
Kolumbána. Tvrdû asketick˘ ideál dosáhl
svého naplnûní v peregrinatio religiosa,
evangelizaci v cizinû.

Vítûzného taÏení fiehole sv. Benedikta
kfiesÈansk˘m Západem se dot˘ká v˘klad
Vincenta Múcsky. OceÀuje roli papeÏe ¤e-
hofie I. v tomto procesu, pfiipomíná misii
opata z fiímského Monte Celia Augustina do
Kentu v roce 597. Tato akce stála vlastnû na
poãátku benediktinského „boomu“ a reex-
panze na evropsk˘ kontinent. Skuteãná re-
forma a dominance benediktinské fiehole
v‰ak pfii‰la aÏ na poãátku 9. století s Bene-
diktem z Aniane, podporovan˘m císafiem
Ludvíkem PoboÏn˘m. Nové impulsy pfii-
neslo benediktinskému hnutí Cluny, klá‰ter
zaloÏen˘ na poãátku 10. století akvitán-
sk˘m vévodou Vilémem PoboÏn˘m. Clu-
nyjsk˘ smûr zaloÏen˘ pÛvodnû na pfiísném
dodrÏování fiehole, pokofie a lásce k bliÏní-
mu se nakonec rozmûlnil v potlaãení fyzic-
ké práce a formálním rozkvûtu modliteb-
ních shromáÏdûní a liturgie. Dále se autor
zab˘vá reformními projevy v Lotrinsku
(Brogne, Gorze) a jin˘ch oblastech fií‰e
(Hirsau, St. Blasien, Kolín), i v˘vojem be-
nediktinÛ v dal‰ích staletích. Pfiipojen je ex-
kurs o organizaci Ïivota v klá‰tefie a pÛso-
bení následovníkÛ sv. Benedikta v Uhrách
a na Slovensku.

Michal Slivka následnû pfiibliÏuje závaÏ-
né momenty poustevnického hnutí v západní
církvi. Pfiipomíná klasifikaci na poustevníky
– mnichy, nezávislé a ãleny poustevnick˘ch
kongregací. Dot˘ká se také skloubení eremi-
tismu a cenobitismu v pfiípadû kamaldul-
sk˘ch, vallombrosiánÛ a kartuziánÛ a zmiÀu-
je i pÛsobení vilémitÛ na Slovensku.

Denisa Valachová se vûnuje zevrubnû
reformû Benediktova fiádu, která dala
vzniknout fiádu novému – cisterciákÛm.
Sleduje formování pod Robertem z Moles-
mes, Alberichem a ·tûpánem Hardingem,
i vyvrcholení tohoto procesu za Bernarda
z Clairvaux. Dot˘ká se rychlého ‰ífiení no-
v˘ch zaloÏení tohoto fiádu i organizaãní
struktury, pfiedev‰ím institutu generální ka-
pituly a pravideln˘ch vizitací. Prostor je vû-
nován také fiádové architektufie, zvlá‰tní
skupinû laick˘ch bratfií, tzv. konvr‰Ûm, fiá-
dovému hospodafiení, vzdûlanosti a krizo-
v˘m projevÛm ve 14. a 15. století. Na závûr

se pfiibliÏuje ‰ífiení fiádu v Uhrách. Pozo-
ruhodn˘ pramen pro poznání fiádov˘ch po-
mûrÛ v této zemi pfiedstavuje vizitace rein-
ského opata Siegfrieda z roku 1356. Krom
tfií klá‰terÛ vykazovaly ostatní domy nedo-
statek fieholníkÛ a mnohé i neobvyklou chu-
dobu a zanedbanost.

Obecnému v˘voji premonstrátÛ se vûnu-
je struãnûji Henrieta Lászlóová (pfiiná‰í
i pfiehled funkcí v kaÏdé komunitû), aby po-
drobnûji pojednala o pÛsobení tûchto ka-
novníkÛ ve stfiedovûkém uherském králov-
ství. V ãele zdej‰ích kanonií stáli, podobnû
jako v Nûmecku, probo‰ti. Vût‰ina klá‰terÛ
byla citelnû po‰kozena v dobû mongolského
vpádu roku 1241 a poté od husitÛ v první
polovinû 15. století. U ãtyfi premonstrát-
sk˘ch kanonií na území dne‰ního Slovenska
fungovala tzv. hodnovûrná místa (Jasov,
Leles, ·ahy, Klá‰tor pod Znievom).

Nad specifickou formou fieholního Ïivo-
ta, jakou pfiedstavovaly rytífiské fiády a pfie-
dev‰ím první a nejstar‰í z nich, templáfii, se
zam˘‰lí Igor Graus. Shrnuje informace
o poãátcích templáfiského fiádu a dále se vû-
nuje otázkám sebeuvûdomûní vlastních fiá-
dov˘ch ãlenÛ a recepce atypického bratr-
stva laickou i duchovní spoleãností.

Gabriel Peter Hunãaga se zab˘vá ze-
vrubnû fiádem bratfií kazatelÛ, jak b˘vali ve
stfiedovûku bûÏnû naz˘váni dominikáni.
ZdÛrazÀuje vazbu následovníkÛ sv. Domi-
nika Guzmána na mûstské prostfiedí, pojed-
nává také o ‰ífiení dominikánsk˘ch klá‰terÛ
ve stfiední, severní a v˘chodní Evropû. Vy-
zvedává dÛraz, kter˘ zakladatel fiádu a po
nûm i jeho nástupci kladli na kvalitu vzdû-
lání jednotliv˘ch ãlenÛ (studium provincia-
le, studium generale). Pfiipomíná, Ïe se do-
minikánÛm na rozdíl od franti‰kánsk˘ch
spirituálÛ podafiilo vyhnout konfliktu s pa-
peÏstvím ve vûci chudoby, na druhé stranû
se v‰ak nûktefií ãlenové zdiskreditovali
úãastí na inkvizici.

Pfiíspûvek Mariána R. Zemene se orientu-
je pfiedev‰ím na postiÏení komplikovaného
v˘voje uvnitfi franti‰kánského hnutí. Sleduje
poãáteãní dûlení na konventuály a observan-
ty (a jejich striktní spirituální odnoÏ) i v‰ech-
na dal‰í ‰tûpení i pokusy o sjednocení.
Poãátky franti‰kánsk˘ch domÛ v Uhrách ne-
jsou zcela zfiejmé, v roce 1250 v‰ak jiÏ byla
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vodnû zneuÏil dívku Mirjam. Pfiipojeno je
i faksimile pÛvodního znûní.

Jindfii‰ka Zajíãková pfiispûla do sborníku
pfiekladem z díla Jehudy ben ·lomo al-Cha-
rízího: „Sefard‰tí básníci“ a „SÀatek“.
Autor byl uznávan˘m Ïidovsk˘m básníkem
a pfiekladatelem (1170-1235). V Ïivotû hod-
nû cestoval a ve svém díle uplatÀoval boha-
té zku‰enosti z cest. Jeho dvû povídky v r˘-
mované próze mají orientální pÛvab.

Poslední pfiíspûvek do sborníku má dvû
autorky: ·árku DoleÏalovou a Magdalénu
KfiíÏovou. Je to pfieklad moderní izraelské
povídky „Seder podle Dûdeãka“, kterou na-
psal souãasn˘ spisovatel Etgar Keret (nar.
v Tel Avivu 1967). Jde o vzpomínky z mlá-
dí, smrt otcovu a svérázné pohledy dûdeã-
kovy.

Sborník, sice jen broÏovan˘, je stfiízlivû
a zfietelnû graficky upraven, dobfie prokori-
gován a pfiíspûvky v nûm mají vesmûs dob-
rou úroveÀ. Ukazují, Ïe mladá generace Ïá-
kÛ prof. Oliveria pÛjde v jeho stopách
a budoucnost ãeské orientalistiky je nadûj-
ná.

JAN HELLER

Rastislav KoÏiak 
– Vincent Múcska (eds.), 
Rehole a klá‰tory 
v stredoveku,

Banská Bystrica – Bratislava:
Chronos 2002, 212 s.

Aktuální nedostatek domácí odborné li-
teratury t˘kající se zrodu a rozvoje stfiedo-
vûkého monasticismu pfiivedl sestavovatele
sborníku, pracovníky historick˘ch pracovi‰È
banskobystrické a bratislavské univerzity,
nejdfiíve k zorganizování vûdeckého kolo-
kvia v roce 1999 a poté k pfiípravû uvedené-
ho, stejnojmenného sborníku pfiíspûvkÛ.
Autory, kter˘mi jsou historikové, archeolo-
gové a archiváfii z rÛzn˘ch slovensk˘ch vû-
deck˘ch a pedagogick˘ch zafiízení, vedla
snaha seznámit potenciální ãtenáfie – pfiede-
v‰ím z fiad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ – se
základními etapami vzniku a rozvoje fiehol-

ního Ïivota kfiesÈanské Evropy ve v‰ech je-
ho modalitách. Z tohoto zámûru pak logic-
ky vypl˘vá skladba pfiíspûvkÛ.

Pavol Haviernik se ujal úkolu objasnit
poãátky monasticismu na V̆ chodû a jeho
dal‰í v˘voj v rámci Byzantské fií‰e. Sleduje
pÛsobení Antonína Velikého a roz‰ífiení
anachoretismu (poustevnictví) v Egyptû,
Palestinû a S˘rii, aby se poté vûnoval pfie-
chodu ke koinobitismu (koinos bios – spo-
leãn˘ Ïivot), tj. Ïivotu v komunitách, které
zakládal sv. Pachomios. Za pfiínosnou lze
nepochybnû povaÏovat druhou ãást, která se
zab˘vá roz‰ífiením klá‰terÛ v Konstantino-
poli (za Justiniána I. jich bylo kolem 80)
a celé fií‰i (zde by mohl b˘t v˘klad i po-
drobnûj‰í, protoÏe vût‰ina obecnû zamûfiené
literatury po vylíãení poãátkÛ V̆ chod po-
míjí a vûnuje se dále jen situaci na Západû).
Cenné je i uvedení fiecké terminologie.

Rastislav KoÏiak se zamûfiil na specific-
kou podobu fieholního Ïivota a kfiesÈanství
vÛbec v Irsku. Nová víra proniká do této ze-
mû na periferii ¤ímské fií‰e v prvních de-
setiletích 5. století, poãáteãní etapa je pak
spojena s pÛsobením sv. Patrika, kterého
kupodivu neznají prameny z britského sou-
sedství. Legenda se zde stfietává s historici-
tou, podloÏenou pfiedev‰ím jeho díly Con-
fessio a Epistula ad milites Corotici.
V prÛbûhu 6. století vznikají v˘znamná
klá‰terní centra (napfi. Clonard, Bangor,
Clonmacnoise, Glendalough), která budují
v protikladu k existující episkopální (v pod-
statû pozdnû fiímské) organizaci vlastní or-
ganizaãní strukturu (parochie), pfiiãemÏ stá-
vající biskupství jsou pohlcena, resp.
„monasticizována“ a biskupové jsou záro-
veÀ opaty. Základem irské církve se tak stá-
vá klá‰ter, jehoÏ opat je úzce svázán se za-
kladatelsk˘m rodem a dosazuje biskupa,
pokud jím není sám. Církev se zde adapto-
vala na sociální podmínky spoleãnosti, kte-
rá sestávala pfiibliÏnû ze sta mal˘ch, nesta-
bilních organismÛ (túath – „lid“, kmen).
Podobou pfiipomínaly nejstar‰í irské klá‰te-
ry spí‰e egyptské osady, neÏ uzavfiené kom-
plexy vrcholného stfiedovûku, stavebním
materiálem bylo dfievo. Oratoria z nasucho
kladeného kamene pfiipomínají obrácené lo-
dû. Neexistovala jednotná fiehole, pozdûji se
zaãala prosazovat Regula Monachorum sv.
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Kolumbána. Tvrdû asketick˘ ideál dosáhl
svého naplnûní v peregrinatio religiosa,
evangelizaci v cizinû.

Vítûzného taÏení fiehole sv. Benedikta
kfiesÈansk˘m Západem se dot˘ká v˘klad
Vincenta Múcsky. OceÀuje roli papeÏe ¤e-
hofie I. v tomto procesu, pfiipomíná misii
opata z fiímského Monte Celia Augustina do
Kentu v roce 597. Tato akce stála vlastnû na
poãátku benediktinského „boomu“ a reex-
panze na evropsk˘ kontinent. Skuteãná re-
forma a dominance benediktinské fiehole
v‰ak pfii‰la aÏ na poãátku 9. století s Bene-
diktem z Aniane, podporovan˘m císafiem
Ludvíkem PoboÏn˘m. Nové impulsy pfii-
neslo benediktinskému hnutí Cluny, klá‰ter
zaloÏen˘ na poãátku 10. století akvitán-
sk˘m vévodou Vilémem PoboÏn˘m. Clu-
nyjsk˘ smûr zaloÏen˘ pÛvodnû na pfiísném
dodrÏování fiehole, pokofie a lásce k bliÏní-
mu se nakonec rozmûlnil v potlaãení fyzic-
ké práce a formálním rozkvûtu modliteb-
ních shromáÏdûní a liturgie. Dále se autor
zab˘vá reformními projevy v Lotrinsku
(Brogne, Gorze) a jin˘ch oblastech fií‰e
(Hirsau, St. Blasien, Kolín), i v˘vojem be-
nediktinÛ v dal‰ích staletích. Pfiipojen je ex-
kurs o organizaci Ïivota v klá‰tefie a pÛso-
bení následovníkÛ sv. Benedikta v Uhrách
a na Slovensku.

Michal Slivka následnû pfiibliÏuje závaÏ-
né momenty poustevnického hnutí v západní
církvi. Pfiipomíná klasifikaci na poustevníky
– mnichy, nezávislé a ãleny poustevnick˘ch
kongregací. Dot˘ká se také skloubení eremi-
tismu a cenobitismu v pfiípadû kamaldul-
sk˘ch, vallombrosiánÛ a kartuziánÛ a zmiÀu-
je i pÛsobení vilémitÛ na Slovensku.

Denisa Valachová se vûnuje zevrubnû
reformû Benediktova fiádu, která dala
vzniknout fiádu novému – cisterciákÛm.
Sleduje formování pod Robertem z Moles-
mes, Alberichem a ·tûpánem Hardingem,
i vyvrcholení tohoto procesu za Bernarda
z Clairvaux. Dot˘ká se rychlého ‰ífiení no-
v˘ch zaloÏení tohoto fiádu i organizaãní
struktury, pfiedev‰ím institutu generální ka-
pituly a pravideln˘ch vizitací. Prostor je vû-
nován také fiádové architektufie, zvlá‰tní
skupinû laick˘ch bratfií, tzv. konvr‰Ûm, fiá-
dovému hospodafiení, vzdûlanosti a krizo-
v˘m projevÛm ve 14. a 15. století. Na závûr

se pfiibliÏuje ‰ífiení fiádu v Uhrách. Pozo-
ruhodn˘ pramen pro poznání fiádov˘ch po-
mûrÛ v této zemi pfiedstavuje vizitace rein-
ského opata Siegfrieda z roku 1356. Krom
tfií klá‰terÛ vykazovaly ostatní domy nedo-
statek fieholníkÛ a mnohé i neobvyklou chu-
dobu a zanedbanost.

Obecnému v˘voji premonstrátÛ se vûnu-
je struãnûji Henrieta Lászlóová (pfiiná‰í
i pfiehled funkcí v kaÏdé komunitû), aby po-
drobnûji pojednala o pÛsobení tûchto ka-
novníkÛ ve stfiedovûkém uherském králov-
ství. V ãele zdej‰ích kanonií stáli, podobnû
jako v Nûmecku, probo‰ti. Vût‰ina klá‰terÛ
byla citelnû po‰kozena v dobû mongolského
vpádu roku 1241 a poté od husitÛ v první
polovinû 15. století. U ãtyfi premonstrát-
sk˘ch kanonií na území dne‰ního Slovenska
fungovala tzv. hodnovûrná místa (Jasov,
Leles, ·ahy, Klá‰tor pod Znievom).

Nad specifickou formou fieholního Ïivo-
ta, jakou pfiedstavovaly rytífiské fiády a pfie-
dev‰ím první a nejstar‰í z nich, templáfii, se
zam˘‰lí Igor Graus. Shrnuje informace
o poãátcích templáfiského fiádu a dále se vû-
nuje otázkám sebeuvûdomûní vlastních fiá-
dov˘ch ãlenÛ a recepce atypického bratr-
stva laickou i duchovní spoleãností.

Gabriel Peter Hunãaga se zab˘vá ze-
vrubnû fiádem bratfií kazatelÛ, jak b˘vali ve
stfiedovûku bûÏnû naz˘váni dominikáni.
ZdÛrazÀuje vazbu následovníkÛ sv. Domi-
nika Guzmána na mûstské prostfiedí, pojed-
nává také o ‰ífiení dominikánsk˘ch klá‰terÛ
ve stfiední, severní a v˘chodní Evropû. Vy-
zvedává dÛraz, kter˘ zakladatel fiádu a po
nûm i jeho nástupci kladli na kvalitu vzdû-
lání jednotliv˘ch ãlenÛ (studium provincia-
le, studium generale). Pfiipomíná, Ïe se do-
minikánÛm na rozdíl od franti‰kánsk˘ch
spirituálÛ podafiilo vyhnout konfliktu s pa-
peÏstvím ve vûci chudoby, na druhé stranû
se v‰ak nûktefií ãlenové zdiskreditovali
úãastí na inkvizici.

Pfiíspûvek Mariána R. Zemene se orientu-
je pfiedev‰ím na postiÏení komplikovaného
v˘voje uvnitfi franti‰kánského hnutí. Sleduje
poãáteãní dûlení na konventuály a observan-
ty (a jejich striktní spirituální odnoÏ) i v‰ech-
na dal‰í ‰tûpení i pokusy o sjednocení.
Poãátky franti‰kánsk˘ch domÛ v Uhrách ne-
jsou zcela zfiejmé, v roce 1250 v‰ak jiÏ byla
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vodnû zneuÏil dívku Mirjam. Pfiipojeno je
i faksimile pÛvodního znûní.

Jindfii‰ka Zajíãková pfiispûla do sborníku
pfiekladem z díla Jehudy ben ·lomo al-Cha-
rízího: „Sefard‰tí básníci“ a „SÀatek“.
Autor byl uznávan˘m Ïidovsk˘m básníkem
a pfiekladatelem (1170-1235). V Ïivotû hod-
nû cestoval a ve svém díle uplatÀoval boha-
té zku‰enosti z cest. Jeho dvû povídky v r˘-
mované próze mají orientální pÛvab.

Poslední pfiíspûvek do sborníku má dvû
autorky: ·árku DoleÏalovou a Magdalénu
KfiíÏovou. Je to pfieklad moderní izraelské
povídky „Seder podle Dûdeãka“, kterou na-
psal souãasn˘ spisovatel Etgar Keret (nar.
v Tel Avivu 1967). Jde o vzpomínky z mlá-
dí, smrt otcovu a svérázné pohledy dûdeã-
kovy.

Sborník, sice jen broÏovan˘, je stfiízlivû
a zfietelnû graficky upraven, dobfie prokori-
gován a pfiíspûvky v nûm mají vesmûs dob-
rou úroveÀ. Ukazují, Ïe mladá generace Ïá-
kÛ prof. Oliveria pÛjde v jeho stopách
a budoucnost ãeské orientalistiky je nadûj-
ná.

JAN HELLER

Rastislav KoÏiak 
– Vincent Múcska (eds.), 
Rehole a klá‰tory 
v stredoveku,

Banská Bystrica – Bratislava:
Chronos 2002, 212 s.

Aktuální nedostatek domácí odborné li-
teratury t˘kající se zrodu a rozvoje stfiedo-
vûkého monasticismu pfiivedl sestavovatele
sborníku, pracovníky historick˘ch pracovi‰È
banskobystrické a bratislavské univerzity,
nejdfiíve k zorganizování vûdeckého kolo-
kvia v roce 1999 a poté k pfiípravû uvedené-
ho, stejnojmenného sborníku pfiíspûvkÛ.
Autory, kter˘mi jsou historikové, archeolo-
gové a archiváfii z rÛzn˘ch slovensk˘ch vû-
deck˘ch a pedagogick˘ch zafiízení, vedla
snaha seznámit potenciální ãtenáfie – pfiede-
v‰ím z fiad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ – se
základními etapami vzniku a rozvoje fiehol-

ního Ïivota kfiesÈanské Evropy ve v‰ech je-
ho modalitách. Z tohoto zámûru pak logic-
ky vypl˘vá skladba pfiíspûvkÛ.

Pavol Haviernik se ujal úkolu objasnit
poãátky monasticismu na V̆ chodû a jeho
dal‰í v˘voj v rámci Byzantské fií‰e. Sleduje
pÛsobení Antonína Velikého a roz‰ífiení
anachoretismu (poustevnictví) v Egyptû,
Palestinû a S˘rii, aby se poté vûnoval pfie-
chodu ke koinobitismu (koinos bios – spo-
leãn˘ Ïivot), tj. Ïivotu v komunitách, které
zakládal sv. Pachomios. Za pfiínosnou lze
nepochybnû povaÏovat druhou ãást, která se
zab˘vá roz‰ífiením klá‰terÛ v Konstantino-
poli (za Justiniána I. jich bylo kolem 80)
a celé fií‰i (zde by mohl b˘t v˘klad i po-
drobnûj‰í, protoÏe vût‰ina obecnû zamûfiené
literatury po vylíãení poãátkÛ V̆ chod po-
míjí a vûnuje se dále jen situaci na Západû).
Cenné je i uvedení fiecké terminologie.

Rastislav KoÏiak se zamûfiil na specific-
kou podobu fieholního Ïivota a kfiesÈanství
vÛbec v Irsku. Nová víra proniká do této ze-
mû na periferii ¤ímské fií‰e v prvních de-
setiletích 5. století, poãáteãní etapa je pak
spojena s pÛsobením sv. Patrika, kterého
kupodivu neznají prameny z britského sou-
sedství. Legenda se zde stfietává s historici-
tou, podloÏenou pfiedev‰ím jeho díly Con-
fessio a Epistula ad milites Corotici.
V prÛbûhu 6. století vznikají v˘znamná
klá‰terní centra (napfi. Clonard, Bangor,
Clonmacnoise, Glendalough), která budují
v protikladu k existující episkopální (v pod-
statû pozdnû fiímské) organizaci vlastní or-
ganizaãní strukturu (parochie), pfiiãemÏ stá-
vající biskupství jsou pohlcena, resp.
„monasticizována“ a biskupové jsou záro-
veÀ opaty. Základem irské církve se tak stá-
vá klá‰ter, jehoÏ opat je úzce svázán se za-
kladatelsk˘m rodem a dosazuje biskupa,
pokud jím není sám. Církev se zde adapto-
vala na sociální podmínky spoleãnosti, kte-
rá sestávala pfiibliÏnû ze sta mal˘ch, nesta-
bilních organismÛ (túath – „lid“, kmen).
Podobou pfiipomínaly nejstar‰í irské klá‰te-
ry spí‰e egyptské osady, neÏ uzavfiené kom-
plexy vrcholného stfiedovûku, stavebním
materiálem bylo dfievo. Oratoria z nasucho
kladeného kamene pfiipomínají obrácené lo-
dû. Neexistovala jednotná fiehole, pozdûji se
zaãala prosazovat Regula Monachorum sv.
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Ani po Benediktovû smrti v‰ak jeho fie-
hole nezvítûzila a velk˘ obdivovatel „otce
západního mni‰ství“, jak byl Benedikt na-
zván pozdûji, papeÏ ¤ehofi Velik˘, ji ve
sv˘ch monastick˘ch aktivitách neuÏíval.
Mnohé klá‰tery Ïily podle více fieholí, pfií-
padnû je kompilovaly, v Galii byla ãastou
syntéza Benedikt – Kolumbán. Teprve kon-
cem 7. století Benediktova fiehole pfievládla
v Anglii a od prvé poloviny 8. století ji za-
ãala úspû‰nû ‰ífiit na území dne‰ního
Nûmecka anglosaská misie. Za Karla Ve-
likého se Benediktova fiehole, která dostala
nálepku „fiímská“, stala jedinou v fií‰i,
i kdyÏ reformátor Benedikt z Aniane ji chá-
pal v kontextu monastického v˘voje. Rodí
se velké venkovské klá‰tery, které se stáva-
jí souãástí politick˘ch kalkulací. Obroda
pak vychází od poãátku 10. století z bur-
gundského Cluny a postupnû i dal‰ích klá‰-
terÛ v fií‰i.

Pro konec 10. a 11. století lze v‰ak o uni-
formním benediktinském mni‰ství hovofiit
jen velmi podmínûnû, vÏdy záleÏelo na kon-
krétní situaci a zpÛsobu recepce fiehole Ïi-
v˘m spoleãenstvím. V 11. století pfiichází
na scénu znovu silnûji eremitismus (Nil
z Rossana, Romuald z Ravenny, Jan
Gualbertus, Bruno z Kolína) a vznikají no-
vé fiády sluãující oba prvky, poustevnick˘
a pospolit˘. Ve 12. století se objevují dvû
velká reformátorská díla – cisterciáci a pre-
monstráti. Strohost, chudoba, mysticismus,
mariánská úcta. „Svût se stává cisterciác-
k˘m“, tak lze hodnotit mimofiádn˘ dopad
bíl˘ch reformovan˘ch benediktinÛ ze
Cîteaux ve 12. století. Vznik tûchto fiádÛ
v‰ak souvisí s celkov˘m dûním uvnitfi círk-
ve a spoleãnosti, podobnû jako do tohoto
období spadá vznik evangelním my‰lenkám
ponûkud vzdálen˘ch rytífisk˘ch fiádÛ.

Nové náboÏenské poÏadavky dávají
v první polovinû 13. století vzniknout no-
v˘m komunitám – dominikánÛm a franti‰-
kánÛm. Jsou vázány na mûstské prostfiedí,
propagují apo‰tolskou chudobu, jejich do-
my jsou pevnûji organizaãnû provázány, neÏ
tomu bylo u star˘ch klá‰terÛ. Pfiesto se od
sebe v˘raznûji li‰í. Dominikovi následovní-
ci se orientují na kazatelskou ãinnost a v dÛ-
sledku toho na hluboká studia na stávajících
a pozdûji i fiádov˘ch ústavech; Franti‰kovi

„men‰í bratfií“ oslavují chudobu a chud˘m
slouÏí, vlastní se jim stává misionáfiská ãin-
nost. Po Franti‰kovû smrti propukají uvnitfi
fiádu mnohaleté spory o v˘klad zakladatelo-
va dûdictví a s ním spojenou praxi. V pfiípa-
dû tûchto fiádÛ se prosadila nová forma –
osobní svaz nespojen˘ s Ïádn˘m místem.
Mni‰ství se opût stalo pluralitním jevem.

Od poloviny 14. století v‰ak muselo ãe-
lit rozkladn˘m tendencím, vypl˘vajícím
z celkové situace spoleãnosti a církve. Dûlo
se tak na úkor disciplíny a vita communis,
na druhé stranû klá‰tery absorbovaly nové
prvky zboÏnosti a snaÏily se po vzoru no-
vûj‰ích fiádÛ hierarchicky organizovat struk-
turu. Pod tlakem papeÏství mají i benedikti-
ni pfiijmout provinãní systém, objevují se
reformní centra vedená osobnostmi, jako
byl Ludovico Barbo v Padovû, Mikulá‰
Seyringer v Melku nebo Johannes Rode
v Bursfeldu. Nová zboÏnost se ‰ífií prostfied-
nictvím kartuziánÛ a augustiniánÛ, na uni-
verzitách získávají pozice mendikanti.
Klá‰tery v‰ak ztrácejí úctu spoleãnosti a ob-
jevují se jejich principiální kritikové.

Podle Lutherova vzoru opou‰tûjí ãetní
fieholníci klá‰tery a mnohé konventy zcela
zanikají. V Anglii ru‰í stovky domÛ král
Jindfiich VIII., ve Francii panuje tzv. ko-
mendatární systém, kter˘ prakticky zavádí
poruãníkování ústavÛ panovníkem a vlá-
dou. „Monastické síly“ se v‰ak mobilizují
a vznikají nové fiády, theatini, barnabité, so-
maskové a pfiedev‰ím Tovary‰stvo JeÏí‰o-
vo. Zakladatel Ignác zavádí sloÏitûj‰í struk-
turu slibÛ a posiluje elitáfiské sebevûdomí
nového spoleãenství. Se Ïensk˘mi zaloÏení-
mi pfiicházejí Angela Merici (vor‰ilky)
a Anna Wardová (anglické panny).
Reformují se opût franti‰káni, ãímÏ vznika-
jí striktnûj‰í kapucíni, dochází i k reformû
karmelitánÛ.

Závûr 16. a 17. století pfiiná‰í náboÏen-
ské oÏivení, u benediktinÛ a cisterciákÛ se
prosazují reformní kongregace. RichelieÛv
synovec de Rancé hledá pÛvodní ideál cis-
terciákÛ a zavádí pfiísn˘ fiád trapistÛ. Prapor
tfiímá Francie, kde vzniká fiada dal‰ích muÏ-
sk˘ch i Ïensk˘ch fiádÛ, zatímco v reformací
zasaÏené fií‰i postupuje obnova pomaleji.
Objevuje se fenomén barokního klá‰tera se
skvostnou architekturou a v˘zdobou a ten-
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zfiízena uherská provincie s centrem v Ostfii-
homi. Následnû autor pojednává i o klaris-
kách a dal‰ích Ïensk˘ch korporacích zaloÏe-
n˘ch na Franti‰kovû fieholi.

Tématu, tj. stfiedovûku, se ponûkud vy-
myká struãn˘ pfiíspûvek Ivana Chalupec-
kého o jezuitech.

Nespornou v˘hodu pfiístupu sloven-
sk˘ch kolegÛ lze spatfiovat v tom, Ïe se po-
kusili ve vût‰inû pfiípadÛ podat na základû
nejnovûj‰í literatury ucelené pfiehledy
o kaÏdém z témat, ãímÏ naplnili svÛj pÛ-
vodní zámûr – podat základní a pfiitom pfies-
né informace slovenskému publiku. Sbor-
ník mÛÏe dobfie poslouÏit jako úvod do
problematiky monasticismu stfiedovûké
Evropy. ZároveÀ také ukazuje, Ïe monaste-
riologie jako obor se pomalu, ale jistû etab-
luje na scénû slovenské církevnû historické
a religionistické spisby.

LIBOR JAN

Karl Suso Frank, 
Dûjiny kfiesÈanského 
mni‰ství,

Praha: Benediktinské arciopat-
ství sv. Vojtûcha a sv. Markéty
2003, 200 s.

Kniha profesora star‰ích církevních dû-
jin ve Freiburgu im Breisgau se doãkala
v sousedním Nûmecku jiÏ nûkolika vydání,
ãesk˘ pfieklad této platné a mnohostrannû
sestavené pfiíruãky lze jedinû uvítat. Frank
v nemnoha sevfien˘ch a pfiitom vnitfinû
ústrojnû propojen˘ch kapitolách prochází
dûjinami takového fenoménu v dûjinách
kfiesÈanství, jak˘m bezesporu mni‰ství je,
aby potom v doslovu pfiipojeném pouze
k ãeskému vydání aktualizoval nûkteré po-
znatky, jeÏ ukázal v˘voj v údobí od pátého
nûmeckého vydání roku 1993, z nûjÏ byl je-
ho základní text pfieloÏen.

Autor sleduje nejdfiíve ovlivnûní staro-
kfiesÈanské askeze Ïidovsk˘m (Filónovi the-
rapeuti) a fieck˘m (platonismus, stoicismus)
prostfiedím a poté se vûnuje nûkter˘m ra-
n˘m projevÛm, jak˘m byli napfi. potulní a-

po‰tolové ãi skupiny Ïen se slibem ãistoty.
Pfiipomíná také naukov˘ systém ÓrigenÛv
a konstatuje, Ïe „ve sv˘ch vnûj‰ích proje-
vech byla askeze Ïitá v kfiesÈansk˘ch obcích
sotva odli‰itelná od asketické praxe v okol-
ním pohanském svûtû“ (s. 22). V dal‰í kapi-
tole se jiÏ vûnuje ran˘m formám v˘chodní-
ho mni‰ství, pfiiãemÏ samozfiejmû zmiÀuje
pou‰tní askezi, anachorézi (fiec. odchod,
ústup) v Egyptû, jejímÏ nejv˘raznûj‰ím
pfiedstavitelem byl Antónios (Antonín).
Pfiechod ke spoleãnému Ïivotu, koinobit-
ství, je spojen se jménem Pachomiov˘m, je-
hoÏ lidnaté klá‰terní osady „skr˘valy ve
sv˘ch inovacích i zárodky rozpadu“ (s. 31).
Na pfielomu 4. a 5. století pak egyptské
mni‰ství i poustevnictví beznadûjnû upadá.
Frank pfiipomíná v˘voj v Palestinû a S˘rii,
pfiipou‰tí vzájemné ovlivÀování, hledá v‰ak
v protikladu ke zdÛrazÀování egyptského
prvenství u nûkter˘ch autorÛ i autochtonní
kofieny. Za dal‰ího zakladatele raného mni‰-
ství povaÏuje Basileia Velikého. Na závûr
pfiipomíná, Ïe poustevnické osady a mni‰-
ské pospolitosti existovaly vedle bûÏn˘ch
církevních obcí jako jednotky svého druhu
a biskupové teprve od konce 4. století zaãa-
ly vztahy tûchto struktur organizovat. Co na
raném stadiu Franka zaujalo evidentnû nej-
více, je asketická praxe.

Dal‰í kapitolou se autor dostává na
Západ, pfiiãemÏ na otázku, zda západní
mni‰ství vzniká v církvi západofiímské, ne-
bo je odnoÏí v˘chodního, odpovídá ‰a-
lamounsky: „nejen, ale i“. Uvádí nás do
pozdního ¤íma s mûstsk˘mi klá‰tery orga-
nizovan˘mi zboÏn˘mi a bohat˘mi vdovami,
do AmbroÏova Milánu s ãetn˘mi klá‰terní-
mi domy, i na Sicílii a do Kampánie. Zji‰-
Èuje u raného italského mni‰ství jist˘ rys
aristokratiãnosti, kter˘ spojí klá‰tery více
s církví. Ze severní Afriky pak ovlivÀoval
mni‰ství v˘raznû Augustin, v Galii Martin
Toursk˘ a na jihu u Marseille Jan Cassia-
nus, kter˘ zprostfiedkoval kontakt s V̆ cho-
dem. Nové monastické centrum vytváfií
v Galii Kolumbán a jeho následovníci do-
sáhnou i severní Itálie. Ve 4.-6. století pod-
le Franka monasticismus vítûzí. Ve druhé
ãásti tohoto období vzniká jako jedna
z mnoha fiehole opata z Monte Cassina
Benedikta.
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