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Prof. ThDr. Tomáš Špidlík, narozený 17. prosince 1919 v Boskovicích, studo-
val v letech 1938–1939 na Filosofické fakult  Masarykovy univerzity v Brn . Po 
uzav ení vysokých škol vstoupil v roce 1940 do jezuitského ádu a pokra oval ve 
studiích v seminá i v Benešov  u Prahy, poté na Velehrad  a v letech 1946–1949 
na Teologické fakult  v Maastrichtu. V roce 1949 byl vysv cen na kn ze. Od 
roku 1951 p sobil v ím  v eské redakci Radia Vatikán a v eské koleji Nepo-
mucenum. V roce 1961 se stal profesorem na Papežském orientálním ústavu a 
na Gregoriánské univerzit . Po roce 1989 p ednášel rovn ž na Cyrilometod jské 
teologické fakult  v Olomouci. Po átkem 90. let inicioval založení ímského 
a posléze i olomouckého st ediska pro sblížení evropského Východu a Západu 
Centrum Aletti. V roce 2003 byl jmenován kardinálem. Ve svých knihách se za-
bývá historií vztah  mezi východním a západním k es anstvím, eckou patristi-
kou a ruskou teologií a mystikou. V roce 1998 obdržel z rukou prezidenta repub-
liky Václava Havla ád T. G. Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, huma-
nity a lidská práva. 

Z publikací vydaných v esku: Marie v tradici k es anského Východu, 1992; 
Ruská spiritualita. Starci, 1993; Cesta Ducha, 1995; Slovo a obraz, 1995; Ruská 
idea. Jiný pohled na lov ka, 1995; Spiritualita k es anského Východu I–III, 1997–
2004; Prameny sv tla, 22000. adu svých publikací vydal esky už d íve v ím .  

* 

Pobýváte dlouhá léta v cizin . Dá se po tak dlouhé dob  zapomenout na vlast? 
Zabýval jsem se tou otázkou v e i, kterou jsem pronesl na ímském minister-

stvu kultury, když mi s dekretem prezidenta republiky p edali zlatou medaili za 
zásluhy o italskou kulturu. Kde domov m j? To je otázka, kterou si dnes kladou 
milióny vyst hovalc  ve sv t . Jsou mezi nimi r zné typy. Jedni cht jí zapome-

                                                      
1  Tímto rozhovorem pokra ujeme v uve ej ování p ísp vk , které mají pomoci k lepšímu se-

známení s životem a dílem eských filosof , kte í byli nuceni ást svého života prožít mimo 
svou vlast. 
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nout na minulost, aby co nejrychleji zdomácn li v novém prost edí. Ale z ídka 
se jim to dokonale povede. Druzí stále sní o tom, že se jednou vrátí, Ale když se 
vrátí, nenajdou už to, co nosili v srdci. Myslím si, že se mi poda ilo najít t etí 
ešení. Uskute nil jsem v cizin  to, o  jsem potají usiloval doma. Proto mám rád 

své ímské stálé bydlišt  a stará vlast z stává nadále v srdci. 
 
 

 
 
 

Vy jste vlastn  podnikl cestu okolo sv ta? 
Mnoho k tomu nechyb lo, ale cestoval jsem ze dvou stran. Když jsem se díval 

na mo e v Austrálii, myslel jsem na to, že je za ním Kalifornie, kde jsem se p ed-
tím pohyboval, ale po p íjezdu z opa né strany. Rozhodn  jsem m l zážitek, že 
je naše zem koule malá a že se nikde nechodí hlavou dol , jak to vypadá, když 
se hledá Austrálie na glóbusu. 

T žko by se ovšem hledalo na glóbusu vaše moravské rodišt  Boskovice. Co 
o n m íká vaše pam ? 

Vymyslel jsem si i teorii o vzniku jeho jména. asté chorvatské p íjmení Bo-
skovi  patrn  pochází od bosco, buscus, les, a ozna uje zálesáky. Nejsou snad 
Boskovice v krajin  plné les ? Co jsem se v nich natoulal a jak živily mou fan-
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tazii! Ale nebyl jsem proto poustevníkem. Rád jsem chodil do školy, protože 
jsem tam nacházel mnoho kamarád . Od tvrté obecné až do maturity jsem ne-
vynechal ani jednu školní hodinu. Na obecné mne ovšem víc zajímali dob í ka-
marádi než u ení. Ale na gymnáziu jsem už pokro il. V tercii jsem se zamiloval 
do složité latinské gramatiky souvislosti as . To mne nau ilo, že jedno prone-
sené slovo není izolované, ale souvisí s p edcházejícími. V sext  jsem za al tuto 
souvislost objevovat i v poezii, když jsem se pod vlivem nadšené profesorky 
zamiloval do literatury eské i cizí. 

To vás z ejm  p ivedlo k volb  studia po maturit . Zapsal jste se na brn nskou 
filozofickou fakultu ke studiu eštiny a latiny. Jak vzpomínáte na brn nský pobyt? 

Byl krátký. Za ali jsme se zpožd ním, byla p edvále ná mobilizace. A pak 
p išla nacistická okupace. Za átkem druhého roku jsme byli v Sušilov  koleji 
p epadeni gestapem, n kte í studenti odvezeni do koncentra ního tábora, univer-
zita zav ena. Ale p esto mn  z staly i z toho krátkého brn nského pobytu dobré 
vzpomínky, hlavn  na Arna Nováka, pravého „strážce tradice“ v p ednáškách 
o eské literatu e. 

Hned nato jste vstoupil do jezuitského ádu. Pro  jste si vybral toto povolání? 
Nebylo to hned. N jakou dobu jsem pracoval v továrn  v Boskovicích. Ale 

pak mne p ivedl kamarád-matematik na myšlenku zkusit studium u jezuit . Ne-
vybral jsem si je, prost  jsem tam zapadl. 

Ale to snad není p irozené. Takové životní volb  má p ece p edcházet v domé 
a svobodné rozhodnutí? 

To p išlo o n co pozd ji. Vysv tluji to svým zp sobem. Ruský duchovní au-
tor Teofan Zatvornik, o kterém jsem napsal více studií, užívá následujícího p i-
rovnání. Jako hoch rozmontoval velký budík a nev d l pak, který šroubek do 
které dírky pat í. Musel to prost  zkoušet. Pat il tam, kam šel bez násilí a kde se 
neviklal. Podobn  jsem to zkusil i já a zjistil jsem, že jsem na svém míst . A ni-
kdy jsem pak už o tom nem l pochybnosti, protože jsem mohl uskute nit to, po 
em jsem v dom  i podv dom  toužil. 

Mohl jste tedy u jezuit  studovat? 
Ne hned. D lal jsem nap ed dv  léta noviciát v Benešov  u Prahy, a když nás 

odtud nacisté vyhodili, pak na Velehrad . Tam jsem s p erušováním nucenými 
pracemi studoval t i léta filozofii, ponejvíc scholastickou. Když skon ila válka, 
rok jsem d lal prefekta u chlapc  v gymnáziu, které jsme znovu otev eli. Ale 
bylo pot eba studovat teologii. Proto mne poslali do Maastrichtu v Holandsku. 

Pro  zrovna do Holandska? 
eská jezuitská provincie svou vlastní teologickou fakultu nem la a Holan-

ané nám velkodušn  poskytovali zadarmo pobyt. Byli v té dob  v plném roz-
kv tu, m li mladé profesory, stoupence nových sm r , dob e vybavenou 
knihovnu, kolej byla plná života. Za átky ovšem nebyly snadné. Byl to m j prv-
ní styk s cizinou a holandsky jsem neum l. Rektor byl toho názoru, abych za al 
hned chodit do školy, abych si zvyknul. Docházelo ke komickým scénám. Byla 
hebrejština, profesor etl a p ekládal. Já jsem nerozeznal, kdy te a kdy už p e-
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kládá. Ze soucitu p išel ke mn  a ekl mi latinsky, že jsou už u tvrtého ádku 
shora. Lekl jsem se a za al si tené ukazovat prstem odleva doprava, i když jsem 
v d l, že se hebrejština te obrácen . Ale brzo jsem se stal moud ejším poslu-
cha em, protože holandština je uprost ed mezi n m inou a angli tinou a hlavní 
p edm ty byly v latin . Já a jeden ma arský kolega jsme ji ovládali lépe než 
ostatní, proto nás vybírali k tzv. disputacím o probraných tématech. 

Jak dlouho jste v Holandsku z stal? 
Teologie trvala ty i léta, už po t etím roce jsem byl vysv cen na kn ze. Stu-

dium kon ilo dvouhodinovou zkouškou z celé filozofie a teologie, které se íkalo 
gradus. Byla to dobrá p íležitost k odkrývání souvislostí mezi vším, co se m lo 
v d t, a také k tomu, abychom se s p ítelem hned po úmorné zkoušce vydali na 
bicyklu, nejoblíben jším holandským dopravním prost edkem, na delší cestu 
zapomenutí všeho, co se lov k nau il. M l jsem se vrátit dom , ale mezitím byl 
u nás „vít zný únor“ a cesta nazp t do vlasti byla uzav ena. Holan ané si mne 
cht li ponechat u nich, už jsem tam zdomácn l. Ale p edstavení v ím  si 
usmyslili, že italské slunce lépe osvítí mou unavenou hlavu, nebo lépe osvítí je 
samy, aby rozhodli, co se mnou ud lat. 

Co jste tedy v Itálii d lal? 
Moje první zastávka byla ve vatikánském rádiu pro eské vysílání. Pozd ji se 

zm nila v týdenní páte ní promluvu, která trvá až dodnes, více než padesát let. 
Ponechal jsem si totiž tu homilii p ed ned lí na zvukových vlnách, i když jsem 
se p esunul do Nepomucena, koleje pro eské a slovenské bohoslovce v ím . 
T ch bohoslovc  nebylo mnoho, rekrutovali se jen z uprchlík . M l jsem tedy 
dost volného asu. Proto jsem si p idal další specializaci, která skon ila doktorá-
tem z východních v d na Papežském východním ústavu. Tam si pospíšili, aby si 
mne udrželi jako profesora, p sobil jsem tam od roku 1954 do roku 1995. adu 
let jsem p itom z stal i spirituálem v Nepomucenu. 

Jakému oboru jste se v noval? 
Papežský východní ústav má už skoro sto let. Byl založen k tomu, aby se 

z r zných hledisek studovala tradice východních k es anských církví. Za al 
jsem se zabývat východní spiritualitou, duchovními sm ry a autory. Ti jsou 
ovšem r zných jazyk . Radili mi, abych se nau il arménsky, protože je tam bo-
hatá, dosud neprobádaná literatura. Trochu jsem za al, ale pak jsem se hled l 
zdomácnit v ecké a slovanské oblasti. Od Slovan  mne odrazovaly d vody, kte-
ré se zdály být p esv d ivé: byli v Evrop  pok t ni naposledy a nic nového už 
neprodukovali. Protože jsem dost tvrdohlavý, pokusil jsem se dokázat, že to není 
pravda. Po padesátiletém u ení a psaní knih se mn  myslím poda ilo p esv d it 
sv t o hodnot  slovanské duchovnosti. Proto také mé knížky z tohoto oboru jsou 
p ekládány do mnoha jazyk  a jezdím sv tem, abych o tom mluvil. 

Myslíte, že se m že sv t v záplav  tolika r zných kultur a mentalit p iu it n co 
vážného od Slovan ? 

Zajisté ano. Krátce bych mohl uvést dva d vody. Jeden semestr jsem u il spi-
ritualitu v Africe, v Kinshase v Kongu. Tam jsem ovšem odkazoval p edevším 
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na francouzské prameny, vždy  je to kulturní e  kraje. Ale tu a tam jsem n co 
p idal ze slovanské duchovnosti. Slyšel jsem pak tuto poznámku: „To by bylo 
n co pro nás, je nám to daleko bližší než francouzské abstraktní myšlení.“ Druhý 
d vod: jezdím po r zných konferencích ve sv t . Sjednocuje se Evropa a hledá 
se její poslání v dnešním sv t . Upozor uji na to, že se dosud nesestavila syntéze 
duchovních hodnot, které Evropa vytvo ila. K té pat í ob  ásti našeho kontinen-
tu, západní i východní, abychom podle ok ídleného výroku „dýchali ob ma stra-
nami plic“. 

V jaké e i své knihy píšete? 
Ty, které jsou v deckého stylu, jsem vždy psal francouzsky. Je to stále ješt  

hlavní jazyk teologické literatury. Populární jsem v tšinou psal italsky, protože 
byly v první ad  ur eny pro italské prost edí. Ovšem mnoho mých knížek se 
p ekládá do jiných jazyk , od angli tiny po arabštinu a dokonce, což se zdá ko-
mické, i do eštiny. Už jsem t ch p eklad  napo ítal okolo 130. A jsem rád, že 
jich užívají východní církve, protože žily v situacích, ve kterých se nemohlo teo-
logicky pracovat. 

Byl jste také osobn  ve východních zemích? 
Snažil jsem se, nakolik jsem mohl, poznat nap . východní kláštery v Egypt , 

v Habeši, na ho e Athosu, v Libanonu, Rumunsku, Rusku. Ty cesty byly n kdy 
i dost romantické, hned ta první do egyptské poušt . V Káhi e jsem se marn  sna-
žil najít n jaký dopravní prost edek, který by mne ke starým klášter m dovezl.  

Nakonec jsem nasedl do autobusu, který jede pouští do Alexandrie. Na p l 
cest  se zastaví u restaurace ur ené k odpo inku. Tam mn  jeden student mluvící 
anglicky pomohl najít beduína, který m l archaický džíp a byl ochoten mne za-
vést do údolí klášter  a nazp t. Bylo to ve dvanáct hodin v poledne na po átku 
ervence, tedy nejlepší p íležitost jet po rozžhaveném písku víc než hodinu. Na-

konec jsme dojeli k jakési zdi do p li zaváté pískem. Beduín vít zn  ukázal na 
zavátá vrata, že jsme u cíle. Ale jak dovnit ? Nedal se zmást. Dírou ve zdi k i el 
trp liv  dobrou tvrt hodinu, než se zvnit ku ozval jakýsi rozespalý hlas. Beduín 
oznámil, že je tu venku abúna, kn z. A když nereagovali, p idal d razn : abúna 
katolik. A pak jsme zase trp liv  ekali. Nakonec se záhadným zp sobem vrata 
za ala otvírat, velké pometlo zvnit ku odhrnovalo písek a objevil se koptický 
mnich. Pokusil jsem se za ít dialog: „Parlez-vous français? Do you speak eng-
lish? Posléze jsem skon il u Šálem alejkum a prstem jsem ukazoval, že bych rád 
ud lal okruh klášterem. Posunkem mne mnich pozval dovnit  a usadil v temné 
místnosti se zdmi ze suchého bláta, kde byl báje ný chládek. Nato zmizel. Po 
chvíli se objevil se šálkem kávy. Bylo to líbezné pohostinství, ale já si ve tm  
nevšiml, že káva je turecká, zamíchal jsem ji dob e lži kou a pak prskal. Nato 
jsem zase p ipomínal sv j požadavek prohlídky. Mnich v prst mi vysv tlil, že 
mám z stat sed t. Nakonec se objevil lov k, který se lámanou angli tinou p ed-
stavil jako inženýr z Káhiry a že mne provede kostelem. Dodal, že knihovna je 
zav ená a mniši odpo ívají. M l jsem i z toho radost, protože tu, v Deir Makari-
os, klášteru sv. Makaria, jsem toužil uvid t alespo  proslulé místo dávné du-
chovní historie. Jen jsme se s inženýrem p eli o to, kolik t ch svatých Makari  
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bylo. Otev el totiž v kostele zásuvku sk ín , ve které byly kosti, pok ižoval se 
a prohlásil: Makarios. Upozornil jsem ho, že Makariové byli dva, na ež on klid-
n  prohlásil, že byli t i, a otev el druhou a t etí zásuvku. Pok ižoval jsem se i já. 
Podobných roztomilých scén jsem zažil ve východních klášterech stovky. 

To byly ovšem styky s místy. A co styky s lidmi? 
Nejenom jsem je m l, ale ješt  je stále mám. Když jedu do n které z východ-

ních zemí, oby ejn  se m  ptají: Jak vás p ijmou ti nebo ti? Odpovídám: Nejedu 
navšt vovat ty nebo ony skupiny, ale osobní p átele, ti mne p ijmou vždycky 
dob e. Jsem ovšem katolík, ale mám mezi svými žáky už víc než deset pra-
voslavných biskup , na evanglické teologické fakult  v Erlangen v Bavorsku 
jsem m l letní kurs o ikonách, pravoslavná teologická fakulta v Kluži v Rumun-
sku mi dala estný doktorát atd. Ptají se mne, pracuji-li v ekumenismu. Odpoví-
dám, že to d lám svým zp sobem: osobními p átelskými styky. 

Jak p ijali nekatolíci vaše jmenování kardinálem ímské církve? 
Východ ané velmi dob e, jak to tu i z dopis  význa ných osobností. Považu-

jí to za ímské uznání jejich duchovnosti, kterou studuji a propaguji i v západním 
sv t . 

Ale jezdil jste i do Ameriky a jednou i do Austrálie. To p ece nejsou východní 
zem ! 

Ale i tam mohou mít zájem o východní sv t, zvou tedy na univerzity a konfe-
rence. Do t ch zemí mne p ivedl i zájem o eské krajany rozprášené po celé ze-
m kouli. V Kanad  jsem byl vícekrát v tábo e pro eské d ti v Montrealu (kde 
jsem se málem zratil v lese), v eských farnostech v Torontu, Winnipegu. eská 
st ediska jsem poznal v New Yorku, Chicagu, Minnesot , Kalifornii. Situace se 
ovšem rychle m ní. Sta í vyst hovalci se drželi dlouho pohromad , ale už vymí-
rají, noví se rychle asimilují. V Chicagu bylo nap íklad dlouho eské benediktin-
ské opatství, velmi vlivné, které opatrovalo kostel sv. Prokopa ve st edu m sta. 
Když jsem tam p ijel, p ivítal m  starý eský kn z. Ale mši jsme ráno sloužili 
špan lsky, protože se zbylí eši vyst hovali ze starého centra na periférie a na 
jejich míst  se usadili p ist hovalí Mexikánci. 

echy jste navšt voval jen z turistického a vlasteneckého zájmu? 
Oby ejn  šlo o d ležit jší putování, nap íklad na pozvání krajan , kte í orga-

nizovali duchovní cvi ení. Hezkou vzpomínku mám na New York. Krajané se 
mohli po n kolik dní scházet jenom ve er. Vracet se potom dom  bylo nebez-
pe né. P esto písni ká  a herec známý už z doby první republiky, Jára Kohout, 
p icházíval p šky. Ukazoval mn , jak to d lá. Našminkoval se za zdrogovaného 
a d lal, že sotva stojí na nohou. Takového zlod ji neobírají a policisté ho jenom 
chvilku podez ívav  pozorují. V San Franciscu v Kalifornii na eské bohoslužby 
p ilétal zdaleka malým letadlem krajan, který se stal leteckým instruktorem ame-
rických voják . Let li jsme spolu nad m stem a já se pak chlubil, že jsem n ko-
lik minut mohl ídit letadlo, a koli nemám ani pr kaz pro auto. Takové daleké 
cesty ovšem stojí peníze. Proto jsem tyto službi ky krajan m oby ejn  spojil 
s pozváním na letní kurs nebo na konferenci, a cestovné zaplatili po adatelé. 
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A jak jste se dostal do Afriky? 
I to bylo na pozvání, ovšem ne od krajan . Belgi ané v koloniální dob  zalo-

žili v Kinshase velkou univerzitu Lovanium. Byla tam i teologická fakulta. Ale 
po p ekotných revolu ních p evratech chyb li profeso i. Požádali mne o jeden 
p lro ní kurs o k es anské duchovnosti všeobecn . Celkem rád jsem to p ijal, 
abych poznal africký sv t. Bylo to možné, protože Kongo je frankofonní, ú edn  
se tu mluví francouzsky. Byla to pro mne opravdu pou ná zkušenost nejenom 
s neznámou mentalitou, ale také s bizarní byrokracií nové Afriky; nap íklad tu 
podáte pas, aby prodloužili vízum, a ten se ztratí i se zpáte ní letenkou. Stalo se 
to i mn , ale našt stí se našel dobrý p ítel, který nedovolen  pronikl na minister-
stvo, tam v šuplíku pas  vyhledal ten m j a zachránil situaci. A kdyby se pas 
nenašel? Usmál se a ekl, že by mne i bez n ho naložil do letadla, a v ím  bych 
si musel svou záležitost vy ídit sám. 

Co jste pozoroval na africké mentalit  zajímavého, ekl jste, že je bližší Slova-
n m než Francouz m? 

Je to velký smysl pro konkrétnost, proto nedovedou zevšeobec ovat. My to 
máme už jenom v malé mí e. Nem žeme o malém teleti mluvit jako o kráv , 
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bylo by to sm šné. Afri ané mívají r zná jména pro malé a velké skoro u všeho 
a sm jí se cizinc m, kte í se u í jejich e i, že necítí ten rozdíl. Jednou jsem tam 
m l ve ejnou p ednášku o ikonách s projekcí obrázk . Pak mne ekal jeden star-
ší pán, pravd podobn  muslim. Ten by se tedy m l obraz m spíše vyhýbat. Ale 
on p l chválu: To by bylo n co pro nás! Tu na ikonách mají náboženský smysl 
barvy, a ne teorie. Zasmál jsem se, protože jsem si vzpomn l na typicky evrop-
ské kázání: „Hle te, aby byla vaše víra uv dom lá a zásadová!“ 

Poznal jste tedy na svých cestách a p i svých stycích mnoho r zných mentalit. 
Neprobudilo to ve vás skepticismus?  

Práv  naopak, utvrdilo mne to ve studiu spirituality a r zných postoj  k jediné 
absolutní skute nosti pravého života. Dnes, když se zdánliv  sv t zmenšuje a vše 
se v n m p ibližuje, rostou propastné rozdíly mezi lidmi. Pozoroval jsem jednou 
v Kalifornii vyst hovalce z Filipín, který obsluhoval u benzinové pumpy. Jeho 
angli tina se omezovala p evážn  jenom na íslovky: twenty five, twelve... Jiný 
rozhovor dokázal t žko sledovat. Když si uv domíme, jak je tím omezený jeho 
duševní a sociální život, jde z toho hr za. Takových lidí jsou v dnešním sv t  
milióny. K es anství, které má poslání vt lovat se v lidi, musí se dnes zajímat 
víc o tajemství lov ka a jeho vnit ní strukturu. 

Jak jste se p iznal, stal jste se nejenom odborníkem, ale také po jisté stránce 
propagátorem slovanské duchovnosti. Co v ní vidíte pozitivního, ím by mohla 
p isp t k úplnosti evropské vzd lanosti? 

Je to bezesporu její personální charakter, v domí, že každá lidská osoba je ne-
opakovatelná. Když ekneme, že obraz je jist  od Rembrandta, potvrzujeme tím, 
že jej nemohl namalovat nikdo jiný než on. Ale takoví jsme do jisté míry všich-
ni, svoboda nás iní nevyzpytatelnými, ale zato živými. Dostojevský parodizuje 
tzv. ist  v decký postoj ke studiu lidí podobenstvím o k iš álovém paláci, který 
se staví z pr hledného a jasného mareriálu. Je oslniv  blýskavý. Ale ten, kdo 
tam jde natrvalo bydlet, um e nudou. Není tam ani svoboda, ani láska, protože ty 
nejsou nikdy jasné. A když cht jí „ lov ka z podsv tí“ (titul knihy Dostojevské-
ho) p esv d it, že za pár století bude všechno jasné, jako že dv  a dv  jsou ty i, 
jen si povzdechne: „A co tam budu ješt  d lat já?“ I náš Ji í Wolker, který hledal 
mo e na ostrov  Krku v Chorvatsku, našel opravdové mo e až v o ích námo ní-
k , kte í „staví mo e a z mo e jsou vystav ni“. Najít osobní živé vztahy k lidem 
a ke vší skute nosti by m lo být tím p ínosem, který i eský národ p idá k vytvo-
ení nové Evropy. Proto jsem se svým ešstvím spokojen i v širém sv t . 
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DE LA MORAVIE À LA FIN DU MONDE 

Le professeur Tomáš Špidlík est né le 17 décembre 1919 à Boskovice, République tchèque. 
Après des études universitaires en sa patrie, il est devenu jésuite. Il a complété la théologie en 
Hollande et il s’est spécialisé au Pontifical Institut Oriental à Rome, où il a ensuite enseigné la 
spiritualité orientale (de 1951 à 1995). Plusieurs fois il était invité a donner des cours dans les 
universités du monde et il a publié de nombreux livres en langues différentes, dont principal est La 
spiritualité de l’Orient chrétien en 3 volumes (Rome 1978). Dans cet article il se souvient de sa 
jeunesse et de ses voyages autour du monde, de ses contacts avec les Orientaux, ce qu’il appelle 
l’écuménisme par amitié. Pour réjouir les lecteurs il choisit les situations parfois bizars comme par 
exemple ses excursions aux monastères du désert égyptiens. Il insinue les difficultés qui se rencon-
trent dans l’approchement des diverses mentalités, des surprises qui attendent un Européen appelé 
à donner un cours en Afrique. Mais surtout il revient souvent à la question qui touche son propre 
cœur : quelle est la contribution que la spiritualité de l’Orient chrétien, surtout celle russe, peut 
donner à élaborer la synthèse des valeurs spirituelles de l’Europe. Selon la conviction de l’auteur 
c’est surtout le personalisme slave qui cherche la solution des problèmes plus dans le dialogue que 
dans des idées et des lois communs, qui désire de « placer l’intelligence dans le cœur» capable 
d’embrasser tout. 

 
 


