský člověk je zkušenostní a připisuje velkou 

úlohu náboženské zkušenosti ve vztazích mezi osobami, často svěřuje svou poslušnost 

starcům.298 

 

Ignác byl jak známo velmi otevřený volání ve svém nitru. Navzdory okolí trval na svém 

a například odešel natrvalo z Loyoly. Žádná vnější autorita jej nezastavila, ani Inkvizice. 

Proč? Podle Špidlíka poslouchal city svého srdce, vnitřní hlas mluvící v jeho nitru, byl 

přesvědčen, že rozpoznal Boží vůli ve svém srdci. Poslechnout tento hlas se dle Špidlíka stalo 

nejvyšším Ignácovým duchovním principem, vnímal jej jako nejúčinnější pomoc k dosažení 

cíle, Duch svatý píše v jeho srdci, a to je víc než jakákoli konstituce. Skrze Duchovní cvičení 

se pak snažil vést své učedníky k zaslechnutí tohoto hlasu v srdci.299 Je třeba zmínit, že 

soustředěnost na rozpoznávání Božího hlasu v nitru je neoddělitelnou známkou duchovní 

vyspělosti jak Ignáce, tak východních světců. 

Ve stejném duchu hovoří i Florenskij, o nějž se Špidlík v této tematice opírá, to jsme již 

viděli výše. Říká, že svědomí (duch, srdce), které je třeba vždy kultivovat a ověřovat dle 

bezpodmínečného Vzoru, nesmí být podřízeno „formulacím“, i když jsou třeba dány „shůry“. 

To by znamenalo destrukci osobitosti a její nenahraditelné hodnoty: „Posvátnost osobnosti 

spočívá právě v její živé svobodě, v přebývání nad veškerými schématy.“300 Opět si můžeme 

položit otázku, kde začíná dle Florenského tato svoboda svědomí. Jistě je dle Florenského 

i dle Špidlíka naslouchání vnitřnímu hlasu prioritní ovšem nikoli svévolné, čímž přecházíme 

k rámci tohoto hlasu, k církvi. 

 

 

                                                 
298 Srov. tamtéž. 
299 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 98. 
300 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 210. 
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5.5.5 Poslušnost církvi – hierarchii 

Pojem cerkovnosť jsem již zmínil v souvislosti se svobodou svědomí, ale úplně jsem 

nevysvětlil všechna jeho zákoutí. 

Cerkovnosť je dle Špidlíka specifický ruský termín vyjadřující přibližně náklonnost 

věřících podřídit se církevní nauce a vedení. Nikdo se nespasí sám a všichni věřící jsou 

spojeni v jednom těle Kristově, jehož je hlavou. A proto si Teofan, na kterého se Špidlík 

odvolává, myslí, že spásy lze dosáhnout pouze v lůně církevním. Na námitku týkající se 

vlastního svědomí Teofan uvádí, že hierarchii a učení církve musíme přijmout, protože to 

celé pochází od Pána.301  

Špidlík by se, co se cerkovnosti týče, jistě mohl podepsat pod mínění moderních ruských 

představitelů, v tomto případě Florenského, jenž vyjadřuje myšlenku, že cerkovnosť není 

pouhou ochotnou poslušností, ale spíš ji vnímá jako „vědomí spojení se všemi, jediný způsob, 

jak zdokonalovat svou vlastní osobnost“, čímž zdůrazňuje aktivitu, tvořivost, nikoli pasivní 

poslouchání.302 „Vždyť cerkovnosť to je jméno přístavu, kde se zklidňuje rozechvěné srdce, 

kde se pokořují nároky rozumu a kde v srdci zavládá veliký klid“,303 tak přiznávaje 

neschopnost pojem uchopit pokračuje Florenskij v (ne)definování. Podle něj tato rozumová 

neuchopitelnost je zřejmou známkou života a jeho dynamiky. Vnímá ji jako plnost podobné 

Pavlově plnosti těla Kristova,304 ze které jako z boholidské entity krystalizují „pomůcky“ 

k plnosti křesťanského života – dogmata či kanonická pravidla. Cerkovnosť může být 

postavena na duchovním životě pramenícím z víry, avšak tam, kde chybí vnitřní život, je 

cerkovnosť dle Florenského zajištěna vnějšími autoritami. Pro katolíka papežem a hierarchií, 

což jsou pro Florenského církevně-právní pojmy, jejichž zveličování významu může 

zapříčinit nežádané projevy života. A tak vidí nebezpečí v tom, že když se život přirozeně 

přelévá přes meze pojmu, je to vnímáno jako škodlivé a nebezpečné. Proto podle něj pokládá 

katolicismus305 autonomní projevy života za nekanonické. Tím opět narážíme na 

problematiku litery a ducha. Florenskij neodnímá katolicismu svobodu, nýbrž ji specifikuje, 

vnímá ji pouze jako předem danou, tedy nespontánní – vše přesahující je nelegální. Na 

základě toho vyzdvihuje pravoslavnou cerkovnosť, nedefinovatelnou a díky tomu živoucí. 

Cerkovnosť jako pojem dle Florenského neexistuje, avšak existuje ona sama, což je 

poznatelné pouze životem nikoli spekulací. Kritériem cerkovnosti jako života v Duchu může 

                                                 
301 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 116. 
302 Srov. tamtéž, s. 117. 
303 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 28. 
304 Srov. Ef 1,23. 
305 Je třeba si být vědomi, že Florenskij psal na konci 19. století. 
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dle něj být nedefinovatelná duchovní krása,306 o které jsem se již zmínil jako o možném 

důsledku asketického života. Podle Špidlíka může v církvi člověk nalézt sám sebe, duchovní 

nikoli nucená jednota je v církvi tudíž základním kamenem duchovního života. Špidlík dále 

dodává, že cerkovnosť je proto považována za opak sobectví, a jistě mu je blízké 

„zduchovnělé“ pojetí Florenského.307 

 

Nehovoří také Ignác o něčem jako cerkovnosť? Zdálo by se, tvrdí Špidlík, že jako voják 

byl Ignác vždy poslušný i v duchovním životě, avšak nebylo tomu vždycky ani ve vojenské 

dráze, a zprvu ani v dráze duchovní. Například jak již víme, „když mu soudci Inkvizice 

v Alcalá zakázali mluvit ke druhým o duchovních věcech, dal přednost tomu neposlechnout 

a odešel jinam.“308 Jak lze tento přístup sloučit s následnou naprostou poslušností Ignácovou? 

Ignáci se dle Špidlíka nadále nedařilo bezpečně naslouchat Božímu hlasu ve svém 

svědomí, onen hlas byl nejistý, a proto své duchovní pochybnosti, skrupule předkládal svým 

zpovědníkům309 a  plnil v tomto nejistém období věrně jejich rady.310 Avšak stále nebyl 

ochoten být poslušný všem církevním představitelům, věrný byl pouze těm, u kterých vnímal 

Boží vůli, říká Špidlík. Nelze tedy zatím mluvit o poslušnosti církvi, spíše sledoval svou vůli 

při hledání Boží vůle u církevní autority.  

Podle Špidlíka Ignác rozlišoval, kdy mu byla vůle vnucována a kdy ji hledal s důvěrou 

u duchovního otce. Ignácova církevní poslušnost tak byla realizována pouze tehdy, když se 

sám obracel na církev jako na zdroj Boží vůle. Podřízení se papeži jako svému duchovnímu 

otci ve „větších“ záležitostech se Ignácovi zdálo jako rozumná cesta při vyjití z pochybností 

ohledně rozpoznání Boží vůle, poukazuje Špidlík. Svěření se papeži by se mohlo zdát být 

svévolné, avšak bylo to výsledkem Ignácova vidění, jež Ignác přijal s velkou útěchou.311 

Poslušnost církvi a papeži, jenž byl Ignácovi duchovním otcem – Ignácovo „sentire cum 

ecclesia“ –, tak nebyla založena na příkazu církve, nýbrž na osobním složitém hledání, při 

kterém si Ignác stále více uvědomoval významnou úlohu církve v hledání Boží vůle.312 

V Ignácově životě tak můžeme vidět dva dominující hlasy, kterým je oddán svrchovanou 

poslušností, hlas vnitřní a hlas církve. Jak je sladit? Ignácův výrok o tom, že máme věřit 

církvi vše, i to, že bílé, je černé, je podle Špidlíka nezbytné vykládat v kontextu víry. Pro 

                                                 
306 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 28-30. 
307 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 117. 
308 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 98. 
309 Rovněž ve smyslu duchovních otců. 
310 Srov. tamtéž, s. 100. 
311 Srov. tamtéž, s. 102-103. 
312 Srov. tamtéž. 
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moderního člověka, pokračuje Špidlík, je hůře stravitelné tvrzení, že církev jako „majitelka“ 

dogmat, jejichž pravdivost převyšuje veškeré intelektuální poznání lidské, má tradicí 

rozvinutý duchovní zrak. Pouze jímž lze prohlédnout podstatu dogmat, přijmout je a spolu 

s nimi přijmout i autoritu církve. Podle Špidlíka je vírou zduchovnělá odbornost církve 

Ignácovi nepochybnou autoritou, protože duchovní pochopení je metalogické, rozumem 

neuchopitelné, proto v některých otázkách víry nemá smysl rozumová argumentace. V tom 

s ním Ignác souhlasí. Podle něj se vzdáním veškerého úsudku dobrovolně poddáváme ve 

všem autoritě církve. To je jinými slovy ruská cerkovnosť, tvrdí Špidlík, a připomíná, že 

nejde „o pouhou poslušnost církvi, cerkovnosť označuje spíše zvláštní perspektivu, do níž 

musíme umístit vše, co myslíme.“313 K tomu je potřeba skok víry, pro moderního „vědeckého“ 

člověka velmi náročný. Tato zvláštní perspektiva v rámci skoku víry tak trochu do neznáma, 

stojí u východní cerkovnosti, u Ignáce i u Špidlíka na prvním místě, a pouze v rámci skoku 

víry se dle nich může rozvíjet svoboda svědomí. Tím lze zpochybnit slova Florenského 

o nelegálnosti přesahujícího na Západě, zmíněná výše. 

O tom, že se ne vždy podařilo naplnit výše popsaný ideál poslušnosti církvi, píše Solovjov, 

jenž se o jezuitech vyjadřuje jako o vládychtivých a nikoli horlivých pro Krista. Podle něj se 

koří církvi a papeži nikoli již Kristu, stačí poslouchat je a nikoli autentickou víru v Krista: 

„Křesťanská víra se stává jen vnější formou a podstata a cíl spočívá v panství hierarchie; 

klamný princip se tím však usvědčuje a ničí sám sebe, neboť tím ztrácí jakékoli opodstatnění 

ona moc, kvůli které tak jedná“.314 Avšak viděli jsme, že Špidlík vnímá jezuitství jako 

možnost jít až k podstatě a ne jako zastavení se na povrchu. Že selhávají jedinci nezávisle na 

zásadě, ještě nemusí znamenat pomýlenost principu. U Ignáce vidíme, že princip neselhává, 

že na prvním místě je Bůh. 

 

5.5.6 Poslušnost Prozřetelnosti 

Podle Špidlíka je objevování Boží vůle v událostech nazírání Prozřetelnosti, v rámci 

pasivního přijetí tak následuje aktivní odkrytí smyslu.315 Dle něj postupně východní askeze 

dospěla od velmi tvrdé, rozumějme od velmi aktivní podoby (touha trpět pro Krista či 

mimořádně silné pokušení) až k umírněnější pasivnější formě, kterou jsem již dříve 

charakterizoval. Zopakujme, že pasivní asketismus nabádá k trpělivému snášení obtíží 

všednodennosti mnichů, kteří čelili nepřízni počasí a podstupovali náročnou manuální práci. 

                                                 
313 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 150. 
314 Srov. SOLOVJEV, Vladimir Sergejevič. Čtení o boholidství, s. 234. 
315 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 103. 
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Špidlík se domnívá, že i současní ruští duchovní spisovatelé rovněž s entuziasmem velebí 

posvěcující moc utrpení a úmrtí, hlavně byly-li zakoušeny nespravedlivě, protože Rus je 

podle něj svou náturou navyklý trpět. Víra, pokračuje, pouze povýšila tento habitus na ctnost 

prostřednictvím poukázání na transformaci utrpení v následnou blaženost. Pojem 

„strastoterpci“ označuje ty, kteří prošli utrpením. a právě tito jsou nehledě na vyznání 

považováni za obdarované svatostí. Tudíž tento umírněný pasivní přirozený asketismus 

odpovídá podle Špidlíka na námitky o zapomenutí asketů na Boží milost při úsilí 

o dokonalost. Špidlík se odvolává opět na Teofana, který pasivní askezi v rámci umírněné 

považuje za pravou askezi, která přijímá od Prozřetelnosti vše s vděčností. A tak podle 

Špidlíka dospíváme opět k tvrzení, že „základem ctností a spojení s Bohem je vzdání se 

vlastní vůle“.316 Pasivní asketismus však podle Špidlíka nesmí sklouznout k nějakému 

„trpitelství“, je třeba mu rozumět v kenotickém chápání díla spásy. Není náhodou, že právě 

pasivní forma asketismu se v Rusku postupně velmi ujala, tvrdí Špidlík, tuhé klimatické 

podmínky, palčivé dějiny, nedemokratické garnitury apod. sloužily jako dostatečné asketické 

podněty.317  

 

Jak pojímal poslušnost Prozřetelnosti Ignác? Že byla Ignácova poslušnost Prozřetelnosti 

zprvu naivní, přiznává i on sám, píše Špidlík. Například, když nechal rozhodnout o životě 

saracéna svého mezka, přesto však děkoval Bohu, že dal mezkovi správný směr rozhodování. 

Podle Špidlíka však nelze říci, že tento fatalismus pokračoval v jeho životě, byl dalek přijímat 

a pasivně jako osudem poražený se poddávat událostem, v nichž nespatřoval Boží vůli. 

Postupně více a více dospíval k názoru, že jak hlas v nitru, tak hlas Prozřetelnosti je třeba 

řádně rozlišovat, aby nesešel z Cesty, píše Špidlík.318 

Jak Ignác, tak následovník Basila Teofan kladli důraz zejména na poslušnost 

Prozřetelnosti, nikoli na drsný asketismus, a jak víme i pro Špidlíka bylo naslouchání 

Prozřetelnosti základním životním východiskem.   

 

 

 

 

                                                 
316 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 143.  
317 Srov. tamtéž, s. 251. 
318 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 99. 
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5.6 Integrální poslušnost  

Převládne-li výrazně jeden rys poslušnosti, svádí to dle Špidlíka k bludu: „Partikulární 

aspekt převládl nad integrální pravdou. Bůh mluví mnohokrát a mnoha způsoby, ale nemůže 

si protiřečit“, jeho hlasy, dodává, musí být v harmonii. Dosáhnout této integrity může ten, 

kdo stále hledá Boží vůli. Mechanicky a staticky pojatá poslušnost není sledování Boží 

vůle.319 A tak lze shrnout, že poslušnost nesmí sklouznout v jakési ponížení člověka, 

„popírání veškeré tvůrčí vlny a vzestupu“.320 

 

5.7 Shrnutí srovnání poslušnosti Ignáce a Basila (Východu) 

Východiskem poslušnosti je pro obě tradice přeměna vlastní vůle ve vůli Boží, to znamená 

zničit vlastní vůli ve smyslu očištění se od špatných sklonů a vášní, metody dosažení cíle 

však mohou být rozdílné. Poslušnost však u obou tradic není bezpodmínečná, svoboda 

svědomí je důležitá jak pro Ignáce, tak pro mnohé východní představitele, například pro 

Serafima, byť Basil je trochu opatrnější a více se obává vlastní vůle. Postupem času však 

i u něj ještě více roste význam svědomí. Třebaže Ignác, Basil, moderní ruští autoři či Špidlík 

mluví o svobodě svědomí vždy trochu jinak, je pro ně cíl stejný – opravdová svoboda může 

nastat pouze tehdy, jsme-li obráceni k nás Přesahujícímu. Ani Ignác ani východní 

představitelé proto neumenšovali žádnou duševní schopnost, podle nich jako podle Špidlíka 

a ruských moderních autorů jsou pouze pozvednuty. 

 

Poslušnost duchovnímu otci a starectví pojímají Ignác i Východ obdobně, třebaže byl 

Basil po vlastní špatné zkušenosti opatrný.  

Ignácovo „sentire cum ecclesia" a východní cerkovnosť jsou vnímány velmi podobně 

nikoli pouze jako vnější autorita, nýbrž jako vyšší těžko definovatelná otevřená entita, která 

představuje opak sobectví. Někteří na Východě kladli velký důraz na řeholi (Volokolamský), 

někteří na Písmo (Basil), někteří na Prozřetelnost, avšak pro nikoho zřejmě nebyla tak 

dominantní poslušnost církvi jako pro Ignáce, což by mohlo dokládat poslušnost papeži. 

Ignác ani Basil nesvazovali učedníky strohým dodržovánim pravidel, někteří východní 

představitelé však ano. Vytratila se u nich svoboda ducha, kterou Špidlík a ruští moderní 

autoři vyzdvihují. To se může týkat i Písma, jež je podle Ignáce i Basila rovněž třeba 

interpretovat v Duchu – tedy nasloucháním Božímu hlasu v nás, který je pro obě tradice 

                                                 
319 Srov. tamtéž, s. 97. 
320 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Vlastní životopis, s. 230. 
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velmi podstatný. Stejně tak poslušnost Prozřetelnosti je pro Ignáce i Basila shodně velmi 

významná.  

 

 

5.8 Všeobecná „duchovní“ poslušnost 

Poslušnost může být podle Špidlíka účinná, pouze je-li žita podle ducha, jenž inspiruje, 

a nezáleží, zda je žita za zdmi kláštera či uprostřed rodiny. Odřeknutí vlastní vůle a přijetí 

Boží vůle je shodné jak pro mnicha, tak pro laika. Víme, že prosbu buď vůle Tvá, prohlašuje 

stejně tak laik jako mnich, píše Špidlík.321 

Slovy Evdokimova můžeme shrnout Špidlíkovo pojetí „duchovní“ poslušnosti, naznačené 

v předchozím textu. Podle Evdokimova přináší autentická poslušnost v Bohu „nejvyšší a vždy 

tvůrčí svobodu“. Kristus to dle něj ukazuje tím, jak naplňuje celý Zákon. Poslušnost mu 

„dává plnost a pozvedá ho na jeho vlastní a tajemnou pravdu být milostí.“ Evdokimov dále 

tvrdí, že poslušnost evangeliu umožňuje přijímat Pravdu, která skrze nemajetnickou lásku 

osvobozuje. Současně doporučuje obezřetnost před poslušností lidskému prvku 

(představenému, hierarchii), ani z duchovního otce nelze činit modlu, třebaže by byl svatý: 

„Poslušnost křižuje všechno vlastní chtění, aby vzkřísila krajní svobodu, kdy duch naslouchá 

Duchu“. Kdo je podle Evdokimova autenticky podřízen Božímu slovu jako opravdu poslušný 

člověk, ten se nepotřebuje podřizovat člověku.322 Poslušnost, zejména poslušnost 

Prozřetelnosti, se tak nevztahuje pouze na řeholníka, ale také na laika třebaže trochu jinou 

formou.   

  

                                                 
321 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác - starec, s. 92-93. 
322 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 152-154. 
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6 Chudoba 
Pravidlo 48/III Basilovy řehole zní: „Nemáme být bohatí, nýbrž chudí dle výroku Páně“. 

Basil dokonce „vzdaluje“ od Boha toho, kdo tvrdí, že něco vlastní, říká Špidlík. Avšak 

vzápětí nabádá ke správnému porozumění. Rozhodně nechce popírat soukromé vlastnictví, 

ale nabádá k tomu, že materiální dobra jsou zde primárně k duchovnímu prospěchu, který 

z nich obdržíme láskou, vysvětluje Špidlík.323 

Pravidlo 48/IV Basilovy řehole zní: „Není třeba se starat o množství věcí k životu nutných, 

starat se o hojnost ani okázalost, ale je třeba být prostým všeho zdání lakoty a přepychu.“ 

48/V: „Nikdo nemá být starostlivý o věci, které jsou jemu samému nutné, ani naděje se nemá 

skládat na věci opatřované k trávení tohoto života, nýbrž starost o sebe má být přenechána 

Pánu“. 48/VI: „Každý má pečovat a starat se o to, co je potřebné bratřím podle vůle Páně“.  

Proto je třeba dle Basila vnímat chudobu jako základ snah o dokonalost, na druhou stranu 

nesouhlasí s nedbalým, roztrhaným šatem či mizerným rozpadajícím se bydlením.324 Basil 

tedy není stoupencem úplné chudoby.325 Podle Basila, píše Špidlík, člověk nepotřebuje 

mnoho, není potřeba nic přehánět, člověk má žít dle přirozenosti a rozumně uspokojovat 

potřeby.326  

Jaké množství majetku je tedy spravedlivé? Táže se Špidlík. A odpovídá slovy Basila, 

podle nějž si každá rostlina a každý živočich opatřuje pouze nezbytné, tak má vědomě 

postupovat i člověk. Na rozdíl od římského práva, které charakterizuje soukromé vlastnictví 

jako „právo užívat a zneužívat věc“, objasňuje Špidlík, se Otcové staví pouze za první část 

tvrzení, nepochybujíce o tom, že hodnota člověka je relativní, vztahuje se k nějakému cíli. 

A právě znalost tohoto cíle umožňuje rozumné zacházení s majetkem, dodává Špidlík. 

V názorové shodě s tím je také Ignác, který podle Špidlíka říká, že člověk má užívat majetku 

natolik, nakolik mu slouží k dosažení posledního cíle, vzdát se má majetku natolik, nakolik 

mu brání v dosažení cíle.327 

Z Kristových ctností Tichona Zadonského nejvíce udivuje chudoba, píše Špidlík. Proč 

Kristus nemohl být zrozen na nádhernějším místě a přebývat v pohodlnějším příbytku? 

Odvolávaje se na Tichona Špidlík odpovídá: „Jako skvostný palác si však vybral jeskyni 

a jako vzácnou kolébku jesličky pro zvěř, aby nás svým příkladem naučil nehledat na tomto 

světě ani bohatství ani slávu, nýbrž zůstat jako poutníci a cestovatelé v cizí zemi, kteří hledají 

                                                 
323 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 32. 
324 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 40. 
325 Třebaže výjimky sám připouští, jak dále uvidíme. 
326 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. K vyšším věcem jsem se narodil. Vydání I. Praha: Alverna, 1991, s. 281. 
327 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 32. 
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nebeskou vlast, pro niž jsme byli stvořeni“.328 A proto se dle Špidlíka Tichon snažil 

přesvědčit bohaté lidi, že jsou pouze správci nikoli majitelé.329 

Jaké tedy základní zásady chudoby vidí Špidlík? Inspiruje se Řehořem Nysským330 

a odpovídá: 1) následování Ježíše žijícího v chudobě, jenž blahoslavil chudé. 2) důvěra 

v Prozřetelnost, že se „postará“, 3) „bezstarostná“ kontemplace je umožněna střední 

chudobou nikoli úplnou, aby mnich příliš neztrácel čas prací. Je uznáno zabezpečit výživu 

drobnou ruční prací či komunitním majetkem, 4) rozlišujíce mezi nezbytnou potřebou 

a vášnivou žádostí je třeba poukazovat světu na to, že skutečných potřeb není mnoho, 5) klást 

důraz na cíl pozemských statků, jímž je dobročinná láska umožněná větší pracovní zátěží, než 

by bylo potřeba pro vlastní obživu.331 Motivace chudoby však nebyla podle Špidlíka 

v dějinách mnišství vždy stejná, vycházela buď z biblické myšlenky, nebo z lidské moudrosti. 

Evangelium „blahoslaví“ chudé zejména proto, že v očích Boha mají zvláštní postavení, 

lidská moudrost velebí chudobu, protože zbavuje člověka zbytečných starostí.332 

Jak ale smířit bezpodmínečnou odevzdanost do Božích rukou s lidskou moudrostí 

ospravedlňující nezbytný majetek umožňující snáze osvobodit ducha? Táže se Špidlík. Podle 

Špidlíka může klášter nabýt majetku, nicméně musí panovat vědomí, že patří Bohu 

a chudým, a současně je nutné zachovávat dokonalou osobní chudobu mnichů, protože 

osobní peníze byly častým zlovolným jevem příčícím se mnišské chudobě. Život v chudobě 

byl kodifikován církevní i občanskou legislativou, podle které je mnich chudý, jelikož nic 

z toho, co užívá, mu nepatří. Boží prozřetelnost starající se o mnicha je v tomto případě 

ztělesněna a zajištěna v majetku kláštera, říká Špidlík.333 Přesto jako protimluv se může zdát 

zajištění Prozřetelnosti zejména v dnešní době, kdy většina řeholních společností nemá nouzi 

o živobytí, proto v tomto případě více převládá aspekt zbavení se starostí při životě 

v chudobě než úplné odkázání se na Prozřetelnost.  

U poustevníků či řeholních společností s nezajištěným majetkem by to bylo jinak. 

Například svatý Teodosius Kyjevský ve své studitské cenobitské řeholi nepovolil v klášteře 

nechávat almužny darované pro zítřek, ani víno, ani chléb potřebné pro slavení mše svaté, 

nicméně takto to podle Špidlíka nemohlo trvale fungovat. Tento důraz na skutečnou 

prozřetelnostní a přísnou chudobu není odmítán, přesto byl roku 1503 Synodem v Moskvě 

                                                 
328 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 91.  
329 Srov. tamtéž, s. 92.  
330 Řehoř Nysský (335/340–394) byl biskupem, teologem a jedním z kapadockých otců.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 791-792. 
331 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 137-138. 
332 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 137. 
333 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 139-140. 
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upozaděn, jelikož pro společnost byla velmi důležitá sociální a kulturní role majetkově 

zajištěných klášterů. Klášter tak tedy měl spíše vystupovat jako prozřetelnostní bod celé 

společnosti, jako místo charity a centrum sociálních a kulturních služeb, dodává Špidlík.334 

Asketi tak ukončili boj proti majetku klášterů a spíš obraceli pozornost na „duchovní“ 

chudobu cestou následování chudého Krista. Svatí asketi se spokojovali s jednoduchou 

stravou, konali lehké práce pro sebe i pro druhé a nosili zašívané, obnošené šaty, představuje 

Špidlík přechod od doslovné chudoby k jejímu spíše vnitřnímu „duchovnímu“ smyslu.335  

 

6.1 Ignác a chudoba 

Ignác rozlišuje tři stadia pokory: 1) odmítání těžkého hříchu, jež je nutné pro věčnou 

spásu; 2) odmítání i všedních hříchů, i kdyby byl člověk o vše připraven, je indiferentní; 

3) touha následovat Krista v chudobě a nuznosti, a to ruku v ruce s tužbou být považován za 

blázna pro Krista, nikoli za moudrého a rozumného tohoto světa.336 Ignác tak vidí nejvyšší 

dokonalost v touze po chudobě jako aktivní složce nikoli pouze v indiferenci, shrnuje 

Špidlík.337 Podle Špidlíka tomuto třetímu stadiu odpovídá i život ruských asketů, kteří 

nechávají v sobě žít Krista skrze kenotické ctnosti, tj. skrze touhu po hlubokém pokoření 

a následování Spasitele v jeho ponížení. Tím může být vtělen do světa, jenž hledá bohatství 

a slávu.338  

Ignác zpočátku pojímal důvěru v Boha takovým obecně těžko aplikovatelným způsobem. 

Když mu například téměř vnutili peníze na cestu do Jeruzaléma a on po dlouhém 

pochybování přijal, při první příležitosti se jich zbavil.339 To všechno proto, aby ničím 

neposkvrnil bezpodmínečnou důvěru v Boha – naprostá chudoba tak pro Ignáce byla ideálem. 

Tento požadavek však nevyžaduje po všech a po dlouhém vnitřním boji umožnil vlastnictví 

řeholních domů, jak se můžeme dočíst v Ignácově Duchovním deníku. 

V článcích 78-81 první verze Konstituce se zabývá Ignác chudobou jezuitských domů 

a uvádí argumenty pro a proti částečnému nebo plnému vlastnění. Ignác píše, že při rozumné 

míře majetku se nestane člověk nikomu na obtíž a nebude tolik vyrušován od neuspořádané 

starosti. Bude se moci pokojněji věnovat bohoslužbám, modlitbám, studiu. Naopak 

nevýhodou vlastnění dle Ignáce je menší horlivost v pomoci bližním a menší ochota ke 

                                                 
334 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 138. 
335 Srov. tamtéž, s. 139. 
336 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 131. 
337 Srov. tamtéž, s. 131. 
338 Srov. tamtéž, s. 123. 
339 Srov. Paměti č.36 in IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. 
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snášení protivenství. Navíc se pak těžko získávají následovníci pro opravdovou chudobu 

a odříkání. 

Nevlastnění by přineslo dle Ignáce větší zbožnost, která by byla větším zahanbením pro 

světskou lakotu. Dále by přineslo větší jednotu s církví, snazší nabytí důvěry v Pána, větší 

pokoru a oproštění se od světských útěch.  

Přijímání almužen povzbuzuje jezuity, aby více duchovně pomáhali lidem. Úplná chudoba 

je dokonalejší než jakékoli zajištění, jelikož takovou chudobu pro sebe zvolil Ježíš, což Ignác 

považuje za hlavní argument naprosté chudoby.340 Pod tíhou těchto argumentů byl Ignác 

nejprve pro částečné vlastnictví, následně jej pojímal jako zmatek.341 A došel k závěru nic 

nevlastnit. Nicméně víme, že požadavek naprosté chudoby se v delším horizontu neujal 

a jezuita se slibem chudoby „pouze“ zříká soukromého vlastnictví a staví se do společenství 

majetku svého řádu.342 Podobně, jako jsme viděli na Východě. 

Podle Špidlíka tak nakonec Ignác nevnímal jako pochybení mít majetek a rozdělovat jej, 

avšak složitější je odlišit množství majetku, které si ponechat a které rozdat. Proto Ignác 

doporučuje více skrovnosti a více se tak přiblížit Ježíši, tudíž i každá domácnost, každý 

způsob života má mít svou „míru chudoby“ odpovídající postavení a stavu osoby, píše 

Špidlík.343 

 

Ve smyslu chudoby můžeme vnímat i šat řeholníků, jenž svou skrovností poukazuje na 

odchod ze světa, oblek by měl podle Špidlíka odpovídat způsobu života každého jednotlivce, 

kdy má být na první pohled jasné, že jde o mnicha.344 „Duchovním“ prizmatem se však 

můžeme tázat, zda nezáleží spíš na vnitřním postoji, jaký máme k tomu, co odíváme, než na 

tom, co o nás oděv může vypovídat. Jistě je významnější navléknout „andělský“ šat, odít se 

v Krista jak morálně tak ontologicky, proklamuje Špidlík: „Jen, když jej oblékneme, 

nebudeme shledáni nahými“,345 doplňuje.346 Není vhodné toto pravidlo aplikovat obecně? 

Nejen na šat? 

 

                                                 
340 Srov. IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo, s. 339-343. 
341 Srov. Duchovní deník, 5 in IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. 
342 Srov. [2017–01–28] http://www.jesuit.cz/charakteristika.php. 
343 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 128-129. 
344 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 74. 
345 Srov. 2Kor 5,2–4. 
346 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 75. 

http://www.jesuit.cz/charakteristika.php
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6.2 Všeobecná „duchovní“ chudoba 

Tím se dostáváme k „duchovní“ neboli vnitřní chudobě, o které budeme hovořit 

v souvislosti se životem laika. 

„Kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem“.347 Vše vypadá jasně. Je 

tomu tak? Ptá se Špidlík. Při odpovědi se odvolává na Klementa Alexandrijského, který 

dokládá, že není nutné vzdát se věcí vnějškově, ale  zříci se jich vnitřně. Bohatství je tak 

nutno pojímat jako prostředek, prostředek lásky, nikoli cíl, jak jsme viděli u Basila i Ignáce. 

Prostředek, jenž užíváme s uměním, z nás dělá umělce, a když jimi nejsme, žijeme 

v nevědomosti, vysvětluje Špidlík.348 Podle Špidlíka tak brání ctnosti žádostivost, nikoli 

majetek sám o sobě.349 

Připomeňme si Basilův postoj k majetku, jenž postupně dospěl k závěru, že „pozemské 

statky jako takové nejsou něčím zlým, když se užívají a nelpí se na nich, stávají se nástroji 

v Boží službě, prostředky dobročinné lásky, protože svou přirozeností jsou určeny ke službě 

a užitku všech lidí“.350 Ve stejném duchu píše podle Špidlíka i Petr Mogila,351 když tvrdí, že 

ani bohatí nejsou vyloučeni z božího království, užívají-li majetku pro bohulibé účely, 

pomáhají chudým, poutníkům, nemocným a jiným potřebným; dokonalost požaduje sdílení 

majetku v rámci solidarity.352 Jsou-li tedy lidé správci nikoli majiteli, nemůžeme je označit za 

chudé dle evangelijní rady? Dle Špidlíka jistě můžeme. 

Problematiku chudoby a rozhodování, jak přistupovat k bohatství, lze demonstrovat na 

Ignácově příkladu o třech dvojicích, které zničehonic získaly 10000 dukátů. Vlastní vůle, 

náklonnosti se chce zbavit dvojice zaujímající spravedlivý postoj, která se nechce klonit ani 

k tomu, aby si peníze nechala. Pouze vzdáním se tohoto sklonu bude pár moci být otevřen 

Boží vůli. Pouze tento způsob očištění od vlastní vůle je správný a současně ukazuje správný 

přístup k majetku. I druhý pár by se chtěl zbavit náklonnosti, jenže to „dělají tak, že se 

nakonec sami před sebou falešně s mnoha podmínkami ospravedlňují“, jak jsem již zmínil 

u Doroteje. Zbylá dvojice rovněž touží zbavit se vlastní vůle, avšak je otevřena pouze té 

možnosti, že jí majetek zbude, a tak pouze žije v klamu, že přišla o vlastní vůli. Otcové 

                                                 
347 Srov. Lk 14,33. 
348 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 76. 
349 Srov. tamtéž, s. 130. 
350 Srov. tamtéž, s. 131. 
351 Petr Mogila (1596 – 1647) byl rumunským teologem a metropolitou v Kyjevě.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 599. 
352 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 113. 
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v tomto případě mluví o nesprávné apatheie, kdy „se snadno zamění nečinnost vášní s jejich 

nepřítomností“, vysvětluje Špidlík.353  

Skutečnou náboženskou chudobou je podle Špidlíka „bezmezná důvěra v Boha Otce“, tato 

chudoba je charakteristikou ducha pokorných (vždyťjsou blahoslavení chudí v duchu). Ztratit 

takovou chudobu mohou „bohatí“ – ti, kteří jsou si příliš jisti sami sebou. Pravé bohatství tak 

dle Špidlíka spočívá v důvěře v Boha, proto i ti bohatí mohou být ve skutečnosti chudými 

a naopak chudí mohou být bohatí. Ze strachu, aby neztratili důvěru v Boha, raději rozdali vše, 

co měli, píše Špidlík.354 

Špidlíkovu myšlenku lze rozvinout slovy Evdokimova, podle kterého ukazuje pokora 

člověku úplnou neschopnost přirozenosti, jeho chudobu. Z toho plyne, že právě v ten 

moment, kdy člověk veškeré své bytí odevzdává Pánu, Pán pozdvihne lidské břímě. Pokora 

dle něj spočívá v tom, že jsme tím, čím nás chce mít Bůh.355 Nejvyšší míru pokory shledává 

Evdokimov u „bláznů“ pro Krista, kteří „skrývajíce svou krajní pokoru a lásku k bližnímu ve 

dne odporovali spoluvinnému mlčení a bez bázně, se smyslem pro břitkou ironii 

a s neodolatelným humorem pranýřovali každou lež a každé pokrytectví. V noci se pak 

modlili za všechny. Házeli kameny na domy „pravověrných“ a líbali prahy domů 

hříšníků.“356 

Evdokimov tak pojímá chudého jako toho, kdo sdílí „v potu svého srdce“ své bytí, v první 

řadě Chudého, jenž se sdílí v eucharistii. Zbytnost potřeby mít se dle Evdokimova stává 

nezbytnou potřebou nemít: „Prostor nezištné svobody mezi duchem a věcmi vrací člověku 

schopnost milovat je jako dar Boží. Žít v tom, co je dáno navíc, znamená nežít ani v bídě ani 

v nadbytku“. Stejně tak mnišský ideál proklamuje moudrou střídmost v potřebách, vysvětluje 

Evdokimov podstatu nelpění ducha na majetku.357  

Jakou míru chudoby však stanovit? To je podle Evdokimova individuální. Chudoba 

požaduje tvořivost nikoli zjednodušování. Důležité je, jak s věcmi nakládáme, nikoli jak se 

jich zbavujeme, způsob užívání je to, co bude dle Evdokimova směrodatné při posledním 

soudu. Zakončuje myšlenku tvrzením, že kdo „nevlastní nic“, stává se chudým bratrem 

všech, je bohatým v Bohu, jelikož Duch svatý je s ním.358 Všeobecnou „duchovní“ chudobu 

tak lze pojímat jako správný vnitřní postoj k majetku projevující se jako pokora – vnitřní 

                                                 
353 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 130-131. 
354 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. K vyšším věcem jsem se narodil, s. 276. 
355 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 78. 
356 Srov. tamtéž, s. 92. 
357 Srov. tamtéž, s. 147. 
358 Srov. tamtéž. 
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chudoba, očekávající podle Špidlíka vše od Boha.359 Jistě i Špidlík by ocenil Evdokimovo 

pojetí vnitřní chudoby. 

Špidlík vnímá oproštění se od hmotných statků jako nástroj zamilovaných, kteří pro svou 

lásku k Bohu, dokážou opustit vše. Ač ne všichni jsou takoví milovníci, měla by chudoba být 

v životě věřícího dle Špidlíka v jisté míře vždy přítomna – umět se zřící sebe sama, uskrovnit 

se, dát nezištně ze svého. Podle Špidlíka tak lze těžko být učedníkem Kristovým, jenž by se 

„vtělil“ pouze duchem.360 Špidlík tak vnímá původní význam evangelijní chudoby jako ideál, 

který by měl doprovázet duchovní chudobu, jež může každý – laik i řeholník – praktikovat ve 

svém životě. 

  

                                                 
359 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 128. 
360 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. K vyšším věcem jsem se narodil, s. 277. 
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7 Čistota 
Čistota nebyla na rozdíl od poslušnosti a chudoby pro Basila zásadním bodem mnišského 

života, zpočátku ji ani nekodifikoval. Avšak svého významu postupně nabyla kvůli 

prohřeškům proti ní.361 

Čistota však nemusí znamenat na rozdíl od celibátu naprostou sexuální abstinenci, čistota 

je zejména boj proti žádostivosti, jež ji nejvíce ohrožuje, tvrdí Špidlík. Žádostivost tak podle 

Špidlíka mate nejen tělo, ale i srdce a ochuzuje jej o pokoj nezbytný pro čistotu srdce. Proto 

se s čistotou pojí bdělost srdce a smyslů, vyhýbání se pokušením a síla odpírat jim.362 

Špidlík se odvolává na slova Josefa Volokolamského, podle kterého nemůže nikdo bez 

čistoty a bez cudnosti vidět Boha: „Nečisté hříchy jsou těžší než jiné, protože poskvrňují tělo 

a zasahují duši. Jimi se boří Boží chrám a činí se z něho příbytek démonů“.363 Proto pro 

zachování čistoty radí stranit se žen a mladistvých a uchovávat klauzuru, čímž jistě varuje 

před tělesným cizoložstvím, ale i před cizoložstvím obrazotvorností. Volokolamský dál slovy 

Špidlíkovými poznamenává, že lidé ve „světě“ jsou mnohem náchylnější k hříchům nečistoty 

a doporučuje jejich brzké sňatky (třeba již v 15 letech) nebo jejich brzký odchod do 

kláštera.364 Nepochybně je zejména dnešní svět plný pokušení, a čím déle se v něm 

pohybujeme, tím snáze můžeme podlehnout, přesto se dá jistě s pokušením bojovat i jinými 

způsoby než návrhy Volokolamského. 

 

7.1 Ignác a čistota 

Jezuité vnímají čistotu jako základní ctnost, ke které jsou voláni všichni křesťané: 

„Znamená umění postavit dar sexuality a erotiky do plánu Božího s lidskou osobou“. Čistota 

zavazuje řeholníky k „panictví prožívanému celým bohatstvím své osoby“. Neodmítají 

pohlavnost, nýbrž ji chtějí rezignací na potěšení vyvěrající ze sexuální aktivity přetavit 

v nástroj služby království Božímu. Sám Ignác doplňuje ke slibu čistoty jen jedinou větu: „Je 

známo, že máme usilovat o to, abychom se podobali čistotou těla i duše andělům.“ Avšak 

i tak, ten kdo čistotu sleduje, ví, že k její získání či udržení musí přijímat takové jednání 

a volbu, která mu umožní kontrolovat veškeré síly v těle. Stejně jako celý duchovní boj je 

i tento „boj o čistotu“ veden láskou ke Kristu: „K daru řeholního povolání patří i milost 

                                                 
361 Srov. NOVOTNÝ, Jiří. Basil Veliký a jeho doba: Moralia, s. 64. 
362 Srov. tamtéž, s. 237. 
363 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 257. 
364 Srov. tamtéž, s. 258. 
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nacházet smysl všeho stvořeného a nabízet Bohu vše, co nám on sám dal, kromě jeho lásky.“ 

Tedy i smysl pohlavnosti.365 

Podobně jako většina východních představitelů, zejména moderních, pojímají jezuité 

čistotu jako prostředek k posvěcení, jenž se netýká pouze panenství. Špidlík by jistě souhlasil, 

že i skrze tělo, skrze manželství lze posvěcovat ducha, čímž je předjímán posun od pasivně 

pojaté obavy z pohlaví k aktivnímu naplňujícímu prvku směřujícímu k vyšší jednotě.  

Věnujme dále pozornost oběma naznačeným dimenzím čistoty vyjadřujícím se zejména 

v antinomii panictví – manželství. 

 

7.2 Panictví/Panenství 

Východisko Basila pro panictví lze nalézt v pravidlu 77/I jeho řehole, které zní: „Panny 

mají být svobodné ode vší starosti tohoto věku, aby mohly Pánu díky vzdávat tak, že by ani 

tělem, ani myslí nebyly odvracovány od naděje království nebeského“. Proto je podle Špidlíka 

„panenství/panictví dobrovolně přijaté vyšší povolání“,366 pro které se rozhoduje ten, kdo 

chce být plně osvobozen od smyslového a plně se otevřít rozumovému ve smyslu světa víry. 

Origenes367 pozvedá panictví na stupínek andělský, díky němuž lze dospět do stavu, kdy se 

žena stává mužem, jak píše Špidlík.368 Stejně jako Otcové i ruští asketové podle Špidlíka 

vychvalují panictví jako andělskou ctnost, andělé jako rozumové bezpohlavní entity jsou 

vzorem mnišské čistoty a ctnosti panictví.369 Volokolamský odůvodňuje panictví panictvím 

Kristovým, narozeným z Panny a tím, že zdrženlivý život je tím spíš životem andělským, 

jelikož je bez vášní, píše Špidlík.370 

Špidlík se v problematice panenství dále opírá o Evdokimova.371 Evdokimov pojímá 

„věčné“ panenství jako „integritu lidské přirozenosti“. Ochuzení o počáteční panenskost je 

devastací niternosti a „zvnějšněním polarizovaných prvků“, čímž se projevuje nahota muže 

i ženy, setkávají se se studem, s jakousi nemocí, která se stala normou. Čistota či cudnost se 

dle Evdokimova stala ctností, protože umožňuje skrýt ono „lidské vědomí poškozenosti“. 

                                                 
365 Srov. [2017–01–29] http://www.jesuit.cz/charakteristika.php. 
366 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 92. 
367 Origenes (185–253), alexandrijský církevní učitel, byl významný teolog. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 649–650. 
368 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 88. 
369 Srov. tamtéž, s. 51. 
370 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 257. 
371 Srov. tamtéž, s. 263. 

http://www.jesuit.cz/charakteristika.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/185
https://cs.wikipedia.org/wiki/253
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
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Čistota řeholníka i „čistota“ manželů – které se budu záhy věnovat – tak dle Evdokimova 

vedou k nápravě stavu, k eschatologickému panenství.372 

Evdokimov přichází s dalším zajímavým postřehem, když tvrdí, že mnišský celibát měl 

v prvních stoletích po Kristu uspíšit očekávaný konec světa prozaickým řešením tím, že bez 

potomků lidstvo vymře. To je pochopitelně krajní stanovisko vůči dějinám i budoucnosti 

života na zemi obecně. Tato představa se transformovala do podoby umírajícího světa, jenž 

pouze čekaje na neodvolatelný zánik pozoruje svůj předsmrtný stav, a proto je podle 

Evdokimova mnišský rozchod se světem potřebný.373 Avšak současně varuje před zásadním 

omylem, pokud by byla zvolena v životě cesta odříkání manželského svazku jen proto, že to 

determinují životní okolnosti. To dokládá argumentem, že „nedostatek něčeho nikdy nemůže 

naplňovat ani budovat a sám o sobě je znamením znehodnocení, omezenosti.“ Odříkání bude 

autentické tehdy, je-li kondicí či počátkem povolání naplňujícího celý život.374 Špidlík jistě 

dává Evdokimovi za pravdu, když říká: „Náboženský aspekt panictví je nejvíce zřetelný, když 

jej spojíme s ideou, že vnitřní svoboda je nevyhnutelnou podmínkou, aby se člověk mohl 

sjednotit s božstvím.“375 

 

7.3 Manželství jako duchovní panictví 

Přestože Otcové podle Špidlíka přiznávají manželství významnou hodnotu, jak si ukážeme 

u Jana Zlatoústého, nemohou neskrýt výhrady k němu. U ruských moralistů nalezneme toto 

stanovisko i v moderní době, například Ostroumov376 na počátku 20. století tvrdí, že 

manželství brání modlitbě a pozornosti, a z toho důvodu nemají křesťané „využívat“ 

manželství v době postní a v předvečer svátků,377 jak interpretuje Špidlík. Je přirozené, 

pokračuje Špidlík, že asketická literatura sepsaná za zdmi klášterů nevelebí manželství, 

někteří dokonce ospravedlňovali manželství pouze faktem, že může plodit celibátníky. Byť 

i mezi řeholními osobami se našly výjimky, ženatý mnich Bucharev378 opěvoval náboženský 

význam manželství, přestože pro svůj stav nebyl brán vážně.379 

                                                 
372 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa, s. 181-182. 
373 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 112-113. 
374 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa, s. 318. 
375 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 78. 
376 Nikolaj Ostroumov (1846–1930) byl teologem a zabýval se studiem islámu a turečtiny.  

Srov. [2017–01–29] http://www.slovarik.kiev.ua/biography/o/23549.html. 
377 Nezapomeňme na velký význam předmanželské čistoty jako pilíř nejčistších manželských vztahů.  

Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 78. 
378 Alexander Bucharev (1822–1871) neboli archimandrita Feodor byl významným pravoslavným teologem. 

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 332. 
379 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 258-259. 

http://www.slovarik.kiev.ua/biography/o/23549.html
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Duchovní hodnotu manželství nelze podle Jana Zlatoústého omezovat na požadavky 

lidské přirozenosti, píše Špidlík. Je koneckonců nadto „podmiňována láskyplným vztahem 

osob“ podle vzoru Boží lásky, což poukazuje na silný ruský personalismus.380 Špidlík dál 

rozvádí myšlenku Zlatoústého, podle nějž byla lidská přirozenost rozprostraněna na dvě 

odlišné bytosti proto, aby jejich spojení mohlo přinést „vyšší jednotu, než dává přirozenost – 

jednotu lásky mezi svobodnými osobami k obrazu jednoty, která je v Trojici a je téhož 

řádu“.381 

Smyslová láska se má přetavit v lásku duchovní, dá se říci k apatheie. Přesto vnímá podle 

Špidlíka Jan Zlatoústý panictví jako výraz dokonalé lásky, duchovní lásky. Proto by dle něj 

měl být celibát ideálem, ač všichni jsou podle něj povoláni k plnosti. Dodává, že podle 

Zlatoústého láska necelibátníků ještě nedorostla výše potřebné pro panictví. Přesto Zlatoústý 

nestaví dle Špidlíka proti sobě manželství a panictví, vnímá panictví jako cíl manželství. 

Panictví představuje pouze jakýsi vyšší rychlostní stupeň nikoli jinou kvalitu. Zlatoústý 

uzavírá myšlenku podobně jako Ignác tvrzením, že jít cestou čistoty a dokonalé chudoby je 

„svobodná“ volba v tom smyslu, že čistota a chudoba patří do řádu lásky, láska vždy 

předpokládá svobodu, píše Špidlík.382 

Špidlík se při reflexi manželství dále odvolává na Florenského, podle kterého manželství 

obsahuje dva sklony tvořící člověka: „výpověď o jeho vlastní individualitě v těle a vztah 

k někomu jinému“ – průnikem těchto tendencí je rodina. Život v rodině a obecně pohlavní 

život z duchovního hlediska pak pojímá jako odraz života trojiční lásky. Stejně tak 

Merežkovskij, jak dodává Špidlík, přirovnává pohlavní život k tajemství Trojice, jedno tělo 

vstupuje skrze pohlaví do druhého, z čehož vzniká nová bytost. Špidlík se s Merežkovskim 

zamýšlí nad otázkou, zda je pohlaví odstraněno nebo posvěceno. A v současném stavu 

křesťanství nemohou nalézt odpověď. Avšak ani pohlaví nemůže být samo o sobě špatné, ke 

hříchu svádějící, předpokládá Špidlík.383  

Podle Špidlíka i Florenskij i Berďajev vyzývají k zosobnění manželského soužití tak, aby 

se v něm mohla lidská bytost rozvinout svobodně a dokonale: „Manželský život je důsledek 

dokonalosti, které se dosud nedosáhlo a nutný prostředek k jejímu dosažení v budoucnosti, 

v dokonalém manželství je rození dětí neužitečné a nemožné.“384 Špidlík proto tvrdí, že je to 

začátek něčeho nového, co dává život pro věčnost, a ne pro život v tomto čase. Odvolávaje se 

                                                 
380 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 18. 
381 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 90. 
382 Srov. tamtéž, s. 62-63. 
383 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 259-260. 
384 Srov. tamtéž, s. 262. 
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na Solovjova tím chce říci, že milovat partnera znamená objevovat ho jako osobu a tento 

objev požaduje věčné vztahy, tedy duchovní.385 Ruští autoři a Špidlík tak považují manželství 

za bránu do přesažného, které je třeba objevovat. Zkusme tuto problematiku ještě více 

rozvinout s Evdokimovem, jenž jako ženatý teolog mohl čerpat z reflexe vlastní zkušenosti 

a na kterého se Špidlík opět odvolává.386 

Podle Evdokimova není smyslem stát se „bezpohlavním“, ale povznést vztah mezi ženou 

a mužem do té míry, že nabude nové kvality. Dopadne to tedy podobně jako s anděly 

v Božím království, kde se nežení ani nevdává: „Až ztrháte šat hanby a dva budou jedno 

a mužství s ženstvím již nebudou jako mužství a ženství“,387 tak odpověděl Pán tázajícímu se 

na dobu příchodu Božího království, píše Evdokimov.388  

Špidlík píše, že je-li žena onticky spojena s Duchem svatým a muž s Kristem, není pak 

podle Evdokimova jednota manželství důvodem sama pro sebe, poněvadž není pouze 

omezena na zemi, ale představuje sjednocení otevřené pro budoucímu.389 Manželé tak ve 

vzájemném vztahu plní daný úkol: „Vytvářejí úplně novou realitu mužství a ženství, formující 

tělo královského kněžství.“ Evdokimov tak může konstatovat, že jednota manželského svazku 

nenachází ospravedlnění v sobě samotné, jelikož není pouze pozemskou jednotou, nýbrž je to 

již jediný eschatologický život, tedy život budoucího věku, čímž je vyvýšena nad 

pozemskost. Evdokimov odkazuje na sv. Pavla, když říká, že je tato „otevřenost velkým 

tajemstvím“.390  

Žena je podle sv. Pavla poddána svému muži jako církev Kristu, ale pouze v tom případě, 

jak rozvádí myšlenku Evdokimov, když „muž reprezentuje Pána a je připraven dát svůj život 

za svou ženu – tedy v úplném a vzájemném darování sebe sama a ve službě Božímu 

království.“391 Účelem není bezpohlavnost, ale novota, vždyť v Božím království již není 

manželství, ale „budou jako andělé v nebi“.392 Zárodky takového stavu můžeme vidět již 

v tomto světě.393 

Dle Evdokimova by tak bylo omylem vnímat manželství jako pouhý prostor plození, či ze 

sociologického hlediska, k čemuž svádí mnohé přísné, podstatu člověka ignorující asketické 

regule, jež mohou proměnit vnitřní boj v nenávist k tělesnému jako zdroji pokušení. Některá 

                                                 
385 Srov. tamtéž, s. 261-262. 
386 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 263. 
387 Srov. Mk 10,8. 
388 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa, s. 18. 
389 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 263. 
390 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa, s. 22-23. 
391 Srov. tamtéž, s. 23. 
392 Srov. Mt 22,30. 
393 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa, s. 32. 
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tato pravidla dokonce radí „odvrátit se od vlastní matky či držet se dál od samic dobytka“, až 

tam může vyústit zvrhle pojatá čistota.394 

 

7.4 Všeobecná „duchovní“ čistota 

Špidlík se dovolává Florenského, podle něhož je cudnost – „úplnost, zdraví, jednota“ –

opakem hříchu. Rodí-li se panici z „čistého“ manželství, nejsou tyto formy života 

v kontradikci, spíše jsou komplementy. Pouze skutečná cudnost jako milost může pochopit, 

že manželství není pouhou institucí občanského života, nýbrž, že je Boží milostí. Zato pouze 

vědomí milosti manželů může dát pochopit naprostý smysl panictví. Pouze ženatý či vdaná 

může rozumět, že mnišská čistota není institucí právně-církevní struktury, ale je od Boha a je 

kvalitativně odlišný od čistoty, pohoršující lidi, píše Špidlík.395 

Čistota dle Evdokimova, o kterého se, jak jsme viděli, v tematice čistoty kardinál výrazně 

opírá, překračuje fyziologičnost a artikuluje neporušenou, integrální strukturu lidského 

ducha: „V širším smyslu inspiruje cit pro nedotknutelnou posvátnost každé částečky Božího 

stvoření, nedotknutelné ve svém očekávání záchrany, jež ji přijde od čistého člověka“396. 

Čistá láska je podle něj přitahována srdcem, které neztrácí nic ze své panenskosti při všech 

tělesných úkonech. Tato láska je naprostým znáním jeden druhého, duchovním rozhovorem, 

ve kterém je tělo nositelem duchovního.397 Čistý člověk je ve své duši i těle „materií svátosti 

manželství“. Čistota tak dle Evdokimova soustředí všechny elementy člověka v jeden 

„panenský duchovní celek“. Láska tak zduchovňuje běžné lidské cíle, tím je povyšuje 

a vytváří z nich vřídlo čisté netělesné radosti.398 

7.4.1 Čistota srdce 

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“399 Čistotě „duchovní“, tedy 

čistotě srdce se věnuje veskrze celá tato práce, jelikož pojem srdce v sobě zahrnuje všechny 

lidské mohutnosti a jedná se tak o celkovou osobní integritu. Duchovní čistota je tedy cílem 

veškeré askeze a celého duchovního života, tudíž velmi rozsáhlé téma, proto zde pouze 

naznačím směr, kterým se vydávají obě tradice. 

                                                 
394 Srov. tamtéž, s. 34. 
395 Srov. tamtéž. 
396 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 149. 
397 Hledí-li muž na ženu, aniž by měl ve svém duchu něco tělesného, tehdy mluví Evdokimov o čistotě.  

Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 149. 
398 Srov. EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Epochy duchovního života, s. 150. 
399 Srov. Mt 5,8. 
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Podle Špidlíka vyzdvihuje křesťanská askeze nezbytnost duchovního očišťování, Boží 

obraz v člověku se má stát opět krásným. Duchovní neboli křestní čistota zavazuje každého 

věřícího odřeknutím se zlého a připoutáním se ke Kristu. Toho se dosahuje očišťováním 

srdce od zhoubných citů a vášní, proto askeze předpokládá jisté „násilí“, abychom 

kontrolovali srdce a své city bedlivě a kriticky zkoumali. Očistil-li se někdo od vášní jím 

zmítaných, nechť již srdce neznepokojuje: „Všechny city splynou v jedno a máme pozemský 

ráj“, vysvětluje Špidlík.400 

Ráj srdce spočívá dle Otců a Špidlíkovy interpretace v tom, že ihned u kořene utneme zlou 

myšlenku, našeptávání znepokojující naše srdce, u něhož postavíme stráž. Metodou, jak čelit 

špatným myšlenkám, je antirrhesis, protiřečení, odpověď na zlé citátem Písma. Avšak znalost 

Evagriova401 katalogu je velmi náročná, a proto asketi přišli na to, že stačí vzývání Ježíšova 

jména k potlačení zlých myšlenek, jak dokládá Špidlík.402 Rozlišování myšlenek je tedy 

nástroj duchovní čistoty, jenž doporučuje Evagrius i Ignác. 

Očišťování srdce je vnitřní konání, říká Špidlík,403 a čistého srdce může podle něj 

dosáhnout pouze ten, kdo neustále usiluje o progres.404 Projevem duchovní čistoty je „čistá“ 

modlitba, jež má podle Špidlíka tři úrovně: 1) očištění od hříchu a vášní; 2) očištění od 

roztěkanosti a 3) očištění od každého obrazu a kusých představ, abychom se směli radovat 

z vidění čistého světla.405 Špidlík dále rozvíjí myšlenku, že v čistém srdci se dle Izáka 

Syrského406 odráží Boží myšlenky jako nebe v kašně. Kdo dosáhl tohoto stavu, nepotřebuje 

více poučení lidí ani Písma – dosáhl modlitby srdce, Duch v něm hovoří a člověk naslouchá. 

Ignác tentýž koncept uvádí pro Západ typičtějším stylem, když tyto myšlenky označuje jako 

útěchu, kterou může Bůh dát bez příčiny smyslové či rozumové povahy, skrze kterou by 

útěcha přišla díky vlastní mysli a vůli. Ignác touto nerozumovou a nevolní útěchou chtěl dle 

Špidlíka vyjádřit pouze vlastní zkušenost podobnou zkušenostem východních mystiků 

srdce.407 

Podle Špidlíka je pro Ignáce indiference vyrůstající z lásky to samé jako čistota srdce. 

Indiference pojímaná nikoli pouze jako připravenost k činění Boží vůle, ale také jako bdělý 

                                                 
400 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 274. 
401 Evagrius Pontský (345–399) byl teolog, mnich a značnou část života eremita v egyptské poušti. Byl autorem 

duchovních spisů, známý je například Katalog.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 324-325. 
402 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea, s. 282. 
403 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 37. 
404 Srov. tamtéž, s. 35. 
405 Srov. tamtéž, s. 50-51. 
406 Izák Syrský (7.století) byl význačným mystikem.  

Srov. FARRUGIA, Edward G. a Pavel AMBROS. Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 423. 
407 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu, s. 85-86. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus
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smysl pro relativnost všeho nebožského. Ve správně žité ignaciánské spiritualitě je 

indiference plodem srdce člověka, jež vše objímá láskou, a tak může být člověk uschopněn 

odevzdat se svobodně Bohu, dodává Špidlík.408 

Špidlíkovo chápání čistoty srdce vyjádřili jinými slovy i ruští autoři. Podle Florenského je 

čistota ideál, jehož lze dosáhnout pouze „rázným zřeknutí se egoismu“, nikoli postupným 

přibližováním se tomuto ideálu. Tato čistota může nabýt formy, že muž bude žít se svou 

ženou jako se sestrou.409 Naopak egoismus, tedy uzavírání se před Bohem, vede dle 

Florenského k otroctví vlastních představ, k nečistotě a vytváří z člověka sebemodlu.410 

Podle Berďajeva nastává vnitřní čistota tehdy, když láska překoná staré tělo a odhalí 

v něm nové: „ve kterém jednota dvou nebude ztrátou, ale naplněním panenství, tedy celé jeho 

nové celistvosti, jedině z tohoto žhnoucího bodu může vzejít proměna světa“.411 

  

                                                 
408 Srov. AMBROS, Pavel. Kardinál Tomáš Špidlík SJ, s. 92. 
409 Srov. FLORENSKIJ, Pavel Aleksandrovič. Sloup a opora pravdy, s. 270. 
410 Srov. tamtéž, s. 307. 
411 Srov. BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. O otroctví a svobodě člověka, s. 260. 
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8 Únik ze světa? 
Poslední kapitola je zaměřena na otázku, či spíše na celkové pojetí, zda je nezbytné 

radikálně unikat ze světa v doslovném významu, aby mohl jedinec dokonale následovat 

Krista. 

Vzdát se světa dle východních i západních mystiků znamená obléknout Krista, tvrdí 

Špidlík. Nestačí však nelpění na světě – afektivní únik – k obléknutí roucha Beránkova? 

Podle svatého Pavla, pokračuje Špidlík, může aktivní kontakt se světem ohrožovat vnitřní 

rozhodování, kdy jsou například manželé či bohatí lidé vystaveni velkým pokušením. 

Znamená však vystavení velkým pokušením nemožnost jim odolat? Špidlík nabízí Origenovu 

odpověď, podle nějž je nutné opustit svět v myšlení nikoli místně, nicméně pro další růst 

duchovního života je intenzivnější odloučení – tedy efektivní únik – důležité.412 Na druhé 

straně to však není nezbytně nutné. 

Podle Špidlíka je „svět“ pro Basila vše, co nás odvádí od myšlenek na Boha, působí 

roztržitost, tudíž musí být tento princip – únik ze „světa“ – platný i pro žijící ve světě. Svět 

v tomto významu tak nelze chápat v běžném slova smyslu, vždyť mnohá dobročinná činnost 

klášterů se obrací ke světu.413 Mnišští asketové, pokračuje Špidlík, unikají ze světa, aby snáze 

dosáhli svého cíle. Mnich obětuje světské starosti, jež brání nepřetržité modlitbě. Špidlík ale 

upozorňuje, že „nikdy nelze kategoricky stanovit konkrétní podmínky tohoto vzdání se světa“. 

A dodává, že hřích je opravdovým důvodem toho, že nás může vše od Boha vzdálit, stejně 

jako nás vše může k Bohu přiblížit, proto i samotná askeze či vzdálení se ze světa není dle 

Špidlíka zárukou většího poznání. Vzpomeňme na umírněný či pasivní asketismus, i askeze 

se dokonce může stát modlou. Otázku do jaké míry se vzdálit ze světa, nezodpověděl v očích 

Špidlíkových jednoznačně ani Basil, který někdy zdůrazňuje kontemplaci univerza, jindy 

vzdálení se ze světa, aby nedocházelo k rozptylování ducha ničím jiným než vzpomínkou na 

Boha. Tento pro Východ typický příklad ukazuje jednotu zdánlivě protichůdných tendencí, 

poukazuje na jakési dva stupně v úsilí o kontemplaci: „Nejdříve je třeba zavřít oči, abychom 

je pak mohli znovu otevřít zázrakům viditelného světa“.414 Může probíhat tento první stupeň, 

toto umrtvování i vně klášterních zdí? Východní představitelé se vesměs domnívají, že ano. 

Že je však složité skloubit asketická cvičení s životem ve světě, věděl již Jan Zlatoústý 

(v poznámkách Špidlíkových), a s trochou ironie odkazuje na sv. Pavla, jenž sepsal pravidla 

                                                 
412 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 179. 
413 Srov. tamtéž, s. 182-183. 
414 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Tradice Východu a Západu v dialogu, s. 156.  
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pro všechny, nejen pro mnichy. Stejnou logiku zastává Basil, jenž, jak připomíná Špidlík, byl 

věrný zejména Písmu, což může činit mnich i laik.415 

Podle Basila jsou prizmatem evangelia čistota, chudoba i poslušnost ve své vnitřní 

„duchovní“ dimenzi přikázáními, která musí každý zachovávat dle vlastní specifické životní 

situace, píše Špidlík a dodává, že mnichem je každý věřící, tedy i laik, který chce být 

křesťanem celou duší a beze zbytku, proto není nezbytné doslovně unikat ze světa. Podle 

Špidlíka je Teodor Studita stejného mínění, dle něj jsou si všichni pokřtění rovni a všichni 

musí zachovávat slib chudoby a čistoty. Třebaže později mnohdy převážila mnišská 

výlučnost a nebyl tento postoj obecně přijímán. A vždy se přihlíželo spíš k „duchovnímu“ 

stanovisku Otců než například k „rigoristickému“ pohledu Josefa Volokolamského, tvrdí 

Špidlík.416 

Podle Špidlíka nechtěli první mniši odejít ze světa, chtěli však vzít evangelium vážně, 

a proto unikali ze světa, aby snáz došli k cíli.417 Nespočívá však dnes pravá zralost 

v neschovávání se před těžkostmi, ale v jejich překonávání teď a tady? Není tak načase 

neunikat ze světa, ale přijmout „utrpení“ ve světě, unikat pouze ze „světa“? 

  

                                                 
415 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu, s. 77. 
416 Srov. tamtéž, s. 77. 
417 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 37. 
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Závěr   
Při syntéze Špidlíkova vnímání askeze dle evangelijních rad u Ignáce a východních 

představitelů vycházejících z Basila jsem pozoroval velkou podobnost mezi oběma tradicemi. 

Dá se říci, že jak Ignácovým, tak východním pojetím evangelijních rad se veskrze line 

svoboda ducha, nikoli lpění na liteře, jak jsme mohli občas vidět ve východní tradici 

a v počátcích Ignácovy duchovní dráhy. Boží vůli se obě tradice snaží rozpoznávat zejména 

v jakési vnitřní dimenzi poslušnosti, v naslouchání srdci, Duchu, kterému se učí obzvlášť 

poslušností církvi, duchovnímu otci a Prozřetelnosti – naopak například lpění na řeholních 

pravidlech je spíše výjimečné. Obě tradice nedoporučují úplnou chudobu, byť pro Ignáce 

zůstává naprostá chudoba ideálem. Je třeba mít správný vztah k majetku, jenž se může stát 

prostředkem lásky. Čistota ve smyslu panictví byla pro obě tradice samozřejmostí, avšak 

postupně objevují i skrytější dimenze čistoty a shodně tvrdí, že čistě může žít každý, kdo 

usiluje o integrální strukturu lidského ducha. A tak se může zdát, že autenticky „duchovně“ 

žít poslušnost, chudobu a čistotu je tím nejvhodnějším a nejúčinnějším univerzálním 

způsobem, jak smířit „racionalistický“ Západ a „intuitivní“ Východ na rovině monastické. 

Nesmíme však zapomínat, že ono sbližování tradic je podle Špidlíka podmíněno „četbou“ 

srdcem, jež je zakotvena v jezuitské mystice i spiritualitě Východu. Srdcem, které je 

očišťováno životem dle evangelijních rad. 

Kladli jsme si otázku, zda může být asketický život dle vnějšího rozměru evangelijních 

rad nástrojem řeholní jednoty, ale i tu, zda mohou také laici žít jednotně dle evangelijních 

rad. V práci – zejména u moderních ruských autorů – jsme mohli pozorovat pozvolný 

přechod z vnější na vnitřní askezi dle evangelijních rad. Jde o tvořivost Ducha, která může 

být aplikovaná univerzálně. Nic není třeba odmítat, ani sexuální život či majetek, je třeba vše 

posvětit. Nic tak samo o sobě není zlé, zlým se stane až podle užití. Cílem askeze dle 

evangelijních rad by tak měla být integrálně obnovená osobnost, opět neporušená. Askeze má 

být aktivní výraz a kontrola podstaty osobnosti a aktivní boj proti silám „světa“ – proti zdroji 

pokušení –, které se ji snaží ovládnout, askeze je tak přípustná pouze jako boj proti otroctví. 

Nabude-li askeze otrocké podoby, je třeba s ní bojovat a hledat „pravou“ askezi, jež by měla 

formu duchovních cvičení, koncentraci vnitřních sil, volbu а odmítání jak vnitřních, tak 

vnějších pokušitelských hlasů. To umožní zaslechnout vnitřní hlas, jímž nás Bůh oslovuje a 

jemuž má být člověk poslušný, a právě to je základem všeobecného mnišství. Žít všeobecné 

mnišství tak neznamená být poslušným otrokem, nýbrž buřičem proti „světu“ a jeho otročení 

liteře, znamená větší angažovanost ve světě a zároveň větší nezávislost na něm. Asketikova 
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vzpoura byla vzpourou ducha, tedy svobody, askeze tak má být jen nástrojem očisty. To je 

zřejmě hlavní poselství moderních ruských autorů, i Špidlíka. 

Proto se domnívám, že Špidlík je ve velkém souladu s pojetím evangelijních rad 

moderních ruských autorů, kteří snad ještě o trochu více kladou důraz na vnitřní – 

„duchovní“ – pojetí evangelijních rad oproti vnějšímu pojetí, čehož jsme si mohli povšimnout 

například u Berďajeva, který staví duchovní princip nad jakoukoli „literu“, dokonce i nad 

dogmata víry. A tím ruští autoři de facto ještě více uzpůsobují evangelijní rady laikovi, který 

může žít autentický mnišský život ničeho se vnějškově nevzdávaje. 

Je však třeba dodat, že není správné pojímat „zduchovnění“ evangelijních rad jako 

ochuzení. Spíše se spiritualita dneška snaží přizpůsobit vývoji lidské psychiky. A tak 

přirozenou cestou dochází k zniternění dřívějších velkolepých asketických praktik. To však 

neznamená, že nemohou být podstupovány, třebaže k nim mají moderní ruští autoři velmi 

střízlivý postoj. 

Špidlík stejně jako Ignác a Basil v nejmenším neodmítal tradiční askezi, vidí v ní 

optimální prostředek dokonalosti, nikoli obecně aplikovatelný, ale pouze pro připravené. 

Vždyť čisté srdce je schopno drsných činů, nečistým srdcím nesrozumitelných, je však třeba 

znát míru a nechat se vést Duchem. Klíčový je však podle něj duch pokory, poslušnosti, 

čistoty a chudoby, o jehož nabytí se lze pokoušet vhodným ekvivalentem doslovných slibů  

– mnišstvím srdce, jehož principem je nezištná svoboda. Proto je Špidlík podobně jako 

moderní ruští autoři stoupencem umírněného asketismu s důrazem na pasivní asketismus a na 

svobodný duchovní postoj k věcem. Křesťanská askeze v širším slova smyslu by tedy měla 

být jakési rozmlouvání s Bohem dnem i nocí, být ochranou duše před ovlivňováním 

„světem“. 

V této diplomové práci jsme viděli, že ani mezi manželstvím a panictvím, ani mezi 

bohatstvím a chudobou, a ani mezi poslušností řeholníků a laiků nezeje propast. Že únik ze 

„světa“ prostřednictvím „slepé“ poslušnosti, úplné chudoby a panictví jsou účinnějšími 

prostředky duchovního růstu nepochybuje ani východní, ani západní tradice, ani většina 

moderních ruských autorů, kteří se snažili důrazem na svobodu ducha otevřít dokonalost 

všem. Nikdo by se tak neměl domnívat, že jedinou cestou dokonalosti je řeholní život 

a vzdání se světa. Může to být pouze přímější cesta, byť otázkou zůstává v jaké míře, ve 

srovnání s odloučením se od „světa“ myslí. Ve světě na cestě k dokonalosti člověk nejspíš 

narazí na více překážek, avšak nebude po jejich zdolání duchovní růst dokonalejší?  

Východ neklade překážky mezi laickým a řeholním stavem, obojí vyžaduje mnišství srdce, 

a snad proto pro ně není tak důležitý doslovný smysl evangelijních rad. Stejně by tomu tak 



80 

 

mělo být i na Západě, je-li život dle evangelijních rad autentickou cestou křesťana. Proč by 

Pán diskvalifikoval věřící toužící po „přirozenosti“ manželství od duchovních výšin? Život 

ve světě tak nesmí být alibismem pro věřící, kteří nechtějí žít autentický křesťanský život, 

nýbrž pouze „ceremoniální“. 

Připustíme-li, že i laik může žít plnohodnotně dle evangelijních rad, a tím může mnohem 

snáz dojít vnitřního pokoje a svobody, nelze pak překonat také mez aplikovatelnosti 

evangelijních rad mezi křesťany a nekřesťany a pojímat askezi dle evangelijních rad jako 

univerzální prostředek na základě implicitní víry v Krista, jež může zahrnout každého 

člověka, aniž by explicitně přijal křest? Vždyť odříkání sebe sama se zdá být jedinou cestou 

pokoje v egocentrickém světě. Cíl vnitřně pojaté askeze je celistvá struktura lidského ducha, 

jež je přístupná všem a jejímž projevem je čistá láska přitahovaná srdcem, které neztrácí nic 

ze své panenskosti při všech tělesných úkonech. Lze tak hovořit o člověku jako o panenském 

duchovním celku. 

Pro další badání v oblasti aplikace evangelijních rad na život laika by bylo významné 

získat metody a kritéria pro výzkum toho, zda se laikům daří žít dle evangelijních rad. 
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