306

Recenze
zﬁízena uherská provincie s centrem v Ostﬁihomi. Následnû autor pojednává i o klariskách a dal‰ích Ïensk˘ch korporacích zaloÏen˘ch na Franti‰kovû ﬁeholi.
Tématu, tj. stﬁedovûku, se ponûkud vymyká struãn˘ pﬁíspûvek Ivana Chalupeckého o jezuitech.
Nespornou v˘hodu pﬁístupu slovensk˘ch kolegÛ lze spatﬁovat v tom, Ïe se pokusili ve vût‰inû pﬁípadÛ podat na základû
nejnovûj‰í literatury ucelené pﬁehledy
o kaÏdém z témat, ãímÏ naplnili svÛj pÛvodní zámûr – podat základní a pﬁitom pﬁesné informace slovenskému publiku. Sborník mÛÏe dobﬁe poslouÏit jako úvod do
problematiky monasticismu stﬁedovûké
Evropy. ZároveÀ také ukazuje, Ïe monasteriologie jako obor se pomalu, ale jistû etabluje na scénû slovenské církevnû historické
a religionistické spisby.
LIBOR JAN

Karl Suso Frank,
Dûjiny kﬁesÈanského
mni‰ství,
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtûcha a sv. Markéty
2003, 200 s.
Kniha profesora star‰ích církevních dûjin 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 poznatky, jeÏ ukázal v˘voj v údobí od pátého
nûmeckého vydání roku 1993, z nûjÏ byl jeho základní text pﬁeloÏen.
Autor sleduje nejdﬁíve ovlivnûní starokﬁesÈanské askeze Ïidovsk˘m (Filónovi therapeuti) a ﬁeck˘m (platonismus, stoicismus)
prostﬁedím a poté se vûnuje nûkter˘m ran˘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 projevech byla askeze Ïitá v kﬁesÈansk˘ch obcích
sotva odli‰itelná od asketické praxe v okolním pohanském svûtû“ (s. 22). V dal‰í kapitole se jiÏ vûnuje ran˘m formám v˘chodního 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, koinobitství, je spojen se jménem Pachomiov˘m, jehoÏ 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 zaãaly vztahy tûchto struktur organizovat. Co na
raném stadiu Franka zaujalo evidentnû nejvíce, je asketická praxe.
Dal‰í kapitolou se autor dostává na
Západ, pﬁiãemÏ na otázku, zda západní
mni‰ství vzniká v církvi západoﬁímské, nebo je odnoÏí v˘chodního, odpovídá ‰alamounsky: „nejen, ale i“. Uvádí nás do
pozdního ¤íma s mûstsk˘mi klá‰tery organizovan˘mi zboÏn˘mi a bohat˘mi vdovami,
do AmbroÏova Milánu s ãetn˘mi klá‰terními 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 Cassianus, kter˘ zprostﬁedkoval kontakt s V˘chodem. Nové monastické centrum vytváﬁí
v Galii Kolumbán a jeho následovníci dosáhnou i severní Itálie. Ve 4.-6. století podle Franka monasticismus vítûzí. Ve druhé
ãásti tohoto období vzniká jako jedna
z mnoha ﬁehole opata z Monte Cassina
Benedikta.
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Ani po Benediktovû smrti v‰ak jeho ﬁehole nezvítûzila a velk˘ obdivovatel „otce
západního mni‰ství“, jak byl Benedikt nazván pozdûji, papeÏ ¤ehoﬁ Velik˘, ji ve
sv˘ch monastick˘ch aktivitách neuÏíval.
Mnohé klá‰tery Ïily podle více ﬁeholí, pﬁípadnû je kompilovaly, v Galii byla ãastou
syntéza Benedikt – Kolumbán. Teprve koncem 7. století Benediktova ﬁehole pﬁevládla
v Anglii a od prvé poloviny 8. století ji zaãala úspû‰nû ‰íﬁit na území dne‰ního
Nûmecka anglosaská misie. Za Karla Velikého se Benediktova ﬁehole, která dostala
nálepku „ﬁímská“, stala jedinou v ﬁí‰i,
i kdyÏ reformátor Benedikt z Aniane ji chápal v kontextu monastického v˘voje. Rodí
se velké venkovské klá‰tery, které se stávají souãástí politick˘ch kalkulací. Obroda
pak vychází od poãátku 10. století z burgundského Cluny a postupnû i dal‰ích klá‰terÛ v ﬁí‰i.
Pro konec 10. a 11. století lze v‰ak o uniformním benediktinském mni‰ství hovoﬁit
jen velmi podmínûnû, vÏdy záleÏelo na konkrétní situaci a zpÛsobu recepce ﬁehole Ïiv˘m spoleãenstvím. V 11. století pﬁichází
na scénu znovu silnûji eremitismus (Nil
z Rossana, Romuald z Ravenny, Jan
Gualbertus, Bruno z Kolína) a vznikají nové ﬁády sluãující oba prvky, poustevnick˘
a pospolit˘. Ve 12. století se objevují dvû
velká reformátorská díla – cisterciáci a premonstráti. Strohost, chudoba, mysticismus,
mariánská úcta. „Svût se stává cisterciáck˘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 církve 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 nov˘m komunitám – dominikánÛm a franti‰kánÛm. Jsou vázány na mûstské prostﬁedí,
propagují apo‰tolskou chudobu, jejich domy jsou pevnûji organizaãnû provázány, neÏ
tomu bylo u star˘ch klá‰terÛ. Pﬁesto se od
sebe v˘raznûji li‰í. Dominikovi následovníci se orientují na kazatelskou ãinnost a v dÛsledku 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 ãinnost. Po Franti‰kovû smrti propukají uvnitﬁ
ﬁádu mnohaleté spory o v˘klad zakladatelova dûdictví a s ním spojenou praxi. V pﬁípadû 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 ãelit 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 novûj‰ích ﬁádÛ hierarchicky organizovat strukturu. Pod tlakem papeÏství mají i benediktini 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 prostﬁednictvím kartuziánÛ a augustiniánÛ, na univerzitách získávají pozice mendikanti.
Klá‰tery v‰ak ztrácejí úctu spoleãnosti a objevují 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. komendatární systém, kter˘ prakticky zavádí
poruãníkování ústavÛ panovníkem a vládou. „Monastické síly“ se v‰ak mobilizují
a vznikají nové ﬁády, theatini, barnabité, somaskové a pﬁedev‰ím Tovary‰stvo JeÏí‰ovo. Zakladatel Ignác zavádí sloÏitûj‰í strukturu slibÛ a posiluje elitáﬁské sebevûdomí
nového spoleãenství. Se Ïensk˘mi zaloÏeními pﬁicházejí Angela Merici (vor‰ilky)
a Anna Wardová (anglické panny).
Reformují se opût franti‰káni, ãímÏ vznikají striktnûj‰í kapucíni, dochází i k reformû
karmelitánÛ.
Závûr 16. a 17. století pﬁiná‰í náboÏenské oÏivení, u benediktinÛ a cisterciákÛ se
prosazují reformní kongregace. RichelieÛv
synovec de Rancé hledá pÛvodní ideál cisterciákÛ a zavádí pﬁísn˘ ﬁád trapistÛ. Prapor
tﬁímá Francie, kde vzniká ﬁada dal‰ích muÏsk˘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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dencí vûnovat se nejrÛznûj‰ím vûdám a hospodáﬁsk˘m ãinnostem. Nasazení a úspûch
jezuitÛ vedou nakonec k ataku svûtsk˘ch sil
a zru‰ení ﬁádu v roce 1773. Osvícensk˘ racionalismus zaútoãí na mni‰ství z principu
a stovky klá‰terÛ jsou zru‰eny. Jezuité jsou
nicménû v roce 1814 obnoveni, v 19. století vznikají nové, reformní kongregace benediktinÛ i zcela nová zaloÏení orientovaná
podle zmûnûn˘ch potﬁeb spoleãnosti.
Závûreãná kapitola pak pﬁiná‰í instruktivní pﬁehled sekulárních institutÛ a momentÛ jejich sukcese monastického Ïivota,
i institutÛ s ekumenick˘m zamûﬁením
a znovuobjevování této formy Ïivota u protestantÛ, jak je patrno na komunitû z Taizé.
Samostatná kapitola pak uvádí pﬁehled ﬁeholních aktivit ve v˘chodních církvích.
V doslovu autor realisticky uzavírá: „Celé
dûjiny ﬁeholního Ïivota ukazují, Ïe klá‰tery
a ﬁády mohly Ïít a rozvíjet se jenom tehdy,
kdyÏ mûly zaji‰tûno uznání a ocenûní církevním i spoleãensk˘m prostﬁedím. Zda dokáÏou heroicky Ïít i bez takového pﬁijetí
a pﬁátelského zaji‰tûní, mÛÏe prokázat jen
budoucnost.“ (s. 183).
Frankova kniha je neobyãejná. Na ohraniãeném prostoru autor dokázal podat dûjiny monasticismu v úãelné zkratce, zároveÀ
v‰ak ve vypravûãsky atraktivní formû, jeÏ je
zabydlena osobami, pﬁíbûhy i fakty. Nevelkou knihu lze pﬁeãíst jedním dechem jako
vyprávûní o dobrodruÏství ducha. Autor pﬁitom zÛstává otevﬁen˘ a bez jakékoli stopy
apologetického pﬁístupu. Vydáním této práce se benediktinÛm nespornû zdaﬁil husarsk˘ kousek, neboÈ je tﬁeba zároveÀ pﬁipoãíst
dokonalou ediãní a redakãní práci, kvalitní
pﬁeklad (polemizovat by se dalo snad jen
s pﬁekladem slova Stift jako „‰tift“ a „oficiálové klá‰tera“ pro klá‰terní hodnostáﬁe)
a nikoli na posledním místû grafickou a typografickou úpravu knihy, provedenou
v duchu tûch nejlep‰ích sazeb meziváleãného období.
LIBOR JAN

Nigel Aston,
Christianity and
Revolutionary Europe:
1750-1830,
Cambridge: Cambridge
University Press 2002, 379 s.
Leicestersk˘ historik Nigel Aston patﬁí
mezi zku‰ené badatele v oblasti západoevropsk˘ch, pﬁedev‰ím francouzsk˘ch náboÏensk˘ch dûjin raného novovûku, a proto
nijak nepﬁekvapuje, Ïe se pokusil o moderní syntézu dané problematiky. Jeho práce
nadto vy‰la v rámci úspû‰né cambridgeské
ediãní ﬁady „Nové pﬁístupy k evropsk˘m
dûjinám“, jeÏ se mÛÏe py‰nit napﬁíklad genderov˘mi studiemi M. E. Wiesnerové ãi
Chudobou a úchylností R. Jütteho a mnoha
dal‰ími díly v rámci historické práce skuteãnû inovativními. V˘sledek Astonovy práce v‰ak, bohuÏel, v ﬁadû ohledÛ nenaplÀuje
vkládaná oãekávání.
Tradiãní historiografii, kritizované dnes
z pozic historické antropologie, totiÏ neb˘vá vyt˘kána absence náboÏensk˘ch dûjin
jako pﬁedmûtu, n˘brÏ zpÛsob jejich zpracování. (Pﬁinejmen‰ím) Leopoldem von Ranke poãínaje totiÏ evropská historická vûda
v rámci „událostních“ dûjin studovala také
dûjiny náboÏenství – jako dûjiny interkonfesních rozbrojÛ, panovnick˘ch ediktÛ ãi
církevních synod, aniÏ si v‰ak uvûdomovala, Ïe tento pﬁístup z dûjin zaãasté eliminuje
to nejdÛleÏitûj‰í – dûjiny zboÏnosti, aÈ jiÏ
intelektuální nebo lidové. Právû religiozita
a pﬁedev‰ím její nonkonformní lidové formy se proto staly hlavním badatelsk˘m polem moderní historiografie, francouzskou
‰kolou Annales poãínaje (M. Bloch, E. Le
Roy Ladurie) a italskou mikrohistorií konãe
(C. Ginzburg). Jakkoli na tomto místû nechci ﬁe‰it teoretické a metodologické rozdíly badatelsk˘ch programÛ historick˘ch antropologÛ a jim pﬁedchÛdn˘ch smûrÛ
v moderním dûjepisectví, je tﬁeba ﬁíci alespoÀ tolik, Ïe souãasná historická antropologie trvá na centrálním postavení dûjin zboÏnosti v rámci náboÏenské historiografie.

