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Úvodní slovo

Když před sto lety vznikala 
Československá jezuitská  
viceprovincie, narodil se 

rodině Špidlíkových v Boskovicích 
malý Tomáš. Že brzy uroste dětské 
kolébce, nikoho nepřekvapovalo, ale 
nikdo tehdy netušil, že se jednou 
stane jezuitou, knězem, světově 
respektovaným odborníkem na 
spiritualitu křesťanského Východu, 
autorem knih překládaných do 
všech světových jazyků, ba že 
dokonce oblékne kardinálský 
purpur. Špidlíkovo dílo se stále 
těší neutuchajícímu zájmu, jeho 
duchovní texty patří k bestselerům. 

Kdo se s tímto usměvavým 
jezuitou setkal, těžko odolával jeho 
podmanivému nadhledu. O věcech 
složitých dokázal promluvit prostě 
a přístupně, aniž by si to příliš 
ulehčoval. Nejspíš i proto je okruh 
jeho čtenářů opravdu široký 
a zahrnuje jak odborníky, tak prosté 
věřící. Sté výročí jeho narození jsme 
si proto nechtěli nechat ujít. Věnu-
jeme mu velkou část bulletinu, který 
právě držíte v rukou. Po uplynutí 
skoro dekády od smrti této důležité 
osobnosti církve snad bude možné 
objektivněji zhodnotit duchovní 
odkaz, který za sebou zanechal.  

Odkaz rodáka 
z Boskovic
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Abychom pochopili zakladatele nějakého řádu, nestačí pouze důkladně 
prozkoumat vlivy, které na něj působily: rodinu, z níž pochází, vztahy, 

 které ho obklopovaly, knihy, které četl a studoval. Podle Tomáše Špidlíka je 
zapotřebí jej v první řadě vnímat jako svědka konkrétního zásahu

 Ducha Svatého v určité chvíli dějin spásy. 

Ignác v pojetí Tomáše Špidlíka

Ignáce z Loyoly, kterého pro sem
knutost jeho slova mnozí nazývali 
mužem nemnoha pravd, Tomáš Špi-
dlík spíše nahlíží jako „muže jediné-
ho slovaobrazu“. Připomíná praxi 
východního křesťanství, kdy žák 
musel složit jistý druh zkoušky 
dospělosti tím, že zhotovil ikonu. 
Téma bylo vždy stejné: Proměnění 
na hoře Tábor. Vyobrazením právě 
tohoto tématu ikonopisec prokázal 
stupeň duchovní zralosti, s níž „se 
pokusil uvidět svět ne již v profánní 
podobě, ale očima víry, pohledem 
osvíceným milostí Boží v duchovní 
kontemplaci“.

Jako určitou analogii můžeme 
spatřit sepsání Ignácových Duchov-
ních cvičení – jsou jakoby „ikonou“ 
toho, co Ignác spatřil na své „hoře 
Proměnění“ – v mystické zkušenosti 
Cardoneru, která tvoří obtisk, vnitř-
ní obraz dalšího rozvoje Ignácova 
duchovního života (a života jeho 
následovníků). Jako se na ikoně 

nemění forma, ale světlo, ve kterém 
se na událost nahlíží, také Ignác vidí 
„všechny věci nové“ (srv. Zj 21,5). 
Kontemplativní lidé křesťanského 
Východu o tento způsob nahlížení 
věcí usilují.

Světec ve světle Proměnění
„Táborské světlo“ je podstatou také 
Ignácových exercicií – zásada „vidět 
Boha ve všech věcech“ znamená 
vidět svět, jaký je, to znamená onto-
logicky proměněn vítězstvím Krista. 
Tomáš Špidlík podotýká, že ignaci-
ánská spiritualita plně počítá se 
 světem proto, aby jej přitáhla k es
chatologickému cíli. Proměnění 
 apoštolové sestupují s Ježíšem na 
rovinu, aby se věnovali poslání spo-
lupracovat na produchovnění celého 
světa – také Ignácova spiritualita 
a misijní nasazení podstatně vychází 
z „táborského světla“.

Vzkříšený Ježíš je stále přítomný 
ve světě (srv. Mt 28,20) a z jeho osla-
vených Ran sálá „táborské světlo – 
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záře Zmrtvýchvstalého“. Stejně jako 
na hoře Proměnění Eliáš a Mojžíš 
rozmlouvali s Ježíšem o jeho utrpe-
ní, v exerciciích Bůh rozmlouvá se 
srdcem člověka o nejhlubším tajem-
ství svého trojičního života – o svých 
Ranách, které si přeje jako výraz nej-
vyšší důvěry v člověka vtisknout také 
do srdce a života každého, kdo mu to 
dovolí. Tímto způsobem nechal Bo-
ha v sobě působit Ignác.

Svěžest zkušenosti
Podle Špidlíka je tím novým, co 
Ignác přináší do dějin spirituality, 
„svěžest jeho vlastní zkušenosti“, 
kterou misijně skrze duchovní cviče-
ní zprostředkovává také druhým. 
Přeje si, aby každý člověk byl Ježíšo-
vi tak blízko, jako to zakusil on sám: 
tak, že mu dovolí, aby do jeho srdce 
obtiskl své Rány duchovním, mystic-
kým způsobem. Čím více člověk tak-

to oběma rukama otevírá Bohu své 
srdce, tím více se země doslova zalé-
vá „táborským světlem“, které ji při-
pravuje na Pánův příchod – v tom 
spočívá Ignácův misijní a zároveň 
kněžský rozměr: kněžství srdce Igná-
ce vydává nejplodnější svědectví.

Špidlík cituje dvě osobnosti, jejichž 
dílo tuto linii Ignácovy spirituality 
vyjadřuje: Teilhard de Chardin a Vla-
dimír Solovjov. Tito usilovali posti
hnout „žhoucí tajemství světa, ukry-
té pod jeho skořápkou“. Toto 
tajemství Teilhard identifikuje jako 
Srdce Ježíšovo: Ignác a ti, kteří si jej 
přejí následovat, se podle Špidlíka 
snaží ve světě zahlédnout a druhým 
zprostředkovat skrytě žhoucí a bijící 
Ježíšovo Srdce, které jako magnet 
přitahuje svět k Otci (srv. Jan 
12,32).

Anna Lexmaulová  

Detail sochy sv. Ignáce 
z Loyoly, kterou vytvořili 
Juan Martinez Montanes 
a Francisco Pacheco.
Snímek z expozice 
v Národní galerii umění 
ve Washingtonu
(Repro archiv)
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Na základě těchto aspektů můžeme 
tvrdit, že Teofan Zatvornik byl kla-
sickým autorem, sjednocujícím pra-
starou východní tradici se specific-
kou povahou svého národa. Můžeme 
jej nazvat opravdovým „teologem 
srdce“. Četba Teofanových spisů 
nám pomůže vstoupit do této „skryté 
zahrady“ a objevit, že není až tak 
tajuplná, jak bývá někdy představo-
vána, neboť v ní jsou srozumitelným 
jazykem vysvětleny základy každé 
upřímné modlitby.

Na Západě dnes koluje mnoho 
moderních překladů Filokalie a vše-
obecné známosti se těší Upřímná 
vyprávění poutníka svému duchov-
nímu otci. Tato kniha se stala před-
mětem velkého zájmu, a přesto v ní 
existuje něco stěžejního, před čím 
mnozí zůstávají bezradní: modlitba 
srdce. 

Modlitba srdce
Dnešní technologicky zaměřený člo-
věk se očividně dostává do nesnází, 
když má ve svém slovníku srozumi-
telným způsobem vymezit důstojné 
místo srdci. Ještě do větších potíží se 

Jsou-li duch a srdce mezi sebou rozděleny, stává se člověk nezpůsobilým 
k jakémukoli konání, opakoval stále znovu Pascal. Z mnoha snah o obnovení 

církve se jako ta nejplodnější jeví ta, jež byla inspirována návratem k otcům 
a v klášterech pak posílením vnitřní modlitby, modlitby srdce. 

Lidská duše trůnem Ducha

pak dostává tehdy, když má popsat, 
v čem tato „modlitba srdce“ spočívá. 
Jedná se o lidskou činnost, jež není 
dosažitelná „vědeckými“ koncepty 
nacházejícími se v základech naší 
civilizace. Na druhou stranu ale 
mnozí podvědomě cítí, že jde o něco 
přitažlivého, a to právě proto, že – 
jak říkají soudobí ruští myslitelé – se 
to nachází v metalogické sféře, kam 
počítače nemohou a kde se nachází 
pravda o onom tajemství, jež moder-
ní člověk často odmítá, ale kterým se 
zároveň cítí okouzlen.

Církevní otcové, pokračuje Teofan, 
rozlišují ducha, duši a tělo; dělá to 
Antonín Velký, Izák Syrský, Efrém 
a mnozí další. Činnost Ducha Svaté-
ho v lidské duši byla mistrovsky 
a s mystickým zapálením popsána 
třeba PseudoMakariem. Lidská 
duše je trůnem, na něm sídlí tento 
nebeský host, jenž zde přebývá jako 
ve svém vlastním příbytku, vede ji 
jako vozka řídící svůj povoz, a miluje 
ji jako ženich svoji nevěstu. 

Duch se spojuje tak niterně s lid-
skou duší, že ti dva jsou pak jediným 
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duchem. Od začátku je však jedna 
věc jistá: Ačkoli je člověk složený, 
přesto je jedinou osobou. Její složky 
jsou úzce propojeny a funkce těchto 
složek se vzájemně dotýkají. Jsme 
údy Kristovými, říká Teofan, a to 
nejenom pokud jde o duši, ale také 

co se týče těla. A to je něco význam-
ného: patříme věčně Kristu, jenž si 
nás pro sebe proměnil. 

Tomáš Špidlík SJ
z připravované knihy Srdce a duch. 

Duchovní nauka  Teofana Zatvornika
Přeložil Josef Bradáč

Skrytý plán Boží Prozřetelnosti
Bazil nepochybně patří mezi praktické duchy: každá myšlenka je pro něj tvořivou 
silou, po vzoru myšlenky Boží, která působí na veškeré stvoření, dává mu život 
a zúrodňuje ho. Aby byl opravdu praktickým, lidský duch musí nejprve zachytit 
tuto Boží myšlenku, objevit tuto božskou Moudrost, která je činná v celém univerzu 
a vyzývá nás, abychom jí naslouchali. Již se nejedná o klamný zpěv Sirén tohoto 
světa, které nás chtějí zahubit, ale o podivuhodné světlo pravdy evangelia, které 
nás přichází zachránit. Třebaže byl Bazil duchem praktickým, zdá se nám, že byl 
duchem také výsostně přemýšlivým, reflektujícím, spekulativním. Nedává žádnou 
praktickou radu, aniž by ji doprovázely myšlenky přesně se vztahující k tématu 
a zrale uvážené. A jelikož všechny jeho praktické rady odkazují na jednotný 
celek, na organickou jednotu, i myšlení, které je u jejich zrodu, musí nezbytně být 
logickým a organickým systémem. Bazilovi scházel čas, aby to mohl ukázat v plně 
rozvinuté formě. Konvertoval pozdě, vzápětí se vrhl do starostí života v církvi, 
zemřel ještě mlád. Je pravda, že jeho literární dílo vydá na čtyři obrovské svazky 
u Migneho. Jeho skutečný duchovní profil však zůstává za těmito texty skryt: je 
třeba se ho dovtípit, a právě o to nám ve studii šlo. Pokusili jsme se odhalit vůdčí 
myšlenku, která řídila veškerou Bazilovu aktivitu za těch nejrůznějších okolností.

Bůh je jedinou skutečností hodnou toho, aby o ní moudrý člověk uvažoval. 
Jak ale od Boha přejít k viditelnému světu, ke všemu tomu, co nás obklopuje? 
Jaký bude, jedním slovem, náš postoj vůči světu? Vztah mezi Bohem a světem 
představoval kámen úrazu již pro filosofy antického světa a navždy zůstane jedním 
z hlavních problémů křesťanské asketiky.

Prozřetelnost mění vše v naše dobro, i to, co nám připadá obtížné a namáhavé, 
ať už jde o nemoci, nebo uzdravení, stejně jako o všechny velké i malé události 
našeho života. I nejnepatrnější příhoda vždy odpovídá skrytému plánu 
Prozřetelnosti. Způsob, jakým Bazil řeší otázku zla, je všeobecně známý: fyzické zlo 
není skutečným zlem, ale naopak nástrojem dobra v rukou Prozřetelnosti. Války, 
zničená města, zemětřesení, ztroskotané lodě, požáry, morové rány, nakažlivé 
nemoci, všechna tato domnělá zla jsou ve skutečnosti tresty nebo léčebnými 
prostředky a slouží k nápravě a uzdravení.

Tomáš Špidlík SJ z připravované knihy Sofiologie Bazila Velikého
Z francouzštiny přeložila Tereza Heiderová
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Ve škole Boží Prozřetelnosti
Život otce Tomáše Špidlíka začíná souběžně ve stejném roce jako zřízení 

Československé viceprovincie, v níž později našel jezuitské povolání: 
celý život pak učil, pracoval pro jednotu církve a stal se teologem 

nerozdělené církve.

Dějiny a Boží Prozřetelnost
Do života jeho rodičů vstoupila prv-
ní světová válka. Otec Josef byl celou 
dobu na frontě a matka Albína žila 
s jeho dvěma staršími sestrami 
sama, bez manžela, u jeho rodičů 
v Boskovicích. Válka všechny změni-
la. Školní léta prožívá v době velké 
hospodářské krize, otec byl často 
nezaměstnaný, a celá rodina proto 
žila ve značné nouzi. Na tomto poza-
dí se odehrávají zápasy generace 
narozené těsně po válce. Student na 
boskovickém gymnáziu je poznává, 
stejně jako rozmanité ideové prou-
dy. Nelehké mládí ho vyztužilo 
v houževnatosti, dalo solidní návyky 
a dovednosti pro budoucnost. Jak 
sám říkával: „Nenechat se udolat 
starostmi je podmínka, abych všech-
no přijal a miloval.“ Na vlastní kůži 
poznal ideologie 20. století. Důvěrně 
znal štěpení názorové orientace pře-
devším v odpovědích na rostoucí 
nebezpečí fašizmu, nacizmu a komu-
nizmu, které jsou těsně spjaty s dis-
kuzemi o antisemitizmu. Antifašiz-

mus, zakořeněný v pluralitních 
tradicích společenského katolického 
myšlení, aktualizovaný v moderním 
a mezináboženském duchu, mu byl 
vlastní. Sociální otázky otec Špidlík 
prožívá na svých středoškolských 
studiích, při vstupu na univerzitu 
v Brně, vzniku Protektorátu a při 
násilném zavření vysokých škol. 
V tichu Velehradu, kde poté vstoupil 
do Tovaryšstva a studoval filozofii, 
nadále zrál. Jezuitská formace míři-
la k zakoušení živého Pána, který 
objímá celý život do detailů, a tak 
člověk „spatří“ Boží Prozřetelnost. 
Tento rozměr se ještě prohloubil 
v holandském Maastrichtu na teolo-
gických studiích, kde se zároveň stý-
kal s českými uprchlíky. Nadchnul se 
pro koncil, začal promýšlet poslání 
Evropy a otázky spojené s jednotou 
církve. To vše chápe jako Boží Pro-
zřetelností jemu svěřené. 

Ve škole Ignácově
Zkoušky nás upevňují ve víře a lásce. 
Špidlík ale poznal riziko voluntariz-
mu, tak rozšířenému v době jeho 
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řeholní formace. Celý život proto 
zdůrazňoval, že nejprve musí v člo-
věku zvítězit živý Pán, a až teprve 
potom, ze síly zakoušeného vztahu, 
lze napravovat „kazy“ nebo stanovo-
vat či vylepšovat užitečná „pravi-
dla“. 

Špidlík začal noviciát v Benešově 
(23. září 1940), v bývalém piaristic-
kém klášteře, od roku 1935 do roku 
1942 zabraném gestapem. Dvouletý 
noviciát pod vedením otce Wamse-
ra, sudetského Němce, byl naplněn 
modlitbou, prací a studiem spiritua-
lity a dějin Tovaryšstva. Po velkých 
duchovních cvičeních se „dostavilo 
plné uvědomění a svobodné rozhod-
nutí pokračovat v životní dráze na 
této cestě“. První sliby složil otec 
Špidlík na Velehradě, kam se musel 
celý noviciát kvůli okupaci nuceně 
přestěhovat. Poměry zde byly stísně-
né a atmosféra napjatá – Velehrad  

obsadili Hitlerjugend. Po noviciátu 
nemohl scholastik Špidlík vlivem 
válečných okolností nikam na stu-
dia, a tak studoval provizorně na 
Velehradě – to spolu s pracovními 
povinnostmi tvořilo jeho další for-
maci. Špidlík se ve stínu bombardé-
rů, které nad Velehradem létaly, 
nevzdal namáhavé vnitřní činnosti: 
studia scholastiky. Sám o tomto 
období říká, že mu „dalo velmi dobrý 
orientační základ“. Konec války byl 
poznamenán frontovými událostmi, 
včetně nucených prací a rizika smrti 
nebo zranění mezi dvěma vojsky. 

Po skončení války čekala Špidlíka 
na plný úvazek vychovatelská práce 
– další součást formace zvané jezuit-
ský apoštolát (magisterka); během 
ní je třeba nechat Ducha, který 
nepřestává v celých dějinách řádu 
působit podobně jako v životě nyní 
formovaného, aby vstoupil do všeho, 

Tomáš Špidlík 
při bohoslužbě 
v kapli Centra Aletti 
v Olomouci
(Archiv Centra Aletti)
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i do naší práce. Duchovní život se 
prohlubuje. Špidlík učil češtině 
a ruštině, zároveň zastával funkci 
vychovatele (prefekta). Poté byl 
vyslán na studia teologie do holand-
ského Maastrichtu, do koleje spolu 
s dalšími padesáti scholastiky. Do
brá organizace, připravené materiá-
ly, skripta a pro Holandsko typický 
rozvrh studia, včetně dvou volných 
dní, ze kterých první byl povinně 
věnován pohybu v přírodě, druhý 
určen pro studium v knihovně. Ten-
to studijní rytmus posiloval dobré 
návyky v askezi intelektuální práce. 
Jezuitské prostředí tu sálalo misijním 
zaměřením a ekumenickou citlivostí.

Kristovým knězem  
Jáhenské a kněžské svěcení se kona-
lo 22. srpna 1949 v Holandsku ve 
velmi skromném duchu a dalo jezuit
skému poslání pečeť. Studia dokon-
čil řádovou zkouškou zvanou „gra-
dus“, svědčící o hloubce nabytého 
vzdělání z filozofie i teologie. Otevře-
la se mu cesta k dovršení jezuitské 
formace: ve Florencii nastoupil do 
třetí etapy zkoušky (třetí probace). 
I tato doba byla plně v Boží Prozře-
telnosti. Jednou se zkoušek totiž byla 
praxe v římské papežské koleji Nepo-
mucenum, kde se „zapsal hluboce do 
srdcí všech“, a tak byl po ukončení 
probace jmenován jejím spirituá-
lem; v Nepomucenu zůstal až do 
roku 1989. Jelikož kolej neměla 
mnoho bohoslovců, mohl zároveň 
studovat na papežském Institutu 

východních studií, a tam byl v roce 
1955 jmenován profesorem asketic-
ké a mystické teologie se specializací 
na křesťanský Východ. Celou dlouho-
letou dobu formace zakončil složením 
slavných slibů dne 3. února 1958. Svo-
boda, kterou tím nabyl od funkcí 
a povinností představeného, mu umož-
nila rozvinout bohatou činnost vědec-
kou, formační i ekumenickou.

Vědecká erudice, životní zkuše-
nosti a duchovní vize toho, co potře-
buje současná evropská společnost, 
vyústily v závěrečné etapě jeho živo-
ta v založení římského (1992) a brzy 
nato olomouckého Centra Aletti 
(1996) – díla, které odráželo pontifi-
kát Jana Pavla II. a ve kterém se sbí-
há Špidlíkovo charizma a duchovní 
odkaz jezuitské spirituality, vycháze-
jícího z úcty k Ježíšovu Srdci. V olo-
mouckém Centru Aletti se otec Špid-
lík cítil být doma a v osobních 
setkáních vyslovil to, co bylo vždy 
nejvzácnější. Říkával: „Jsem pout-
ník, který nikdy dopředu nevypočí-
tával, kam jde, ale když dosáhl cíle, 
poznal, že to byla cesta, kterou měl 
ujít!“ Před smrtí řekl: „Celý život 
jsem hledal Srdce Pána a nyní se 
těším, že ho uvidím tváří v tvář!“ 

Tomáš Špidlík prošel smrtí vítěz-
ně! Svědčí o tom jeho výrok na jeho 
velehradském náhrobku: „Vše, co 
žijeme s láskou, přechází s Kristem 
do vzkříšení.“ A s tím související: „Věč-
nost vytvářejí vztahy, které nikdy 
nekončí.“ 

Pavel Ambros SJ
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Síla myšlenky Tomáše Špidlíka
Sté výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka SJ oživuje zájem o jeho dílo 
a osobnost. Pozornost veřejnosti je zaměřena především na jeho zásluhy. 
To je spojeno s pohledem zpět. Můj pohled je namířen dopředu, neboť 
Špidlíkovo myšlení, jeho postoj k životu, nazírání na svět a zejména jeho 
zájem o lidskou osobu jsou pro nás orientací i do budoucnosti. 
Jeho prorocký přínos není dosud doceněn.

Osobnost kardinála Špidlíka je nato-
lik inspirující, že stále objevuji nové 
úhly pohledu. Život Tomáše Špidlíka 
se kryje téměř s celým minulým sto-
letím, které se ukázalo obzvlášť dra-
matické, vzhledem ke dvěma světo-
vým válkám a řádění několika 
totalitních režimů. Život v exilu, ke 
kterému byl donucen, jej výrazně 
poznamenal. Na soudobé dějiny se 
nedíval jen tak z okna, ale přímo 
citelně zasáhly do jeho života. Už 
jako student byl postižen nacistic-
kou okupací: uzavření vysokých škol 
na něj přímo dopadlo, unikl depor-
taci do Říše, žil v poloilegalitě. 

V té době se rodí jeho povolání 
k řeholnímu životu v Tovaryšstvu 
Ježíšově. Prvotní zájem o jezuitský 
řád vyprovokoval už na střední škole 
učitel dějepisu, který nevynechal 
žádnou příležitost se do jezuitů 
„obout“. Místo aby si gymnazista 
odnesl do svého dalšího života nega-

tivní postoj, říkal si: „Na těch jezui-
tech asi něco bude, když mu za to 
stojí neustále proti nim brojit!“ 
A hleděl si vytvořit vlastní názor. To, 
co zde jako dorůstající chlapec zažil, 
mu otevřelo oči pro tajemství Boží 
Prozřetelnosti, kterou v průběhu 
života nesčetněkrát na sobě zakusí: 
život je plný překvapení.

Výraz osobní svobody
Když za okupace navštívil Špidlíka 
Bohuslav Janíček (pozdější jezuita 
české misie v Montrealu v Kanadě) 
oznámil mu, že vstupuje do jezuit-
ského řádu. Zdůvodnil to tím, že 
vysoké školy jsou zavřené, ale u jezu-
itů se ještě studovat dá, a tak to tam 
tedy zkusí. Tomu se mladík z Bosko-
vic velmi podivil, ale přistoupil na 
návrh přítele a doprovodil ho k přijí-
macím pohovorům na Velehrad. 
O týden později tam vstoupil i on.

Později, jako kardinál, se ptá, zda 
to není nemužné a nešlechetné 
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vstoupit jen tak náhodou do řehole. 
A dodává vysvětlení, že životní okol-
nosti jako by vše pro něj připravily 
a stačilo, aby řekl „ano“. A humorně 
to komentuje: „Vždycky jsem do 
toho nějak spadl.“

Povolání je zcela osobní a neodů-
vodnitelné uposlechnutí Boží vůle, 
která je výrazem svobody Boha povo-
lat jak, kdy a koho chce. Zároveň je 
to výraz osobní svobody člověka na 
toto volání odpovědět. Čím méně 
pravděpodobné to je, tím více vyniká 
suverenita a svoboda Boží. Zde nej-
spíš asi tkví důvod, proč si P. Špidlík 
na svém jezuitství příliš nezakládal 
a viděl ho spíše střídmě a pragmatic-
ky – zcela v Ignácově duchu, že Tova-
ryšstvo Ježíšovo není cílem, nýbrž 
prostředkem.

Jednou na otázku, proč je jezuitou, 
odvětil: „Tovaryšstvo mi dalo mož-
nost dělat to, co jsem měl rád, a za to 
jsem mu vděčný.“ Jako řeholník byl 
samozřejmě věrný ideálu sv. Ignáce, 
ale v popředí nestála výlučně ignaci-
ánská spiritualita, nýbrž vyzařoval 
značnou míru křesťanské univerzál-
nosti – tedy to, co svatý Ignác vyjád-
řil tím, že nazval jím založený řád 
„societas“ (společenství, společnost), 
a jednotlivý člen tohoto společenství 
je „socius“, což znamená v češtině 
společník (Ježíšův).

Duchovní cvičení
Špidlíkovu univerzálnost můžeme 
uzřít i v jeho snaze zasazovat zkuše-
nosti Ignáce z Loyoly do celocírkevní 

tradice. Zakladatel jezuitského řádu 
jistě nebyl nějak blíže obeznámen 
s tradicí křesťanského Východu, to 
ani nebylo možné, ale dochází přesto 
ke stejným závěrům jako pouštní 
otcové. Je proto velmi poučná knížka 
Ignác – starec, kde Špidlík vykreslu-
je postavu zakladatele jezuitského 
řádu zcela v kontextu duchovních 
otců Východu („starců“).

Ještě výmluvnější je spis Ignác 
z Loyoly a spiritualita Východu. Prů-
vodce knihou Duchovních cvičení 
svatého Ignáce z Loyoly, kde autor 
nahlížel text exercicií očima církev-
ních otců. Špidlík podává zcela nový 
a svěží pohled na duchovní cvičení 
a překonává tak jejich pokroucené 
chápání z 19. století, kde se ztrácí 
Ignácova pedagogika aktivovat vše 
to dobré, co v člověku je, místo bědo-
vání nad tím, co mu schází.

Exercicie mají dodat zdravé sebe-
vědomí a poukázat na vlastní zdroje 
síly, a to je zřetelné už tím, že začína-
jí slovem „člověk“. Jsou tedy sesta-
veny v antropocentrickém duchu, to 
znamená, že staví člověka do popře-
dí zájmu. Jednotlivce nesrážejí k ze
mi, ale staví jej na nohy. Cíl exercicií 
„vidět Boha ve všech věcech“, jak učí 
Ignác, pro otce Tomáše znamená 
hledat a nacházet Stvořitele i v kul-
tuře, jíž jsme součástí a která není 
tak zcela vzdálena Bohu, jak se zdá. 

Boží volání
Nelze přehlédnout, že se Špidlík 
v posledních letech svého života opa-
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kovaně vracel k otázce povolání, což 
je dokonce obsah jeho poslední 
knížky, která vyšla až po jeho smrti. 
Je zcela zřejmé, že se pojem „povolá-
ní“ neomezuje jenom na životní roz
hodnutí pro kněžský nebo řeholní 
stav, ale má mnohem obecnější cha-
rakter. Západ chápe řeholní povolá-
ní spíš jako právně vymezený stav 
v církvi.

Ruský křesťanský myslitel Nikolaj 
Berďajev tvrdí, že základní povolání 
člověka je stát se „osobou“. Znamená 
to uskutečnit v sobě Boží obraz.  
Zatímco západní tradice staví pojmy 
„obraz“ a „podobenství“ na jednu 
rovinu, rozlišují řečtí otcové slova 
Bible (kniha Genesis) „obraz“ 
a „podobnost“: člověk byl stvořen 
„podle“ obrazu Božího. To naznaču-
je, že první obraz Boží, nejdokona-
lejší a prvotní, je Kristus, Boží slovo, 
Logos.

Člověk byl tedy stvořen jako obraz 
obrazu. Obraz je člověku dán, do 
podobnosti musíme teprve dorůst. 
To je cíl a smysl křesťanského života, 
který se dá nazvat cestou „od obrazu 
k podobnosti“. Toto pojetí duchov-
ního života se nevyčerpá v zachová-
vání Zákona, ale jeví se jako dynami-
ka růstu. Sem patří také pojmy jako 
duchovní boj, výstup na horu, aske-
ze, ctnosti atd. To vše má za cíl pro-
měnit člověka v živou ikonu Krista. 
Svatý je člověk, který se stal podobný 
Kristu, tak podobný, že je možné Jej 
v něm rozeznat. Sem patří pojem 

„kontemplace“, která znamená vidět, 
nazírat Boha. „Kdo neviděl Boha, 
neměl by o Něm mluvit,“ na tom trvá 
Evagrius Pontský.

Život jako tvořivost
Tomáš Špidlík často zdůrazňoval, 
že povolání má osobní charakter a že 
teprve tím se člověk stává osobou 
a dorůstá do plnosti lidství. Je 
to poslušnost vůči Bohu, který volá, 
a člověk má neustále naslouchat. 
To proto, že v rámci obecného povo-
lání k dokonalosti, kterého se nám 
dostává ve křtu a biřmování, máme 
také každý z nás konkrétní a jedi
nečné povolání. Toto osobně pova
žuji za jednu z nejdůležitějších 
 Špidlíkových myšlenek, a je zde zce
la zřejmé, že je potřeba toto povolání 
hledat neustále, abych se nechal vést 
Duchem Božím, který ke mně může 
promlouvat každý den jinak.

Zde lze pochopit, proč Východ 
má jako ideál neustálou modlitbu. 
Modlitba zde znamená postoj 
vnitřního naslouchání. Každé 
zhodnocení dne nabude na smys-
lu, vidímeli ho v tomto kontextu 
– ne jako každodenní tribunál, ale 
jako zhodnocení toho, jak a kde ke 
mně Bůh dnes promlouval. Pro 
Ignáce stojí v popředí vděčnost za 
přijatá dobrodiní – i když je hned 
nerozeznáme jako taková – a útě-
cha z toho, že jsem směl zakusit 
Boží přítomnost i ve vlastním 
selhání. 
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Modlitba je tedy rozhovor s Bo
hem, který se neomezí na některé 
okamžiky během dne, ale je trvalým 
postojem člověka vůči Bohu. To vše 
je cílem toho, abychom vytvořili ně-
co nového a krásného, zcela osobní-
ho, co můžeme vytvořit pouze my. 
K tomu je ovšem zapotřebí skutečné 
inspirace, kterou může dát jen Duch 
Svatý.

Mluvímeli o askezi, sebezáporu 
nebo umrtvování, což jsou pojmy, 
které se mohou zdát zastaralé, získa-
jí na aktuálnosti, když je chápeme 
jako podmínku pro to, abychom 
mohli tvořit. Myslí se tím připravit 
se k tomu, abych Boží hlas zaslechl, a 
to jde jedině tehdy, když mám srdce 
svobodné a neobtěžkané myšlenka-
mi, které mi zabraňují v pohledu 
vzhůru. Jedině když objevím duchov-
ní život jako tvořivost, začne mě 
bavit. Charakteristické pro P. Špidlí-

ka bylo právě srovnání duchovního 
života s uměním. Umělec čeká na 
inspiraci, a když přijde, tak všechno 
ostatní dá stranou, aby ji zachytil a 
ztvárnil.

Umění volby
Profesor Špidlík měl geniální schop-
nost vysvětlit velmi náročné a složité 
otázky duchovního života takovým 
způsobem, že jim mohl každý poro-
zumět. To, co učil, i žil, a to tak prů-
kazně, že jeho žáci se od něj mohli 
učit, jak to přenést do vlastního živo-
ta. Tak zpřístupňoval i postavy svět-
ců v přednáškách a kázáních, že 
posluchače se nezmocnila frustrace 
z pocitu, že nedostačuje ideálu svět-
ce, kterého vykreslil, ale spíš chuť jej 
napodobit. Člověk si řekl, že „jeli 
toto křesťanství, tak to beru“.

Je pozoruhodné, kolik lidí mluví 
s nadšením o P. Špidlíkovi, ačkoli se 

S příbuznými na 
návštěvě u rodinných 

hrobů na hřbitově 
v Boskovicích
(Archiv Centra 

Aletti)
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s ním nikdy osobně nesetkali. Není 
to dokladem toho, že jeho duch půso-
bí dál? Jaký byl, lze vyčíst z tváří jeho 
přátel. On sám pevně věřil, že Duch 
Boží působí ve světě stejně, jako 
působil v minulých časech, a nehod-
notil naši dobu jako horší než tu pře-
dešlou. To proto, že „viděl Boha ve 
všech věcech“, tak jak k tomu vede 
sv. Ignác. Nebědovat, nelámat hůl 
nad světem, ale ztišit se vnitřně, 
 abych zaslechl Boží hlas a dělal to, 
k čemu mě inspiruje. Ignác je v tom-
to směru neuvěřitelně otevřený, 
moderní, efektivní.

Když mě někde nechtějí, tak ode-
jdu pryč a jdu tam, kde moje náma-
ha slibuje hojnější ovoce (ono igna-
ciánské „magis“). Dobře si také 
uvážím, na co stačím, a je lépe vyty-
čit si raději menší cíl a důsledně jej 
uskutečnit. „Rozlišování duchů“ vyty
čil Ignác z Loyoly jako zásadní pro-
středek duchovního života. To ne
chápe jenom jako rozlišování mezi 
dobrem a zlem, ale jako umění vybrat 
si mezi různými dobrými alternati-
vami to, co nejvíce odpovídá mým 
vlohám, silám, schopnostem. Učinit 
správnou volbu je tajemství úspě-
chu. Proto jsou exercicie sv. Ignáce 
zdrojem inspirace i pro lidi z oblasti 
podnikání.

Duchovní život 
Dříve se často hovořilo o nutnosti 
dávat dobrý příklad. Dnes se zdá 
tento pojem poněkud zastaralý; chá-
pemeli jej však jako schopnost 

a povinnost člověka být pro své okolí 
čitelným, tak nabývá nové aktuál-
nosti. Tomáš Špidlík se často vracel 
k tématu rozlišování myšlenek. 
Počátek jak zla, tak dobra tkví v myš-
lenkách. Proto je musíme tříbit: ty 
škodlivé odstranit, a naopak ty dob-
ré rozvíjet.

Otcové trvají na tom, že se máme 
zbavovat nejen myšlenek zlých, ale 
i myšlenek neužitečných. Zabývat se 
jimi sice není hříchem, ale odčerpá-
vají nám duchovní sílu, kterou po
třebujeme k tomu, abychom dali 
prostor myšlenkám dobrým a užiteč-
ným. Zanedbávámeli tato kritéria, 
upadáme do čistě moralistického 
pojetí duchovního života, který je 
zúžený na otázku, jeli to hřích, či 
nikoliv, a tak se náš život stává plo-
chým a sterilním.

Naučímeli se zacházet s myšlen-
kami, objevíme s údivem, jakou mají 
vnitřní sílu a čeho jsme schopni, 
nechámeli se jimi vést. To platí 
zejména o těch myšlenkách, které 
přicházejí zevnitř, které nám vnukne 
Duch Svatý z hloubi vlastního nitra. 
Nepřejde tak ani jeden den bez toho, 
že by mne Bůh skrze tyto myšlenky 
neoslovil a tak mne provedl celým 
dnem. Duchovní život se tak stane 
radostným očekáváním toho, co 
pro mne Bůh dnes připravil, a nikoli 
strachem z toho, co mě dnes čeká 
a nemine.

Myslím, že to je tajemství neustá-
lého úsměvu na tváři otce Špidlíka, 
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který považoval každý den za jedi-
nečný dar od Boha. Když ho člověk 
ráno potkal, jako by se v jeho tváři 
zračila otázka: „Co si asi pro mne 
dnes Pán připravil?“ Abych vnímal 
Boží přítomnost ve svém životě, 
musím své nitro udržovat ve spojení 
s Bohem skrze Ducha Svatého, který 
z hlubin našeho srdce volá neustále: 
„Abba, Otče!“

Pak si mohu být jist, že se mi 
nemůže nic stát, a přestanu se bát. 
Začnu vnímat, že všude kolem mne 
roste Boží království, a já ho nemu-
sím „budovat“, ale hledat ho a nachá-
zet ve všem, s čím přicházím do sty-
ku. Najdu v sobě sílu osvobodit se od 
toho, co mně brání jít za hlasem 
Ducha. Budu se snažit zůstat sou-
středěným a pozorným, abych ne
promarnil okamžik, kdy mě Pán 
bude chtít svým Duchem navštívit, 
a budou platit slova Ježíšova: „Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé 
slovo a můj Otec ho bude milovat; 
přijdeme k němu a učiníme si 
u něho příbytek“ (Jan 14,23).

Očistit své srdce
V duchovním životě jde tedy o to, 
abychom našli jeho vnitřní zdroje, 
resp. abychom přenesli zdroj zvenčí 
do nitra. Můžeme si pak být jisti, že 
nás inspirace neklamou, ale že jsou 
naopak neomylné, jak říká Teofan 
Zatvornik, Špidlíkův oblíbený autor. 
Předpokladem však je čistota srdce, 
tedy boj o to, aby v nás vládl pokoj 
Kristův.

Prof. Špidlík se celý život snažil 
zprostředkovat poznání, že pozor-
nost věnovaná srdci není slovanský 
sentimentalizmus, ale bezpečný uka-
zatel na naší pouti. Už Ignác nazývá 
sám sebe „poutníkem“, tedy člově-
kem, který věří, že ho vlastní srdce 
neklame, ale naopak dovede tam, 
kde ho Bůh chce mít. K tomu je zapo-
třebí vnitřní síla, tedy srdnatost. Spi-
ritualita srdce není pro slabé, ale 
naopak pro ty, kteří v sobě objevili 
zdroj síly a berou na sebe riziko 
z něho čerpat. Srdce neznamená 
změkčilost, ale schopnost bojovat, 
a když je zapotřebí, umět se bránit, 
vystihnout moment, kdy a jak dru-
hého usadit tak, aby mu to bylo ku 
prospěchu a posunulo ho dál.

Můžeme si stěžovat na odcizení 
kultury křesťanskému duchu, ale 
těžko si dělat iluze o tom, že se 
můžeme navrátit do jednolité spo-
lečnosti středověku. Na druhé straně 
skutečnost, že je církev vytlačována 
z veřejného prostoru, neznamená, že 
by společnost nehladověla po Božím 
slově, po evangeliu, po orientaci na 
duchovní hodnoty. Otec Špidlík to 
vytušil a dokázal najít v současné 
kultuře – v literatuře, poezii, ve 
výtvarném umění i filmu a hudbě – 
styčné body, dovedl číst soudobý 
svět očima evangelia. To odpovídá 
Ignácově požadavku vyložit to, co 
druhý říká, nikoliv tím nejhorším, 
ale tím nejlepším možným způso-
bem. 

Richard Čemus SJ
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Vyznání jezuity z Boskovic
Jezuitská vyznání. Tak se jmenuje kniha rozhovorů s jezuity, pod kterou jsou 
podepsáni Valentí Gómez-Oliver a Josep M. Benítez-Riera. Z této publikace 
přinášíme překlad interview s Tomášem Špidlíkem, který nám dovolí nahléd-
nout hlouběji do jeho osobnosti. 

Za koho byste se označil?
Jsem poutník, který nikdy nevěděl, kam jde, ale když dosáhl nějakého cíle, 

poznal, že to byla cesta, kterou měl ujít.

Jaké je zázemí, ve kterém rozvíjíte svoji činnost?
„Věčný Řím“, kde minulost splývá s přítomností, kde se mísí národy a kul-

tury a kde se dozvíte, že pravda je v plné jednotě („všejednotě“).

Jaký je váš Bůh? Jaké hodnoty vyznáváte? Máte idoly?
Jaké hodnoty jsem vyznával? Myslím, že téměř všechno, protože jsem měl 

rád všechny krásné věci. Považoval jsem je za idoly? Jen velmi částečně, pro-
tože jsem měl vždy silný pocit, že jsem jen pouhým aspektem tajemství „jed-
noho“. Snažil jsem se toto „jedno“ uchopit různě podle rozdílných období 
života: poezií, tomistickou filozofií, teologií spekulativní, a pak i pozitivní. 
Dnes díky Bohu chápu, že ono „jediné“ je v Nejsvětější Trojici a že jeho odraz 
ve stvoření je pojmenován po svaté Moudrosti.

Jaké je východisko vašeho života: narození, rodinné prostředí, 
sociální zázemí?

Narodil jsem se ve velmi chudé rodině; můj otec byl švec a byl vážně nemoc-
ný. Moje mládí spadalo do období světové hospodářské krize. Ale nikdy jsem 
neslyšel, že by si moje maminka stěžovala, spíše měla ve zvyku říkávat: Díky 
Bohu, že jsme zase prožili týden bez problémů. Tato situace mě přinutila, 
abych si vydělával na studium, a to již od školních let. Ale ve škole jsem našel 
atmosféru velkého a nezapomenutelného přátelství; a také krajina byla krás-
ná a lesnatá.
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Jaký smysl dáváte svému povolání? Jaký jste ve svém dospívání 
a růstu měl ideál, jaká uskutečněná přání a další nedosažená?

Když jsem vstoupil do noviciátu, musel jsem vyplnit formulář s otázkami. 
Mezi ně patřila následující: Zvláštní přání? Odpověděl jsem Ad pueros edu-
candos et pro Ecclesiae unitate (K formaci mladých lidí a pro jednotu círk-
ve). Je to zvláštní, ale obě touhy se naplnily, i když jiným způsobem, než jsem 
si představoval.

Čemu jste se ve svém životě nejvíce věnoval?
Moje studia se zaměřila na jedno téma: spiritualita křesťanského Východu. 

Z tohoto důvodu jsem k tomuto tématu psal vědecké knihy. Jsem přesvěd-
čen, že tato spiritualita má pro dnešní svět zvláštní význam. Věnoval jsem se 
jejímu šíření také prostřednictvím populárních knih a brožurek, duchovních 
cvičení, vysílání Vatikánského rozhlasu, přednášek atd.

V srdečném rozhovoru s kardinálem Josefem Ratzingerem, prefektem Kongregace pro nauku víry, 
pozdějším papežem Benediktem XVI.

(Archiv Centra Aletti)
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Jak vnímáte podzim svého života? Co si myslíte o smrti? A co 
dál?

Smrt je tranzit, přechod do věčnosti; věčnost není dlouhá doba ani zastave-
ní času, ale „věčnaja pamjať“, rozpomínání – anamnéza všeho a setkání všech 
v nebeské liturgii.

Jaký máte pohled na svého bližního?
Za svůj postoj přijímám vyznání ruského básníka a myslitele Vjačeslava 

Ivanova: „Ty jsi, tedy jsem.“

Jaký je klíč, který otevírá možnost splnění plánovaných úkolů?
Plány do budoucna? Přátelské setkání se sestrou smrtí. Ale protože jsem 

toho napsal tolik, těší mě, že moje spisy budou číst a překládat zejména na 
Východě. Když se mnou nějaký čtenář přijde do styku, odpovím mu: „Přečtě-
te si to, možná, že takhle tomu lépe porozumíte. Já to již nečtu.“

Jaká je vaše představa ženského světa?
Když jsem studoval na střední škole s děvčaty ve stejné třídě, nikdy mě 

nenapadlo myslet si, že by byly stejné; proto jsem s nimi vedl mnoho diskuzí, 
především o poezii. Bylo to tušení toho, co dnes chápu: žena je komplemen-
tární bytost k muži, a tato bytost je tím krásnější, čím je duchovnější.

Jaká by byla vaše utopie? Má smysl si ji představovat?
V mém věku už nejsou utopie. Kromě toho termín utopie znamená „nikde“; 

a každý může realizovat svou osobnost pouze na „svém místě“.

Jaký je dialektický vztah mezi vědou a uměním?
Věda zvažuje „jedno spolu s jiným“ (myšlenka jasná a zřetelná, clara  et 

distincta); na druhé straně umění ukazuje „to jiné v jednom“. Proto věřím, že 
„krása zachrání svět“ (Dostojevskij); umění může vtáhnout vědecké výsledky 
do života a učinit je náboženskými, jak si přeje ruská moudrost – „ruská 
 sofiologie“.

Jaké jsou vaše oblíbené pokrmy a nápoje?
Smažené kalamáry a červené víno; oba jsou snad symbolem života, který se 

rodí z vody a ze země.
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Jaký je váš vztah k přírodě?
Mám rád hory stejně jako moře. Je to rozporuplné? Jsem však přesvědčen, 

že skutečný život je založen na harmonii antinomií. Více než jednou jsem byl 
s přáteli ve stanu v Dolomitech v Alpách, ve výšce dva tisíce metrů, a ráno 
jsem slavil byzantskou mši na skalách. K moři a k zemi se přidala nebeská 
klenba; bez ní by byly protiklady v rozporu.

Jak vidíte sám sebe?
Mnohé jsem napsal, mnohé jsem řekl, Ty sám, Pane, smiluj se nade mnou!

Jaký má pro vás smysl vaše křesťanská víra?
Říká se, že Řekové objevili Boha v přírodě, židé v historii. Moje víra v Boha 

je stále více posilována, když pozoruji historii svého osobního života – v něm 
nalézám jednotu jen proto, že vidím, že mě vždy Někdo vedl.

Co pro vás znamenají ostatní náboženství?
Jako obránce východní spirituality, zejména ruské, tvrdím, že náboženství 

má své centrum v lidském srdci. Pokud je na setkáních s lidmi jiných ná-
boženství vnímána blízkost srdce, je dialog snadný.

Jak byste katolickou církev popsal na začátku tohoto tisíciletí?
Dnešní situace církve mi připomíná dobu obsazení Říma Alarichem na konci 

starověku. Svatý Augustin se domníval, že konec světa přijde s koncem Říše řím-
ské, ale potom byl korunován za hlavu nové říše „barbar“ Karel Veliký. Také dneš-
ní církev čeká na ty, kteří by se nechali „korunovat“ jako její noví světští ochránci.

Jaký je váš ideální model katolické církve?
Obraz Nejsvětější Trojice, koncipovaný ve smyslu daném řeckými otci, kde 

od osobních vztahů dospíváme k jednotě, a nerozbíjí se jednota, abychom se 
dostali k osobám.

Jaké jsou nejnaléhavější problémy současné katolické teologie?
Vyjadřuji to krátce tímto způsobem: Krédo bylo částečně zfalšováno změ-

nou čárky: „Věřím v jednoho Boha“, čárka a odmlčení, a teprve pak následu-
je „Otce…“ Naproti tomu je původní, autentické vyznání: „Věřím v jednoho 
Boha Otce.“ Teologie se tak stala odosobněnou, „objektivizovanou“, chce 
vytvářet „definice“, ne „symboly“ víry. Teď je ten správný okamžik, aby „per-
sonalizmus“ pronikl i do tohoto prostředí.
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Jak ovlivňují váš život výzvy současného světa: chudoba, nespra-
vedlnost, ekonomický růst, ekologie?

Jsou to znepokojující problémy. Velikáni a myslitelé světa se je bohužel 
snaží vyřešit prostřednictvím myšlenek a zákonů, které se mohou vhodně 
nebo nevhodně vymezit na velký počet příkazů, a ignorují skutečnost exis-
tence lidí, která je neopakovatelná. Proto je pro mě obtížné srovnávat s nimi 
svou osobní zkušenost války, nacizmu, komunizmu, exilu a tak dále.

Co pro vás znamená Tovaryšstvo Ježíšovo?
Tovaryšstvo mi dalo příležitost k práci, kterou bych jinde neměl. V něm 

jsem našel mnoho opravdových přátel. Kromě toho jsem zjistil, že ignacián-
ská spiritualita může být dobře sladěna s duchem křesťanského Východu, 
předmětem mého studia a mé lásky.

Jaké by mělo být Tovaryšstvo Ježíšovo ve třetím tisíciletí?
Napsal jsem malou knížečku o Ignácovi jako duchovním otci, ve které 

trvám na tom, že vztahy našeho zakladatele s jeho společníky byly hlavně 
osobní; proto se také dnešní Tovaryšstvo nachází ve stavu znovuzrození skr-
ze „kolegialitu“ v tomto duchu.

Co vaše začlenění do světa, v němž  jste rozvíjel své povolání?
Poprvé jsem do styku s jiným prostředím než svým přišel v Holandsku, když 

jsem studoval teologii. Počátky jsou vždy obtížné. Nyní, po více než padesáti 
letech života v Římě, cestování a vyučování i v jiných částech světa, si myslím, 
že by bylo pro mne obtížné přizpůsobit se jednobarevnému prostředí.

Jaké změny ve svém životě jste zakusil, abyste se přizpůsobil 
„nové“ realitě?

Jako chlapec, který žil ve venkovském prostředí, jsem se bál přijít do styku 
s cizími lidmi, ale chtěl jsem. Teď mám velmi rozmanité kontakty – víc, než 
bych si přál. Líbí se mi zvláště ty, které jsou pouze osobní.

Jaký je váš profesní život a vaše osobní cesta?
Narodil jsem se v Boskovicích, v České republice, 17. prosince 1919, kde jsem 

studoval základní školu. Akademický rok 1938–1939 na Univerzitě v Brně 
(literatura) byl přerušen kvůli nacistické okupaci, od roku 1940 do roku 1942 
noviciát v Čechách a na Moravě. Studium filozofie na Velehradě v letech 1943 
až 1945 bylo přerušeno povoláním na nucené práce. 1945–1946 prefekt školy 
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pro žáky ve zmíněném místě. V letech 1946–1950 studium teologie v holand-
ském Maastrichtu. V letech 1950–1951 jsem ve Florencii absolvoval třetí pro-
baci. Od roku 1951 do roku 1955 jsem studoval na Papežském orientálním 
ústavu, kde jsem získal titul v oboru scientiis cristianis orientalibus (křesťan-
ských východních věd). Od roku 1951 bydlím v Římě, s občasným pobytem na 
jiných místech. V tomto městě se rozvíjí můj profesní život.

Od roku 1951 jsem spolupracoval s Vatikánským rozhlasem v českém jazy-
ce – v nedělních homiliích. V letech 1951–1989 jsem byl spirituálem Papežské 
vysoké školy Nepomucenum v Římě, 1974–1991 provinciálem českých jezui-
tů v zahraničí, 1955–1994 profesorem východní spirituality při Papežském 
orientálním ústavu na Papežské Gregoriánské univerzitě a v Tereziánu; 
a dále hostující profesor na různých ústavech po celém světě. Jsem porad-
cem Kongregace pro blahořečení a svatořečení a Kongregace pro východní 
církve. Jsem autorem asi třiceti knih (přeložených do více než stovky jazyků) 

Před vilou na Svatém Kopečku, ve které žila babička Jiřího Wolkera. 
Mladý spisovatel ji často navštěvoval a trávil u ní mnoho času

(Archiv Centra Aletti)
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a nesčetných článků. V roce 1995 jsem byl kazatelem při duchovních cviče-
ních pro papeže a římskou kurii. Mezi nejvýznamnější ceny, které jsem zís-
kal, patří čestný doktorát Ortodoxní teologické fakulty v Kluži v Rumunsku, 
teologické fakulty v Olomouci, teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
Řád T. G. Masaryka České republiky a další.

Cítíte napětí mezi svým jezuitským povoláním a svým profesním 
životem: mezi přijetím a nepřízní?

V Tovaryšstvu jsem našel spoustu podpory pro svou činnost, s výjimkou 
určitých okamžiků, kdy mě někteří místní nadřízení chtěli donutit vzdát se 
všeho, co nebylo pod jejich přímou kontrolou.

Jaký obraz byl vryt do vaší mysli? Můžete nám ukázat fotografii 
tohoto obrazu?

Přiložená fotografie hory. Komentář k meditaci: „Když zmizí uvedený spod-
ní pohled, otevře se horní, ale mezi mraky.“

Jaký zvuk vás doprovází nejčastěji? Jaká je vaše oblíbená hudba?
Harmonická hudba podle Palestrinova kontrapunktu.

Co vás nejvíce zaujalo na sochařském umění? Můžete dát nějaký 
příklad?

Byl jsem velmi ohromen dílem Čtyři zastavení od Michelangela, kde 
z dokonalosti forem se rodí skrytý rytmus mramoru. Rozlišením, kterým 
umělecká forma zrozená v mysli ovládne jakýkoli materiál.

Vzpomenete si na nějaký aforizmus starodávné moudrosti? 
A nějaký z vašich?

„Když je polévka horká, nemohou do ní spadnout ani komáři, ani mouchy; 
když je naopak studená, je plná tohoto hmyzu; stejně tak je to s lidským srd-
cem“ (připisováno sv. Efrémovi). „Umění nedělat si z ničeho starosti je pod-
mínkou, abych všechno přijal a miloval“ (připisováno mně).

Ve světě mizí původní přírodní vůně; s jakou vůní byste chtěl být 
spojen?

S vůní lipových květů. Možná právě proto završuji svůj život v Centru Alet-
ti, kde má nakladatelství Lípa své sídlo a kde vydávají mé bajky „Ulipispirus“ 
– jméno, ve kterém je toto slovo skryté.

Ze španělštiny přeložil František Kuběna SJ
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Mučednictví srdce
Poutník – za předpokladu, že věrně chodí s Pánem – putuje nakonec tam, 
kam rozpoznal, že má putovat: je tam „vtělován“ Duchem. Směr cesty mu 

určuje důvěrné propojení tlukotu jeho srdce s pulzem Pánova Srdce – 
nemůže bez této nejjistější logiky poznání být. Ani místa putování kardinála 

Špidlíka (Boskovice, Velehrad, Fatima, Řím aj.) nebyla nahodilá, ale jsou to 
„syntézové uzly“ věčné paměti, které jeho srdce osobními zápasy přijalo. 

A tak se ta místa stala duchovně zásadní.

Špidlík až zpětně viděl, jak byl na to 
či ono místo vyveden Duchem, a byl 
mu tam darován také patřičný čas na 
setkání s těmi, kteří se stali součástí 
věčnosti spolu s ním. Vše ale – v mís-
tě, čase, mezi lidmi – než se „vkrvilo“ 
do věčnosti, muselo procházet 
(a zejména to nejvzácnější) výhní 
očisty. Očistou mu například bylo 
nechápání mnohých, co tradice círk-
ve vyjadřuje pojmem „srdce“. Sám 
zakusil – podobně jako mnozí otcové 
před ním – že Pánovo Srdce se ozývá 
v lidském srdci a uvyká ho tak na 
nejhlubší rovinu poznání. Člověk je 
potom schopen vnímat, jak sám Bůh 
prožívá druhé lidi, události, a jak 
božsky citlivě vede celé stvoření 
k záchraně – na čemž může mít lid-
ské srdce misijně účast.

Pohled do Božího Srdce, jak se 
ozývá v lidském srdci: to jediné při-
vádí k naději. Dívat se totiž na to, co 
a jak činí Pán, nás automaticky vyvá-
dí ze zaujetí zlem, z beznaděje. Proto 

máme své srdce učit, aby se v nás 
„stále modlilo“, a tedy „promlouva-
lo“ o pohybech Pána: dotýkámeli se 
takto Boha, je to naše uzdravení. 
Tento „zážitek“ setkání s nekoneč-
nou Láskou působí proměnu zevnitř 
– vyztužuje nás jistotou, že Bůh 
s námi počítá. Tento komplexní 
a tichý proces přerodu člověka je 
sladkým proléváním krve: mučed-
nictvím. To vše otec Špidlík zakoušel 
a o tom mluvil a psal.

Duchovní odkaz
Po jeho smrti dostávají tyto skryté 
poklady jeho života o to jasnější kon-
tury, neboť smrtí život nekončí, ale 
rozvíjí se do nekonečných možností 
v oslaveném Jeruzalémě (a ten k nám 
sestupuje, podle Špidlíka, jako Páno-
vo Srdce). A tak jsme přesvědčeni, že 
s dokonaným dílem má jeho na zemi 
zvolené kardinálské heslo Ex  toto 
corde (z celého srdce) nebeský doda-
tek: z celého srdce toužil být mučed-
níkem Pánova Srdce.
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Jaká je analogie s námi – na co 
nám otec Špidlík svým dílem ukazu-
je? Ježíš nikdy neomítne toho, kdo 
touží po „jeho velikých věcech“. I my 
jsme tvořiví se svým Stvořitelem, 
a můžeme se tedy (po zkušenostech 
chození s Pánem) odvážit odposlou-
chávat své srdce, kterým hýbe Pán. 
Možná má i pro nás připravené 
mučednictví: pokud ne fyzické, tak 
skryté mučednictví srdce, které je, 
jak v díle dokládá otec Špidlík, ještě 
skutečnější!

Tak jako duchovní (skryté) mateř-
ství přesahuje mateřství fyzické 

(viditelné), tak mučednictví srdce 
zahrnuje všechny ostatní druhy 
mučednictví. Ze srdce totiž všechno 
vychází a do Srdce se navrací. A tak 
se sbíhá odkaz kardinála Špidlíka do 
jediného bodu, zřídla, ze kterého vše 
ostatní vyrostlo – do kultury srdce, 
které tím, že se naučí diskrétně obě-
tovat a být obětníkem, získá poklad 
nejvzácnější: vůni Ježíšova vele
kněžství – přátelství jeho Srdce. 
V tom nám přímluvce otec Špidlík 
pomáhá.

 Luisa Karczubová

Až zpětně Špidlík vnímal, jak ho Duch vede na různá místa a důležitá setkání.
Pohled do Pánova Srdce vlévá do našeho nitra naději
(Archiv Centra Aletti)
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Skrytý a neokázalý
Jeho cesta ke kněžství byla více než dobrodružná. Obvykle zmiňuje jeden 

nezapomenutelný okamžik, když v noci a v hustém dešti překročil západní 
hranice a přešel do Rakouska, rozzářilo se slunce a on uslyšel zpívat 

skřivánka. Díky Boží Prozřetelnosti doputoval v roce 1956 do Říma a stal se 
bohoslovcem v římské koleji Nepomucenum. Tam se dnešní emeritní profesor 

fundamentální teologie Karel Skalický setkal s Tomášem Špidlíkem, 
který ho doprovázel na cestě duchovního života.

Co pro tebe znamenalo setkání s Tomášem Špidlíkem jako pro 
bohoslovce a mladého kněze, který hledal podobu svého poslání 
a angažovanosti v nedobrovolném exilu? 

Zpočátku nic víc než setkání se zpovědníkem a duchovním rádcem, před 
nímž jsem vysypal koš svých nečistot a tápání.

Byl jsi sekretářem kardinála Josefa Berana. Jaký byl vztah mezi 
ním a otcem Špidlíkem?

Korektní.

Podrobně jsi znal atmosféru českého exilu. Jakou roli v ní z tvého 
pohledu hrál otec Špidlík?

Nevýraznou v tom smyslu, že se v české exilové veřejnosti nikdy nestal 
jablkem sváru. Nepůsobil totiž jako tribun. To nebyl jeho styl. Působil skrytě, 
v osobních vztazích. Proto se mohlo stát, že Mons. František Vorlíček o něm 
prohlásil, že nikdy nikomu (rozuměj všem nám, nepomucenským kněžím) 
nijak zvlášť nepomohl. Pokud šlo o koncil, nepřeložil do češtiny a nekomen-
toval ani jeden koncilní dokument, dokonce ani ten o východních církvích, 
což mohla být jeho záležitost. V exilových časopisech Svědectví, Listy a Pro-
měny nepublikoval. Na sjezdech Čsl. společnosti pro vědy a umění konaných 
v Evropě nebo v USA se neukázal, v čemž se podobal Boublíkovi, který nebyl 
ani tam, kde se Špidlík pravidelně ukazoval, totiž když šlo o náš římský ryb-
níček Křesťanské akademie a Velehradu. Myslím, že oběma byla česká exilo-
vá „veřejnost“ žabím rybníčkem, kde považovali za zbytečné kvákat.
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Pokud jde o zmíněný názor Mons. Vorlíčka, tak k tomu si dovolím dodat, co 
se týká mne samého a co snad tento „soud“ přivede na spravedlivější míru. 
Uvažme, že Špidlík byl po dlouhá léta spirituálem Nepomucena, tedy zpověd
níkem nás všech, kteří jsme Nepomucenem prošli. Viděl proto každému z nás 
až do jeho nejvnitřnějších vnitřností. Jeho pomoc proto mohla být, a myslím, 
že i byla, neokázalá, skrytá, neholedbavá. Sám jsem to zažil, když nevole někte
rých katolických exulantů z mého redigování Studií a mých publikací dosáhla 
vrcholu. Tehdy si mě Špidlík pozval na procházku do Castelli Romani a trochu 
víc si mě proklepal. Netrvalo dlouho a dostal jsem kopii dopisu od neznámého 
odesílatele. Ten dopis byl adresován největšímu mému žalobníku a podepsán 
jakýmsi panem Martinem Skálou. Byl promyšlenou obhajobou mého vedení 
Studií, jakož i některých mých publikací. Po přečtení toho dopisu jsem si řekl, 
že sotvakdo jiný mohl takový dopis napsat než Špidlík. A že mi ho poslal ano-
nymně? To byl myslím právě jeho styl. Nevystupovat moc do popředí.    

Kolem časopisu Studie, který jsi vedl od roku 1967, se utvořila 
tvůrčí atmosféra kvalitní teologické, filozofické a kulturní disku-
ze. Špidlíkův přínos k poznání křesťanského Východu je dobře 
znám. Byl však i velmi činný v jiných oblastech. Jak jsi vnímal jeho 
hlas v oné bohaté pluralitě názorů, které se po Druhém vatikán-
ském koncilu zcela přirozeně objevovaly?

Byl vážený jako znalec východní spirituality a církevních otců, zvláště spi-
rituality ruských myslitelů a „starců“. Právě pro tuto znalost se domýšlím, že 
byl i rádcem sv. Jana Pavla II., pokud šlo o jeho vztah k pravoslaví.
 
Byl jsi činný v mnoha ekumenických aktivitách v českém exilu. 
V čem byl Špidlíkův postoj k ekumenickému hnutí podobným 
s tvým postojem a v čem se odlišoval?

Otázka je postavena tak, jako bychom byli rovnocenní partneři. To jsme 
však nebyli. Pokud jde o ekumenizmus, byl jsem do doby vyhlášení dekretu 
Unitatis redintegratio spíš jeho žákem. A po jeho vyhlášení si nevzpomínám, 
že bychom měli nějaké vzájemně odlišné výhrady k tomu, co koncilní doku-
ment vyhlašoval o ekumenizmu a jeho vedení a uskutečňování.

Karel Vrána rád hovořil o tom, že se člověk v cizině buď odrodí, 
nebo „přirodí“. Jaký byl vztah otce Špidlíka k české kultuře a čes-
ké společnosti vůbec? Jak vnímal období komunistické diktatury? 
A jaké naděje pro české země jste spolu sdíleli?



2� | Jezuité 2-3/20�9

Naše téma            

Nevzpomínám si, že bychom se Špidlíkem kdy mluvili o nadějích české 
země ani o komunistické diktatuře. Hovořívali jsme převážně o filozofických 
a teologických otázkách. Často jsem ho podnítil, abychom mluvili o ruské 
spiritualitě. Sám pak jsem se ho dotazoval na teologické problémy, které mě 
zajímaly a případně i trápily. V době, kdy jsem pracoval na své dizertaci, 
zaváděl jsem náš hovor na téma důležitosti Ježíšova zmrtvýchvstalého lidství 
pro organickou jednotu celé křesťanské teologie. A když tu mám příležitost 
zmínit se o tom, o čem jsem mluvil s otcem Špidlíkem, rád bych dodal, že mě 
„nenechávali na pokoji“ dva čeští jezuité: Špidlík svou slovanskoruskou spi-
ritualitou a Říha svou kantovskoblondelovskou filozofií.     

Čistě hypoteticky: Jak by se otec Špidlík díval na pontifikát sou-
časného papeže Františka?

Ve světle své slovanskoruské spirituality souznivě.

Kdybys měl třemi slovy charakterizovat lidskou osobu otce Špidlí-
ka, která by to byla?

Patrolog, spirituál, „starec“.

Můžeš na závěr vydat i své osobní svědectví či jen malou příhodu, 
která ti utkvěla v paměti? 

Kromě jednoho výroku otce Špidlíka, který mě ve zpovědi hluboce zasáhl, 
mi nejvíce v paměti utkvěly naše výlety do Castelli Romani, které jsme vždy 
uzavřeli v nějakém tinellu čili vinném sklípku.

Připravil Pavel Ambros SJ

Prof. Karel Skalický se narodil 20. 5. 1934 v Hluboké 
nad Vltavou. V roce 1956 emigroval do Rakouska, 
dostal se do Říma, kde na Lateránské univerzitě 
absolvoval filozofii a teologii. Na kněze byl vysvěcen 
roku 1961, roku 1966 obhájil doktorát z teologie. Byl 
dlouhá léta redaktorem časopisu Studie, roku 1968 
začal přednášet na Lateránské univerzitě, krátce také 
v Zambii, Ekvádoru, Guatemale a Portoriku. V roce 
1994 se vrátil do vlasti a dodnes přednáší na Teologické 
fakultě Jihočeské univerzity. Je autorem mnoha knih 
a odborných statí.
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Tomáš Špidlík blahořečen? 
Jsou známa slova Romana Guardiniho, že největším zázrakem, 
vyžadovaným u kandidátů blahořečení, je vlastní příprava a proces 
beatifikace. Do událostí, které předcházejí konečnému vyhlášení, 
vždy vstupuje mnoho činitelů.

Rozhodnutí církve ohledně kanoni-
zace přesahuje čistě právní oblast 
a vztahuje se na vlastní náboženský 
život. Rozsáhlá ustanovení církevní 
autority však počítají s iniciativou li-
dí. Z lidského srdce musí totiž vychá-
zet pohled na to, co v něm vytváří 
Duch Svatý. To ukazuje, zda se jedná 
o improvizaci zájmové skupiny, ideo
logii profilované klientely – nebo 
přání rozličných lidí, kteří přece za 
to „nemohou“, že Duch vykonává 
takovéto dílo. Pokusme se vyslovit 
šest souvisejících bodů.

Zájem trvá
(1) Zájem lidí o otce Špidlíka nepo-
klesl, i když uplynulo téměř deset let 
od jeho smrti. Ukazatelem není, zda 
je velehradská bazilika při výroční 
dubnové liturgii naplněná zcela, 
nebo středně, ale jak se kardinálovo 
dědictví žije, promýšlí, aplikuje. 
Vidíme, že duchovní otec Tomáš Špi-
dlík za sebou nezanechává prázdno-
tu. Jeho žáci (a to nejsou jen dvě 
Centra Aletti, v Římě a Olomouci), 

jsou rozeseti doslova po celém světě, 
od spolubratří jezuitů, církevních 
autorit Východu a Západu, vyučují-
cích ve vědeckých institutech, ale 
i četných pěšáků církve atd., rozvíje-
jících jeho charizma dál.

Nejen dílo a odkaz uchovávají, ale 
také naplňují. V tom je síla Ducha, že 
je v lidském životě tvůrčí. Napořád 
se jeho textové dílo vydává, nejen 
v češtině, ale i v různých jazycích. 
Organizovaně i spontánně se lidé 
vyjadřují k jeho myšlenkám, předá-
vají si vzpomínky a jeho slovo začle-
ňují do svého života. Vynikajícím 
plodem zájmu lidu je dílo Služební-
ků Ježíšova Velekněžského Srdce, 
které je doslova neseno „žehnající 
přítomností“ kardinálovou. Za po
slední dobu se rovněž ve světovém 
měřítku objevilo několik rozsáhlej-
ších publikací, hodnotících život 
a dílo Špidlíkovo. Zásadní zůstává 
pobídka samotného Benedikta XVI., 
aby se „v životě podle srdce“ otce 
Špidlíka pokračovalo.
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Inspirativní postava
(2) Úcta a vnitřní zkušenost s kan
didátem svatosti znamená přede-
vším naši nepřerušenou důvěrnost 
s jeho osobou, o které mnozí nepo-
chybují, že žije v oslavené blízkosti 
našeho Pána. Člověku neporučíme 
a davová psychóza pohnutá virtuál-
ními idejemi nadlouho nezabírá. 
 Nejde o obdiv nad hvězdou, ale nad 
dílem Boha, který podivuhodně 
v kardinálově srdci jednal. Že mimo-
řádně existují i různící se postoje ve 
vyhodnocování některých specifik, 
není v rozporu s tím, že ho máme 
všichni rádi. Odlišně v dějinách spi-
rituality vysvětlovali svatého Fran-
tiška z Assisi, anebo vidíme, že roz-
manité přístupy k papeži Františkovi 
neznamenají oslabení papežství, ale 
tříbící sůl do našich každodenností.

(3) Iniciativa kompetentních lidí 
nepředstavuje soukromé šuškání si 
zasvěcených, ale poměrně náročnou, 
souvislou práci těch, kteří jeho osob-

nost promýšlejí. Ti heroické ctnosti 
kandidáta „nefabrikují“, ale sledují 
vývoj, vyhodnocují a mapují situaci, 
modlí se. Blahořečení není věc stra-
tegie, ale rostoucího souznění s Pá
nem, jenž jediný je Dárcem svatosti. 
Bylo by záslužné spočítat, kolik kniž-
ních titulů od otce Špidlíka na světě 
vyšlo, kolik textů o něm bylo napsá-
no, kolik novén s jeho tématy koluje 
mezi námi, jaká je podoba oslav jeho 
výročí, co udělat pro to, aby se v jeho 
dílech ukázalo na podněty, které jsou 
méně známé, zapomenuté anebo 
neobjevené. Je důležité pozorovat, 
jak vliv otce Špidlíka dopadá na lidi 
různého stavu a profesí.

Prorocké charizma
(4) S tím je určitě spojeno sbírání 
materiálů. Přirozeně je potřebné 
seřadit to, co napsal, nejen knižně, 
ale i to, co je k dispozici odjinud: 
nádherné texty soukromým osobám, 
lidem, kteří jsou mu bytostně zavá-

Podle olomouckého jezuity 
Michala Altrichtera 

byl Tomáš Špidlík mistrem 
duchovního rozlišování

(Foto archiv Centra Aletti)
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zaní. Od drobných pohledů, pozná-
mek, po rozmanité (přímo fantastic-
ké) fotografie z různých period jeho 
života.

(5) Prorocké charizma patří k osob-
nostem, které žijí Pána a v nichž Pán 
ohlašuje svá přání. Víme, že otec Špi-
dlík byl krajně zdrženlivý na nějaké 
„profétizmy“ (o konci světa, o tom, 
co máme nebo nemáme konat). Jeho 
„vidění do dálky“ bylo vlastně trojí: 
(a) že Ježíš zvítězil (podobně jako 
vstal z mrtvých, i když to většina teh-
dejších jeho současníků hmatatelně 
neprožívala), (b) že východiskem 
z neřešitelných svízelí života je po
hled do Pánova Srdce, kde zahlédne-
me život našeho srdce (tu jde o věro-
hodnost těch, kdo žijí důvěrně 
s Pánem), a (c) o poslání českého 
národa na konci věků – diskrétní 
mučednictví srdce. Češi jako národ 
neznamenají něco víc, ale jako každý 
národ promluví – biblicky viděno – 
ve své přiléhavé době; také Češi, 
navzdory všem „hrubkám“ ve spole-
čenském životě, budou ve svůj čas 
slyšenějšími dělníky na vinici. Jejich 
posláním je tichá, komorní a vnitřní 
úcta k Pánovu Srdci, a to v odvolání 
se na jezuitu Martina Středu, proná-
sledovaného pro spravedlnost a vy
voleného Láskou k velikým věcem, 
jak se traduje u nás a jak se uvádí i ve 
světovějším teologickém měřítku. 
„Přijde čas, kdy synové českomorav-
ské země budou kázat v Cařihradě 
a šířit pravdivé učení Kristovo. Při-

jdou v časech posledních. Tak se 
odvděčí Řekům za blahodárnou 
Kristovu víru, kterou od nich obdrželi 
skrze svaté slovanské apoštoly Cyrila 
a Metoděje.“ Jde o obraznou mluvu: 
Cařihradem se myslí „kulturnější“ 
národy apod. Bezesporu nebyl otec 
Špidlík neuvážlivý, že by bez pře-
svědčení hovořil o proroctví, jímž by 
zesměšnil celou svou životní práci, 
a tak se blamoval. Pokud toto pro-
roctví uvádí, má váhu.

Mistr rozlišování
(6) Čeho je otec Špidlík patronem? 
Existuje zkušenost lidského srdce, 
prověřená časem a dobrými plody, že 
(a) pomáhal během svého života i po 
své smrti nalézat mladým lidem 
kněžské a řeholní povolání. Byl mis-
trem rozlišování, a věříme, že tento 
Boží dar v něm jeho smrtí nekončí. Je 
tudíž patronem mladých lidí, kteří 
rozlišují, v jakém stavu mají žít. Dále 
(b) je patronem těch, kdo dbají o syn-
tézu duchovního života a poctivě roz-
víjené teologie. Sjednotit obojí není 
vždy snadné. Buď propadáme iluzím, 
nebo pochybnostem o smyslu toho, 
čemu se pomocí teologie věnujeme. 
Otec Špidlík rovněž (c) pomáhá v lid-
ské komunikaci nacházet společné 
pozitivní body – v životě rodin, v pro-
fesích či při setkáváních mezi námi 
pokřtěnými napříč vyznáními.

Velice si mnozí přejeme, aby otec 
Špidlík byl milým a blízkým svatým 
našeho českého nebe! 

Michal Altrichter SJ
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Život je setkání 
Sestra Diana Kets je představenou sester v belgické komunitě Maranatha 
a několik let pracovala v olomouckém Centru Aletti. Vzpomíná na setkání 

s Tomášem Špidlíkem, na inspiraci jeho životem i slovem.

Dobré víno nepotřebuje hlasatele, 
říká jedno italské přísloví. Tato prav-
da mě přivádí ke ztišení, když mám 
napsat něco o svých zkušenostech 
s P. Špidlíkem. Ke ztišení mě však 
přivádí i jiná pravda. Poznala jsem 
P. Špidlíka ještě v době, kdy jsem 
neznala, co je pokora, a když jsem 
byla ještě nevědomky ponořená do 
pýchy. To mě přivádí do doby mých 
studií na Orientale v Římě, kde byl 
otec profesorem křesťanské východ-
ní spirituality. 

První moje zkouška u otce Špidlíka 
přispěla k tomu, že jsem si tuto sku-
tečnost uvědomila. On jako zkouše-
jící: nejdříve si každý povšiml jeho 
typického a nedostižného smyslu 
pro humor. Nebyla jsem schopna na 
jeho otázky odpovědět. Se známou 
jiskrou v jeho očích mi nezbedně 
řekl: Ubohá Diana, je tak pokorná, 
že není s to odpovědět! Skutečně se 
to tak přihodilo, to bylo naše první 
osobní setkání, naše první pravé 
setkání. 

Víceméně za rok a půl jsem psala 
svoji doktorskou práci. Stal se mým 

moderátorem a navrhoval mi téma-
ta, z kterých jsem byla téměř omrá-
čená. Zněla lákavě, ale obávala jsem 
se svých nedostatečných akademic-
kých schopností, čehož si byl vědom. 
Jako profesor a kosmopolita byl 
značně zaměstnán; zdálo se, že je 
nemožné, aby mi intenzivně ve všem 
pomáhal. Když viděl můj zmatek, 
navrhl téma jiné. Ano, bylo lepší, ale 
byl mi přidělen jiný moderátor. 

Kdybych měla náš způsob setkávání 
mezi profesorem a studentkou k něče-
mu přirovnat, tak by to bylo setkání 
mezi vrabcem na střeše a orlem na 
obloze. Co se mne týkalo, skutečné 
setkání nebylo tehdy ještě možné. 

Překřížené cesty
Vzpomínáte si, drahý otče Špidlíku, 
že v době prvního tématu mé dizer-
tační práce jsem u vás zvonila na uli-
ci zvané Via Paolina? Odpovídal jste 
mi v domácím telefonu víceméně 
 vždy stejně těmito slovy: Jestliže při-
cházíš v pokoji, můžeš vejít! Ano, 
cožpak nebyl otec Špidlík tak zdravě 
přímý? Vaše slova zaznívala proroc-
ky. Cítila jsem se být pozvána k tomu, 
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abych se stávala nositelkou pokoje. 
Dával jste mi podnět k zamyšlení: 
myslela jsem na proroky, kteří potka-
li někoho na ulici a řekli: Nech své 
starosti a vejdi. A tehdy, otče, jste 
mne přivedl do domu na Via San Vi-
to, kde bydlely studentky.

Dům se nacházel uprostřed papež
ských univerzit a byl známý svým 
příklonem k feminizmu a laickosti, 
pro něž chtěl připravovat cestu do 
církve. Bylo zvykem někoho pozvat 
jednou do měsíce na přednášku. 
A tak, protentokrát, přišel profesor 
z Orientale, tedy P. Špidlík. Navrhly 
jsme téma, ale za okamžik ho před-
nášející umně změnil a začal hovořit 
o něčem jiném: o vizi křesťanského 
života z pohledu křesťanského Vý
chodu, který může dobře posloužit 
pro křesťanský život. Řekla jsem si: 
typický Špidlík. Nechtěl dělat dojem 
akademického člověka, ale někoho, 
kdo chápe život a chce říci něco pro 

život způsobem vhodným pro poslu-
chačstvo, které měl před sebou. Když 
jsem ho doprovázela domů, musela 
být již tma. Ale cesta se mi zdála pro-
světlená, plná jasu, ne večerního 
šerosvitu. Mohlo to být tušení, před-
tucha, znamení, že naše cesty, který-
mi procházíme, se překřížily, a od té 
chvíle jako bychom již kráčeli stej-
ným směrem? 

Obhajoba
A konečně přišel den obhajoby dok-
torské práce. Byla jsem ještě sama 
v sále, ale za chvíli vešel otec Špidlík 
a řekl pouze toto: Musíš mluvit, bude 
to nutné! Jeho ostrý nos a ohnivý 
pohled podtrhávaly váhu toho, co 
říkal. Byla jsem jako učenlivá ovečka, 
která je vedena na porážku. On na
opak s tváří pokrytou nachem oteví-
ral ústa tu a tam až nápadně, aby 
nechal projít chyby a abych se tím 
vyhnula tichu, které by bylo neštěs-
tím.

S tehdejším děkanem CMTF 
Pavlem Ambrosem při převzetí 
čestného doktorátu Univerzity 
Palackého v roce 1997
(Foto archiv Centra Aletti)
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Nakonec jsem dostala summa cum 
laude a pochvalu rektora. A otec rek-
tor? Byl, když už bylo vše za námi, 
zřejmě spokojen, když vnímal spo-
kojenost otce Špidlíka. Oficiální ráz 
celé události učinil z našeho setkání 
něco mimořádného. Byla to sice 
situace typicky akademická, ale jako 
by se mě právě toto netýkalo. A já? 
Neměla jsem jinou starost, než že 
jsem se chtěla všemu vyhnout, 
nechat proplout samospádem. Ale 
vše, jak se událo, bylo převedeno 
díky otci Špidlíkovi na rovinu 
duchovní. 

Netrvalo dlouho a potkali jsme se 
znovu, ne již v Římě, ale v České 
republice, v jeho vlasti. Někteří jeho 
duchovní synové a dcery spravují 
dům, kde se ignaciánská spiritualita 
snoubí se spiritualitou křesťanského 
Východu. Toto propojení je zde ucho
váváno a předáváno na úrovni mezi-
národní i mezikonfesijní. Jeho osoba 
a duchovní dědictví byly a jsou duší 
toho, co se zde odehrává. Mohla jsem 
po nějakou dobu sdílet a pracovat 
v Centru Aletti v Olomouci a měla 
jsem příležitost se s ním zde několi-
krát potkat. 

Na návštěvě v rodišti
Společně jsme navštívili také jeho 
sestru v Boskovicích. Projeli jsme 
vícekrát cestu mezi Olomoucí a Víd-
ní, když jsem ho vezla na letiště. Jed-
nou jsem cestou na letiště jela vyso-
kou rychlostí 120 km/h po úzké 
silnici, nepříliš pohodlné. Seděli 

 jsme v autě a vše probíhalo jako 
obvykle. On zajímavě hovořil, velmi 
srdečně, já pronesla jen několik slov. 
Soucítila jsem s ním, že má nudnou 
společnici. Jeli jsme však značně 
rychle, možná i nebezpečně, protože 
jsme chtěli být na letišti včas. Když 
jsem špitla, že jedeme asi příliš rych-
le, odpověděl svým typickým způso-
bem: Klidně tak jeď dále, na letišti 
raději vždy čekám, čekání na letadlo 
před startem pro mne není nikdy 
dlouhé.

Jeho křížem byly bolestné rány na 
nohou. Vždy hovořil o těch, kdo ho 
ošetřovali, že jsou jeho andělé. Když 
bolesti jednou dosáhly takové inten-
zity, že už léky na uklidnění bolesti 
nezabíraly a zdálo se, že jeho utrpení 
již přesáhlo jisté snesitelné hranice, 
řekl: „Už vím, svatí mají právo být 
i nedokonalí.“ 

Drahý otče, při představení jedné 
ze svých knih jste mi napsal do výtis-
ku, který jste mi dal: „Život je setká-
ní.“ Jak jste viděl a vidíte nyní naše 
setkání? Jak se nyní s námi setkává-
te? To bych chtěla vědět. Není mno-
ho, co by se mělo vyprávět o tomto 
našem setkání. Ale jedno vím, že jste 
pro mne stále otcem plným pokory, 
obdařeným „kardiognozí“, se srd-
cem, které se vydává pro všechny. 
Toto vše nechme v hloubce našeho 
ticha a tímto živme svoji duši 
v tichosti. 

Diana Kets
Přeložil Pavel Ambros SJ
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Ex toto corde 
Blížící se sté výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka podněcuje 
k zamyšlení nad tímto velkým synem církve a českého národa. Měl jsem to 
štěstí se s ním mnohokrát setkat v Římě, když jsem sloužil po boku papeže 
Jana Pavla II. během celého jeho dlouhého pontifikátu (1978–2005). 
Bylo zřejmé, že dříve či později se ve věčném městě zkříží cesty těchto 
dvou velkých osobností církve pocházejících ze stejné části Evropy. 
Vzdálenost mezi polskými Wadowicemi a moravskými Boskovicemi 
nepřekračuje několik set kilometrů.

Nikdy nezapomenu na to, co Jan 
Pavel II. řekl během své první apoš-
tolské cesty do Polska 3. června 1979, 
tedy sedm měsíců po svém zvolení 
na Stolec svatého Petra. V Hnězdně, 
žijícím tradicí sv. Vojtěcha, mezi 
ohromným množstvím lidí a různých 
transparentů, si Svatý otec všiml jed-
noho, který se dotkl jeho srdce. Čes-
ký nápis zněl: „Pamatuj, Svatý otče, 
na své české děti“. Papež spontánně 
zareagoval a řekl: „Není možné, aby 
papež, který v sobě nese odkaz svaté-
ho Vojtěcha, zapomněl na tyto děti. 
Copak to nechce Kristus či to neřídí 
Duch Svatý, aby papežPolák, papež
Slovan, právě teď neodkryl duchov-
ní jednotu křesťanské Evropy, 
složenou ze dvou velkých tradic: 
Západu a Východu?“

Dýchat oběma plícemi
Tato vize křesťanské Evropy dýchají-
cí „oběma plícemi“ je duchovní vaz-

bou, která spojovala Jana Pavla II. 
a otce Tomáše Špidlíka, profesora 
Papežského orientálního institutu 
a Papežské gregoriánské univerzity, 
spirituála Papežské koleje sv. Jana 
Nepomuckého, známého autora 
mnoha knížek a stovek odborných 
článků, zabývajících se spiritualitou 
křesťanského Východu.

Svatý Otec nejednal v nějakém va
kuu, sám o sobě. Během toho, kdy 
dával církvi podněty, řídil ji, připra-
voval svá veřejná vystoupení i doku-
menty a rozhodoval o zásadních 
záležitostech, bedlivě naslouchal ra
dám kompetentních lidí, kteří nechy-
běli a nechybí jak v Římě, tak mimo 
Řím. Právě otec Tomáš Špidlík SJ 
byl jedním z nich. Jan Pavel II. čer-
pal z rad otce Špidlíka coby konzul-
tora Kongregace pro východní círk-
ve, ale též neformálně. Pamatuji si 
na rozhovory, či spíše teologické dis-
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kuze, které v přítomnosti papeže 
 vedl otec Špidlík se spolupracovníky 
římského Centra Aletti, vedeného 
jezuity od roku 1991. Setkání nejčas-
těji končila obědem u papežského 
stolu, během něhož se pokračovalo 
v rozmluvě.

Papežův exercitátor
Nijak proto nepřekvapuje, že během 
postní doby v roce 1995 Jan Pavel II. 
poprosil otce profesora Špidlíka o ve
dení duchovních cvičení, kterých se 
tradičně zúčastňuje on sám i římská 
kurie. Poněvadž jsem se sám účast-

Zeptali jsme se 

Jan Jemelka
akademický malíř

Jane, co znamenal otec Špidlík pro tebe i tvou rodinu? 
Co vnesl do tvého díla?

Seznámení s otcem Špidlíkem patří i pro mě k důležitým setkáním 
mého života. Protože není náhod, není ani lhostejné, koho na cestě 

potkáme. „Osudová setkání,“ řekne básník. Jsou to však spíš „do-nebe-
volající“ události. Slovo a obraz, vyjadřovací prostředky, jsou milníky 

na tomto putování. Nasvíceny světlem Ducha Svatého nás vedou.
V knize Slovo a obraz otec Špidlík pojmenovává výtvarná díla tří 

umělců. Přesně mířenými slovy nám nabízí pohled teologa na umění. 
Celý život srovnává umělecká díla co do jejich duchovního sdělení. 

Vytříbená forma je samozřejmostí dobrého umění, důležitý je však obsah, který on uměl 
vykládat. Pro moji práci výtvarníka bylo důležité slyšet od vzdělaného, důvěryhodného 

člověka s darem rozpoznávání pravdy myšlenky předků potvrzující moje hledání. 
Intuice nepojmenované slovem končí často v nejistotě mlčení.

Špidlík kromě svojí vědecké práce znal hloubku a významy ikonografie. Ukazoval sílu 
poselství ikon, raně středověkého umění nebo lidového projevu. Na výkladu symboliky 

barev nesoucích obsah zobrazení poukazuje na sílu sdělení v čisté barevné ploše. Vyzdvihuje 
důležitost „obrácené perspektivy“. Kompozice postavené na zvýraznění hlavních motivů 

a potlačení méně naléhavých částí díla. Srozumitelně pojmenoval hierarchii v inspiraci. 
Na prvním místě nestojí umělec-génius, ale Boží vnuknutí, jež skrze něj tvoří. 

Setkání v Římě, slovinském Mariboru, Praze, Brně, Olomouci, na Velehradě, při svěcení 
základního kamene kostela ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v jeho Boskovicích byly 

pro mne darem. Mohl jsem zažít jeho vlídnou tvář, dobrého společníka a člověka plného 
lidskosti. Ale charakteristický byl jeho humor, odlehčující a otevírající komunikaci. 

Oblíbila si ho široká škála lidí. Pro děti byl magnetem. Naši, tehdy malí synové, žádnou jeho 
návštěvu nezmeškali.

S manželkou jsme ale zažili také jeho přímočarou přísnou kritiku, když jsme chtěli být 
duchaplní a blýsknout se nějakou zprávou přebranou z klepů nebo dojmů. Nesnášel řeči na 

adresu „oni“. Tehdy v něm zajiskřil patriarcha, starozákonní prorok. Jednou, když odcházel 
z návštěvy u nás, řekl: „Děkujte každý den Bohu za to, že se máte, že jste spolu.“ 

Děkuji vděčně i otci Špidlíkovi.

Připravila Luisa Karczubová



| 35Jezuité 2-3/20�9

Naše téma

nil duchovních konferencí udělova-
ných tímto exercitátorem, mohu říci, 
že byly těmi nejlepšími, jaké jsem 
měl možnost vyslechnout během 
celého sedmadvacetiletého pontifi-
kátu Jana Pavla II. Otec Špidlík měl 
neobvyklý dar – prostým a jednodu-
chým jazykem předávat hluboký 
obsah, čerpat moudrost z Božího slo-
va, ze spisů církevních otců a duchov-
ního teologického odkazu Východu 
a Západu. Do toho všeho, čas od ča-
su, otec Tomáš vplétal humor, pro 
něj tak velmi charakteristický. Jeho 
slovo zasahovalo rozum, srdce i vůli. 
Po duchovních cvičeních jsme se 
cítili obnoveni, toužící s ještě větší 
vášní sloužit Kristu v církvi.

 Když Svatý otec děkoval exercitá-
torovi rovněž za „východní“ charak-
ter úvah, řekl: „Toužíme se opravdu 
přiblížit našim východním bratřím 
kultury ruské a byzantské, protože 
jsme hluboce přesvědčeni, že nás 
spojuje jedna víra. Patříme ke dvě-
ma tradicím, velmi bohatým a církvi 
velmi potřebným, ale víra je stejná.“
Během konzistoře svolané u pří-
ležitosti 25. výročí volby metropolity 
Krakova, kardinála Karola Wojtyly, 
na Stolec svatého Petra, Jan Pavel II. 
jmenoval 21. října 2003 otce Tomáše 
Špidlíka kardinálem. Byl to nepo-
chybně výraz uznání jeho mnohale-
té, kompetentní a věrné služby církvi 
i nástupci Petra. Český jezuita a kar-
dinál významně přispěl ke vzájem-
nému poznání a sblížení dvou tradic, 

dvou spiritualit církve – východní 
a západní. 

Plodná spolupráce 
Zmíněná vatikánská duchovní cviče-
ní z roku 1995 se konala v kapli 
Redemptoris Mater, zdobené mozai-
kou otce Marka Ivana Rupnika a jeho 
ekipy z Centra Aletti. Víme, že teolo-
gickou koncepci těchto i dalších 
mozaik tohoto umělce, které vznikly 
během následujících let v různých 
zemích světa, vypracoval otec Tomáš 
Špidlík.

Po smrti Svatého otce (2. 4. 2005), 
jsme zahájili stavbu Centra Jana 
Pavla II. „Nebojte se!“ v Krakově na 
tzv. Bílých Mořích, jehož srdcem je 
sanktuárium sv. Jana Pavla II. Ohro-
meni krásou a teologickou hloubkou 
mozaik otce Rupnika, na jejichž 
vzniku měl kardinál Tomáš Špidlík 
tak velký podíl, jsme se rozhodli, že 
sanktuárium svatého papeže v Kra-
kově bude ozdobeno podobnými 
mozaikami. Poutníci a turisté z celé-
ho světa dnes mohou obdivovat 
a kontemplovat krásu této monu-
mentální tvorby. Je v něm též zapsá-
na moudrost a láska k církvi českého 
jezuity a kardinála. 

Míjí desátý rok od chvíle, kdy ode-
šel do domu Otce, ale stále k nám 
promlouvá „Z celého srdce – Ex toto 
corde“ – jak znělo jeho kardinálské 
motto.

kardinál Stanislav Dziwisz
Přeložil Václav Novotný SJ
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Pozvání ke svatební hostině
Kamaldulský mnich Guido Innocenzo Gargano se setkal s otcem Tomášem 
Špidlíkem, když ho vedl při práci na dizertační práci nazvané Teorie Řehoře 

Nysského o Písni písní. Doktorát získal po obhajobě v roce 1978, ale tím 
začala dlouhá spolupráce se slavným českým odborníkem na spiritualitu 

křesťanského Východu.

Otec Špidlík byl tvým vedoucím dizertace. Jak k tomu došlo?
Poznal jsem P. Špidlíka jako nástupce P. Irenea Hausshera na katedře spi

rituální teologie křesťanského Východu. Byl jsem jím okamžitě uchvácen, 
protože ve všem a vším odpovídal mým touhám studovat sapienciální teolo-
gii. Našel jsem v něm vnímavost pro teologii tak, jak se má křesťanská teolo-
gie pěstovat. Odpovídala přesně tomu, co nám ukazovali Ciprian Vagaggini 
a Benedetto Calati, velcí mistři kamaldulského řádu. Otec Tomáš tedy zcela 
odpovídal tomu, po čem jsem toužil. Když jsem musel změnit duchovního 
otce a zpovědníka, protože ten předchozí se stal generálním opatem, zvolil 
jsem si jeho. A to byl další, velmi důležitý důvod k tomu, proč jsem si ho zvo-
lil za moderátora své doktorské práce o Řehoři Nysském.

Říká se, že největší štěstí učitele spočívá v tom, že ho jeho žáci 
předčí. Z tvého pohledu – čemu tě naučil a co rozvíjíš nadále i jako 
bohatství, které jsi u něho poznal?

Jeho přístup k moudrosti a neobyčejná diskrétnost, spojená se svobodou 
dětí Božích. K tomu mě P. Špidlík vychovával, i když kladl důraz na velmi 
důslednou poslušnost vůči Duchu. K té mě vedl svým učením. Toto vše se 
stalo něčím, co bych nazval „svojí polární hvězdou“. A to nejen za jeho života, 
ale díky Bohu je tomu tak až dodnes.

S otcem Špidlíkem jsi napsal knihu Spiritualita řeckých a východ
ních otců, publikovanou v roce 1983 v nakladatelství Borla. Jak 
kniha vznikla? Psát knihu společně s otcem Špidlíkem! Co pro te-
be tato zkušenost znamená?

Náš vztah se stával po čase velmi úzký, a to zcela přirozeně, i když mezi ná-
mi zůstal rozdíl: on zůstal mým otcem a já zůstal synem! Mezitím jsem byl 
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zaneprázdněn tím, že jsem mu pomáhal s korekturami jeho italských textů, 
které byly překládány z jiných jazyků. Tato rostoucí spolupráce se dovršila, 
když mě požádal, abych přidal své jméno k dílu, v němž jsem se angažoval už 
ne pouze jako korektor italštiny. Chtěl, abych připojil k jeho textu kapitolu, 
která by pojednávala o způsobu přítomnosti Písma ve spiritualitě řeckých 
a východních otců.

Kulturní a duchovní obohacení, kterého se mi od něho dostávalo v oněch 
letech – kdy jsem pracoval na své doktorské práci, ba když jsem měl možnost 
s ním spolupracovat i na konferencích a seminářích, na kterých mu záleželo, 
a proto chtěl, abych se na nich podílel – pro mne bylo vskutku radostí. Rovněž 
mu velmi mnoho vděčím za citlivost, se kterou mě uváděl do četby ikon, a za 
uschopnění ocenit některé velikány ruské literatury. Velmi mu záleželo na 
tom, aby se prohlubovala znalost otců, kteří psali řecky. A protože jsem 
poznával tento jazyk stále hlouběji i díky svým častým návštěvám Atén 
a Soluně a díky svému rostoucímu zájmu o mnišství, přivedl mě k tomu, 
abych citlivost vůči mnišství rozvíjel i s mnichy na hoře Athos, které jsem 
navštěvoval přímo a bezprostředně v místě samotném. Protože jsem se naro-
dil ve Velkém Řecku (Magna Grecia je starořecké označení pro pobřežní 
řecká města v jižní Itálii), toto vše se pro mne stalo vskutku „pozváním ke 
svatební hostině“.

Znáš dobře situaci na různých římských univerzitách. Jaká tam 
vládla atmosféra v období po pádu komunizmu, kdy se všechno 
tak zásadně měnilo?

Vidím rozdíl v citlivosti vnímání politické roviny té doby. Až do setkání 
s otcem Špidlíkem jsem byl totiž veden jedním kamaldulským mnichem, 
který se jmenoval Benedetto Calati. Otec Benedetto se stal duchovním otcem 
skupiny křesťanských komunistů v Římě, kteří vystoupili z komunistické 
strany z poslušnosti k církvi, ale v rovině politického uvažování zůstali komu-
nisty i s její levičáckou mentalitou. 

Otec Tomáš mi dal poznat něco jiného – na své kůži poznal známky násilí 
a smrtelného ohrožení ze strany československých komunistů. Byl jimi vy-
puzen do nedobrovolného exilu. Zmiňuji to proto, aby bylo zřejmější, jaký to 
byl pro mne vnitřní zápas, když jsem byl konfrontován s tak rozdílnými 
pohledy. Stále jsem vevnitř zápasil s těmito extrémními polohami, jednou 
tam, podruhé onam. Navíc jsem byl zatížen jistou setrvačností, která mne 
jako kamaldulského mnicha vedla spíše k tomu, abych se přikláněl více 
k P. Calatovi než k P. Špidlíkovi.
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Ale ani tato okolnost mě nikdy nepřivedla k tomu, abych se zcela vzdálil od 
duchovní školy otce Špidlíka nebo například od Centra Aletti, které kolem 
otce Marka Rupnika a Micheliny Tenace a ostatních tuto školu rozvíjejí. Vždy 
jsem si jí vážil a stále ji velmi vysoce cením. V některých situacích mých 
životních rozhodnutí, pro mne navíc naprosto rozhodujících, z nichž některé 
byly vyvolány i z podnětu církevní autority, jsem se poté, co jsem vyslechl 
rady jednoho i druhého, rozhodl spíše následovat mínění kamaldulských 
spolubratrů než rad z úst jezuity, aniž by to cokoli změnilo na hloubce mých 
duchovních vztahů s otcem Špidlíkem a jeho ke mně.

Existuje hluboká tradice křesťanského Východu ohledně duchov
ního doprovázení. Dnes je hrob otce Špidlíka navštěvován těmi, 
kteří hledají odpověď na otázku svého vlastního povolání. I ty sám 
se zabýváš intenzivně formací mladých. Jak z tohoto hlediska 
nahlížíš otce Špidlíka? Považuješ ho za tzv. starce?

Mohu k tomu jen podotknout, že otec Tomáš ve vztahu ke mně užíval dio-
rasis (poznání srdce, vidět skrze srdce), a to na základě svého obdarování 

Na studentské mši v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora v roce 2006. 
Při té příležitosti zazněla jazzová mše Zdeňka Lukáše 

a po bohoslužbě následovala debata s kardinálem Špidlíkem v sakristii
(Foto Martin Staněk)
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tímto charizmatem. Bylo to něco podobného, co jsem poznal u otce Benedet-
ta. Ani jeden z nich se však nikdy nepokusil mi vnutit nějaké rozhodnutí, 
vždy mi ponechávali svobodu. Prokazovali mi tím duchovně, jeden i druhý, 
velkou lásku.

Co pro tebe znamená otec Špidlík osobně? Můžeš nám ho připo
menout nějakou příhodou?

Mohu vzpomenout dvě příhody. Jedna i druhá odkazují na poslední 
okamžiky života. První se týká P. Špidlíka a udála se v poslední hodiny jeho 
pozemského života. Studoval jsem odpoledne v poklidu naší knihovny 
v klášteře sv. Řehoře na Celiu, když jsem pocítil silný vnitřní podnět, velmi 
naléhavé pozvání, které bylo velmi přesně formulováno: Musíš jít vyhledat 
otce Špidlíka; když se to opakovalo potřetí a stále úpěnlivěji, bylo to, jako by 
mě intenzivně volal. Musel jsem vstát a běžet na autobus a jít do Centra Aletti. 
Zazvonil jsem na zvonek a prosil jsem, jako vždy předtím, abych mohl mluvit 
s otcem Špidlíkem. Zevnitř se ozvalo: Není to možné, protože otci Špidlíkovi 
není dobře. Naléhal jsem: On mne zavolal a nemohu nic jiného, než ho uvidět. 
Otevřeli mi, doprovodili k němu, a nechali mě s ním o samotě. Pouze po-
hybem ruky mi naznačil, že mne poznal. Chvilku jsem se s ním modlil, ale 
pak mne sestra vyzvala, abych už odešel. Asi jsem byl posledním z jeho žáků, 
který ho viděl. Ale tyto okamžiky se mi nesmazatelně vryly do paměti a do 
srdce. Tyto okamžiky tiché a hluboké modlitby s ním se staly pro mne pečetí 
všeho jeho učení.

Připravil a přeložil Pavel Ambros SJ

Prof. Guido Innocenzo Gargano OSB Cam., italský 
kamaldulský mnich a teolog. Žije v římském klášteře San 

Gregorio al Celio a je profesorem patristické teologie se 
zaměřením na biblistiku a mnišskou tradici. Přednáší na 
papežských univerzitách Urbaniana, Biblickém institutu, 

Orientálním institutu a Anselmianu. Specializuje se na 
řecké církevní otce a východní exegezi. Patří mezi horlivé 

propagátory tradice lectio divina v současné církvi. Je 
konzultorem četných vatikánských dikasterií a odbor-

níkem na mezináboženský dialog. Byl dlouholetým 
šéfredaktorem periodika Vita Monastica, v němž často 

publikuje. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných 
a populárněnaučných článků, monografií a sborníků.
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Uměl druhé rozesmát
Poprvé jsem se s otcem Špidlíkem setkal prostřednictvím vysílání 

 Vatikánského rozhlasu. Bylo to někdy v sedmdesátých letech minulého 
století. Vysílání bývalo tenkrát rušené, bylo nutné mít opravdu nastražené 

uši, aby neuniklo žádné slovo. Bývá tomu tak, že z hlasu rádiového přístroje 
si vytváříme určitou představu o osobě, kterou slyšíme. Tak tomu bylo 

i v mém případě.

O otci Špidlíkovi jsem měl pochopi-
telně také svou představu. Z Vati-
kánského rozhlasu na mne hovořil 
vždy muž vážný, s přísným pohle-
dem, jehož ostrý hlas předkládal ná-
boženské pravdy s neomylnou jisto-
tou a přesvědčivostí. Tehdy jsem 
ještě netušil, že se s tímto hlasem 
jednou setkám osobně, a navíc, že ho 
budu slýchávat denně ve mši svaté, 
a ještě k tomu týdně při duchovních 
exhortách.

Moje první setkání s otcem Špidlí-
kem bylo plné rozpaků, pochopitel-
ně z mé strany. Nečekal jsem, že ho 
potkám v Nepomucenu, kam jsem 
přijel v roce 1979 poté, co mě, při mé 
návštěvě Vídně, přesvědčil jeden 
z tehdejších seminaristů Nepomuce-
na, abych přijel do Říma a tam vstou-
pil do české bohoslovecké koleje, 
jelikož Řím je přece Řím. A měl prav-
du. V Nepomucenu vedle rektora 
a spirituála tehdy pobývali i někteří 
čeští kněží, kteří přednášeli na Late-
ránské univerzitě, anebo ti, kteří 

pracovali při vydávání knih v českém 
jazyce. Se všemi jsme se my, studen-
ti, setkávali při obědě a večeři.

Plody moře
Zde jsem měl tedy příležitost poma-
lu začít měnit svou představu o onom 
vážném muži s přísným pohledem, 
jak se mi zdával ve vysíláních Vati-
kánského rozhlasu. Neuměl jsem si 
představit, že by otec Špidlík mohl 
být veselý, žertovný, že nikdy neměl 
daleko k tomu, aby svým vyprávě-
ním rozesmál společnost – a společ-
nost měl opravdu rád.

Jednou přišel s nápadem, bylo to 
o  letních prázdninách, že bychom 
mohli, pro upevnění komunity zajet 
k moři do Anzia, koupit tam v přísta-
vu čerstvé mořské plody a uvařit ital-
skou „zuppa di pesce“, rybí polévku. 
Recept na tuto polévku měl obstarat 
Mons. Polc, jehož osobní automobil 
jsme k cestám často používali. Otec  
Špidlík vybral sépie, chobotnice, kre-
vety a nějaké ty menší rybky; na trhu 
se dokoupila příslušná zelenina a my 
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s nadšením hrrr, domů! Samozřej-
mě bylo nutné ony plody moře před 
vařením patřičně očistit. Kdo z nás 
však věděl, jak se mořské plody čistí? 
Z receptu bylo jasné jen to, že se má 
vše vařit společně.

Jeden z nás seminaristů byl pově-
řen čištěním sépií, a protože se spě-
chalo, do večerního požehnání mělo 
být vše hotovo, sépie se nějak odby-
ly, takže polévka měla barvu načer-
nalou, o aromatu ani nemluvě. První 
talíř jsme nabídli otci Špidlíkovi. 
Ochutnal a prohlásil: „Už jsem jedl 
víckrát rybí polévku, ale nikdy nebyla 
tak černá, a navíc tato se zdá, že byla 
vařená ve farmacii.“ Skutečně, po 
špatně vypraných sépiích byla polév-
ka cítit lékárnou. 

Podobných příběhů jsme s ním 
zažili vícero. Někdy musel ovšem 
i napomínat, ale i zde to často bývalo 
s lehkým humorem.

Nevole pana trafikanta
V blízkosti našeho semináře byl novi
nový stánek. V něm se ovšem nepro-
dávaly jenom noviny a cigarety, ale 
také i časopisy, ne vždy morálně neu-
trální. Společně s námi Čechy a Slo-
váky pobývala v koleji i komunita 
amerických studentů. Jejich orto-
doxní ražení nemohlo přehlédnout, 
že na některých plakátech jsou sleč-
ny jen spoře (velmi spoře) oděny, 
což je zřejmě vyvádělo z jejich jinak 
duchovní vyrovnanosti. Aby zachrá-
nili sebe i ostatní kolemjdoucí, jali se 
plakáty strhávat. To vše pochopitel-

ně k nevoli stánkaře. Ten si jednou 
počkal na otce Špidlíka a vysvětlil 
mu problém se zbožnými seminaris-
ty. Plakáty totiž, chudák, vystavovat 
musel, jinak by mu vzali licenci.

Otec si naši komunitu zavolal a stíž-
nost pana trafikanta nám předložil. 
My jsme se pochopitelně bránili, že 
my opravdu nic, že plakátů jsme se ani 
nedotkli, že to asi Američané. Otec na 
to: „No, hned jsem si říkal, že vy byste 
tam ty plakáty klidně nechali, ale pře-
ce jenom, jak se takovým pohledům 
bránit? Tak si mohu například říct – 
to je mi té slečny ale skutečně líto, 
v takovém sychravém počasí, jak té 
chuděrce musí být asi zima; a je pří-
pad odbyt.“ Samozřejmě každý odbý-
vá takové události po svém, ale i tako-
vá rada dokáže situaci odlehčit. A to 
uměl náš otec spirituál výtečně.

Co víc ještě o tomto skvělém knězi, 
kazateli, vychovateli, teologovi a kar-
dinálovi ještě říct? Bylo by toho asi 
mnoho, ale všechno by to byla jenom 
slova na papíru. Kdo ho poznal osob-
ně, ponese si vzpomínky ve své mys-
li a ve svém srdci. Pokaždé, když 
 stojím před jeho sarkofágem ve vele-
hradské bazilice, vidím tohoto vzác-
ného člověka před sebou; moje vzpo-
mínka letí na místa, kde prožil 
převážnou část svého života. Sám 
jsem měl tu vzácnou možnost žít po 
určitý čas v jeho blízkosti. Často 
děkuji Bohu za tento vzácný dar, kte-
rého se mi dostalo a snad jednou…

P. Karel Janoušek
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Pohádka o štěstí 
Magistr Tomáš Špidlík. Na rozdíl od ostatních magistrů patřil k těm nejmlad-
ším. Byl sice prefektem u sekundánů, ale třídním byl u nás, terciánů. Učil nás 

češtinu a ruštinu. Byl mladý, veselý, většinou vše řešil s úsměvem, ale při 
vyučování zase jen po určitou hranici. Mnoho toho o sobě pověděl sám; 

tak jen takové epizodky, jak mi uvízly v paměti.

Po válce nebylo nic zvláštního, když 
byla občas přerušena dodávka elek-
třiny. A když se to stalo jednou při 
večerním studiu a atmosféra se tro-
chu uvolnila, tak aby se vyplnil čas, 
magistr Špidlík zapálil na katedře 
svíčku a začal nás učit zpívat jednu 
ruskou lidovou: „Za posledňuju da 
pjaťorku dam ja trojku lošaděj. Dam 
ja kučeru na vodku – pojezžaj brať 
poskorej!“ Umím ji zazpívat dodnes.

Jednou se chystalo při nějaké pří-
ležitosti vystoupení a on s námi prac-
ně nacvičoval nějaký recitativ. Růz-
ně jsme se v přednesu střídali, jeden 
navazoval na druhého, a ono to nešlo 
a nešlo. Konečně se mu podařilo to 
jakžtakž secvičit a došlo na vystou-
pení. Stál před námi a řídil jednotli-
vé fáze; přesto to dopadlo tristně. 
Bylo trapně nám samým, věděli js-
me, že jsme to pěkně zkopali, ale 
bylo nám líto i pana magistra. Stále 
ho vidím, jak mu bylo trapně za nás 
a jak se studem odcházel od jeviště 
stoupnout si dozadu do sálu.

Magistr Špidlík veršuje
Na konci školního roku se postavila 
na hřišti veliká vatra a u ní jsme se 
s ním i magistrem Janíčkem před 
jejich odjezdem na studie do Holand-
ska všichni loučili. O prázdninách, 
ještě než odjeli, přijel magistr Špid-
lík na jeden den za námi na skautský 
tábor v Mlýnkách u Petrova. Za ten 
půlden stačil posbírat různé klepy 
z táborového života a na mnohé z nás 
napsat texty, každý o několika slo-
kách, na melodie lidových písní. 
Uvedu dvě jako ukázku, ale bylo jich 
kolem deseti.

Tehdy nám vařil Antonín Ott, 
předválečný student, který během 
války zůstal v klášterní kuchyni 
a vyučil se kuchařem. Abychom 
všechny potraviny nemuseli naku-
povat, vydal se náš kuchař s někým 
do Sudoměřic a Petrova. Zeptali se 
nějaké paní, kde najdou předsedu, 
aby od něj dostali dovolení s tím, že 
je to pro velehradské studenty. To 
mělo v  té době na Slovácku jistou 
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platnost. Obcházeli domy a „vyžebra-
li“ koš vajec. Z čehož vzniklo na 
nápěv písně Lístečku dubový, nepa-
dej do vody: „Náš Tonda z kuchyně 
vítá hospodyně: říká pěkná slova, 
paní předsedová, žebračkám převlíd-
ně.“

Už Uhlíře vynášejí
Další sloky si už nepamatuji, ale 
začátek té, co složil na mne, si vyba-
vuji. Odněkud jsem skočil a píchl 
jsem si skleněný střep pod kotník do 
nohy. Spíš pro legraci mě právě onen 
Tonda chytl do náruče a zanesl 
k ošetření. A vzniklo na nápěv „Už 
mě koně vyvádějí“ tohle: „Už Uhlíře 
vynášejí, už Uhlíře snášejí. Z paty 
krev mu proudem teče, skauti všich-
ni plakají.“ A ještě ten večer jsem 
všechny texty dostal do ruky a u tábo-
ráku je se všemi slokami zazpíval.

Škoda, že se tyto texty ztratily. 
Dnes by to byla rarita. A tenkrát jsme 

magistra Špidlíka viděli naposled. 
Znovu jsme se s ním mnozí sešli až 
po čtyřiceti pěti letech na Velehradě 
28. září 1991, při setkání velehrad-
ských alumnů.

A ještě jedna vzpomínka. Bylo 
předválečnou tradicí, že velehradští 
studenti každoročně před koncem 
školního roku nacvičili a pro veřej-
nost sehráli divadelní představení. 
Na základě toho se připravilo „diva-
dlo“ i koncem prvního poválečného 
školního roku 1945/1946. Problém 
byl najít kus, v němž jsou pouze 
mužské role. A toho se opět ujal pan 
magistr Špidlík a ještě s jedním spo-
luautorem napsali pohádkový kus 
„Pohádka o štěstí“, který měl pro 
veliký zájem celého okolí tři, možná 
čtyři reprízy. Třeba si na jméno spo-
luautora ještě někdo z vrstevníků 
vzpomene.

Václav Uhlíř

Už zamlada 
dokázal Tomáš 
Špidlík všechny 
kolem nakazit svou 
veselou náladou
(Foto rodinný 
archiv)
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Dýchat oběma stranami plic
Patří k nejdůležitějším žákům kardinála Tomáše Špidlíka. Pražský rodák 

Richard Čemus strávil téměř celý život v zahraničí. Když se roku 1954 narodil, 
jeho otec byl vězněn v komunistickém žaláři. Po okupaci Československa 

v srpnu 1968 hrozilo jeho rodině další pronásledování. Jako syn politického 
vězně by zřejmě nemohl studovat, rodina se tedy rozhodla uprchnout do 

Západního Německa. Tak začal velmi pestrobarevný příběh, ve kterém hrál 
otec Špidlík důležitou roli.

Richarde, stačil jsi ukončit základní devítiletou školu v Praze na 
Žižkově, když se vaše rodina rozhodla emigrovat. Gymnázium jsi 
absolvoval už v Německu. Jaká to byla zkušenost? 

Najednou jsem se ocitl v novém světě. Naše první bydliště byl západní Ber-
lín, ostrov svobody v komunistickém moři. Žili jsme ve městě ze všech stran 
obehnaném vysokou betonovou zdí, která omezovala pohyb. V katolické ško-
le SanktMarienSchule jsme my žáci byli bráni spíše jako partneři, jejichž 
názor, byt’ třeba i zcela odlišný, se bral vážně – s učiteli bylo možné diskuto-
vat. Vyučovalo se náboženství, organizovali se rekolekce, školní rok (který 
mimochodem začínal na Velikonoce) se zahajoval bohoslužbou. Přijížděl ji 
sloužit kardinál Alfred Bengsch ze sovětské okupační zóny.

Život v emigraci je velkou výzvou. Československo jsem nosil v sobě. Kam-
koliv jsem přišel, byl jsem dotazován, jak to v naší komunistické vlasti vypa-
dá. Pokaždé jsem až do úmoru líčil situaci nesvobody u nás, abych si musel 
nakonec vyslechnout poučení, že my jsme prostě neuměli budovat ten „pravý 
komunizmus“. Že právě v západním Berlíně značná část mládeže v sedmde-
sátých letech zastávala krajně levicové názory, mě nepřestávalo udivovat. 

Jako středoškolák ses na duchovní obnově během zasedání 
Křesťanské akademie v Brixenu v roce 1975 poprvé setkal s otcem 
Špidlíkem. Jak na tebe zapůsobil? 

Já jsem se zajímal o mystiku. Proto mě upoutalo Špidlíkovo vyprávění 
o „jedné velké mystičce“, kterou znal osobně. Vzbudil tím hmatatelné napětí 
v sále, kdo asi byla ona žena. Napětí přešlo do úsměvu, když řečník vyjevil, že 
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se jednalo o jeho vlastní matku. A proč ji nazýval „mystičkou“? Protože doká-
zala prodchnout modlitbou celý svůj den a nepřerušit kontakt s Bohem ani 
při krmení slepic. Uskutečnila tak ideál svatého Ignáce: „nacházet Boha ve 
všech věcech“. Studium křesťanského Východu pak Tomáši Špidlíkovi ukáza-
lo, že to odpovídá „modlitbě srdce“ jako neustálé připravenosti odpovědět na 
Boží hlas, kterým nás Stvořitel každodenně oslovuje. Prostá Hanačka měla 
tedy dar neustálé modlitby! 

Předpokládám, že jsi už tehdy vážně zvažoval duchovní povolání. 
Po maturitě ses nakonec rozhodl vydat na kněžskou dráhu. Nako-
lik tě v této volbě ovlivnil právě pater Špidlík? 

S oblibou jsem poslouchal už jako středoškolák jeho páteční vysílání ve Vati-
kánském rozhlase. Nahrával jsem si Špidlíkovy homilie a prokládal je hudbou 
Rolling Stones. V hloubi duše jsem cítil, že to spolu ladí… Po maturitě jsem 
nejprve odešel na rok do Ameriky, protože jsem si svým povoláním nebyl ještě 

Zdravice pronesená Richardem Čemusem u příležitosti 90. narozenin kardinála Špidlíka v Nepomucenu
(Foto archiv)
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jistý. Přes léto jsem pomáhal jezuitskému knězi Bohuslavu Janíčkovi na „Hos-
týně“, jak se nazýval letní tábor pro českou mládež u Montrealu. Poté jsem pro-
cestoval americký kontinent křížem krážem od Aljašky po Argentinu.

Po návratu v roce 1976 jsem vstoupil do semináře ve Freiburgu im Breisgau 
a vystudoval bohosloví. Teprve když jsem odešel do Říma do nepomucenské 
koleje a svěřil se vedení spirituála, kterým byl právě Tomáš Špidlík, utvrdil 
jsem se v rozhodnutí stát se knězem v Tovaryšstvu Ježíšově. Jistou roli zde 
sehrál i jezuita Petr Kolář, který dával duchovní cvičení nám nepomucen-
ským alumnům na začátku akademického roku 1982/1983. Byly to mé první 
ignaciánské exercicie a Petrovo podání na mne tehdy silně zapůsobilo. 

Jaké další impulzy tě nakonec přivedly k jezuitům? 
Myšlenka na řeholní život mě doprovázela delší dobu. Svěřil jsem se s tím 

P. Špidlíkovi. On mi řekl: „Pozoruj, jestli ta myšlenka odejde, jak přišla, a nebo 
jestli se ustálí. Za měsíc to zhodnotíme.“ To bylo začátkem prosince. Na Váno-
ce jsem mohl ohlásit spirituálovi, že už v tom mám jasno: chci být jezuitou. 
Tuto vnitřní jistotu jsem nabyl zvláštním způsobem. V Nepomucenu tehdy 
umíral Mons. Sychra. Střídali jsme se u jeho lůžka celou noc. Moje služba skon-
čila asi ve tři hodiny ráno, ale kupodivu se mě nechtělo jít spát. Šel jsem se tedy 
projít do zahrady. Najednou jsem se zastavil u fontány před vchodem a pocítil 
tak silné vnuknutí, jako by to bylo napsáno na fasádě koleje: „Tovaryšstvo!“ 

Jak se stalo, že ses stal Špidlíkovým žákem, kolegou i nástup-
cem?

Jezdíval jsem každé léto do Anglie pomáhat českým jezuitům Janu Lango-
vi a Josefu Pazderkovi v londýnském středisku „Velehrad“. Zde jsem měl svůj 
jezuitský domov coby člen české provincie do listopadového převratu. Kon-
cem léta 1988 přiletěl do Londýna na vizitaci P. Špidlík jako vyšší představe-
ný českých jezuitů v zahraničí. Ten rok jsem byl vysvěcen na kněze a čekal 
jsem, kam mě pošle. Oznámil mi: „Až tady skončíš, vrátíš se do Říma a budeš 
pokračovat ve studiích na Orientále“ (zkrácený název pro Papežský orientál-
ní ústav – pozn. red.). Všechno ostatní z toho pak postupně vyplynulo.

Později jsem se v Římě přemístil z Collegio  internazionale  del  Gesù do 
 komunity profesorů na Orientále. V květnu 1991 jsem promoval z Východních 
církevních věd a měl začít na Špidlíkově katedře přednášet spiritualitu křesťan-
ského Východu. V té době jsem už pracoval ve Státním sekretariátě Svatého 
stolce a připravoval se na vyslání do Moskvy jako diplomatický atašé a posléze 
chargé d‘affaires. Spolu s tamějším apoštolským nunciem, kterým byl arcibis-
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kup Francesco Collasuonno, jsme zprovozňovali nunciaturu. Bylo to v roce 
1991 tehdy ještě v Sovětském svazu. V roce 1993 jsem se vrátil do Říma a začal 
přednášet na Papežském orientálním ústavu (PIO), kde jsem dodnes řádným 
profesorem. Po smrti mého učitele a duchovního otce jsem na nějaký čas pře-
vzal páteční homilie ve Vatikánském rozhlasu. Následoval jsem ho i na třetím 
poli jeho činnosti – jako spirituál v koleji Nepomucenum.

My všichni jsme na kardinálu Špidlíkovi oceňovali lehkost jeho 
vyjadřování. I o složitých teologických otázkách uměl mluvit sro-
zumitelně, poutavě a s humorem. Čeho sis na něm nejvíce vážil ty? 

Kromě toho, co jsi zmínil, například i jeho otevřenost vůči hledajícím. Kdo 
z nevěřících se s tímto „starcem“ setkal, objevil nový svět. Velmi mně impo-
noval jeho respekt vůči posluchačům a čtenářům, které neunavoval, ale dove-
dl co možná nejkratší cestou názorným způsobem k poznání podstatného. Už 
jako těžce nemocný krátce před svou smrtí dával rekolekci v Nepomucenu. 
Udělalo na mě silný dojem vidět, jak pečlivě se připravoval. Nesnášel postoj 
typu „něco jim řeknu“.

Rád vyprávěl jednu anekdotu: Setkají se dva kněží na ulici v Římě. Ten 
mladší prosí staršího: „Můžeš mi dát nějakou radu? Mám zítra kázání.“ Ten 
starší mu odpoví: „No, to je jednoduché, stoupneš si k ambonu a budeš tak 
dlouho kázat, až tě něco napadne…!“ 

Otec Špidlík se ovšem na promluvy pečlivě připravoval. Sám jsem 
si to mohl ověřit během svých studií v Římě, když měl duchovní 
obnovu v naší koleji, nebo když jsme nahrávali jeho promluvy pro 
Vatikánský rozhlas. Mimochodem, jak vzpomínáš na léta, která 
jsi strávil v jeho blízkosti ve Věčném městě? 

Přítomnost P. Špidlíka mi dávala jistotu domova. Věděl jsem, že za ním 
mohu kdykoli přijít, že mě vyslechne. Kněz má být obrazem Boha Otce. To, 
že často hovořil o Božím otcovství, zapadalo do jeho života. Řekl bych, že byl 
duchovním otcem dokonce celého exilu – a to nejen toho katolického. Eku-
menizmus u něj vyvěral nikoli z diskuzí o víře, ale z dobroty srdce. Krizi círk-
ve viděl právě v nedostatku duchovních otců. Víra je vztah důvěry, a tu on 
přímo vyzařoval.

V jedné stati, ve které přibližuješ život a dílo této osobnosti naše-
ho řádu, o něm mluvíš jako o „aristokratu ducha“. Můžeš nám 
toto přízvisko trochu osvětlit? 
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Takto ho charakterizovala paní Jitka Srovnalová ze Zábřehu na Moravě. 
Sama zakusila, že už pouhá přítomnost otce Špidlíka vzbuzovala v člověku to 
nejušlechtilejší. Martin Petiška na něho neváhal vztáhnout slova Sekvence 
k Duchu Svatému „něžný duší příteli“. Uznání, kterých se mu ve světě dostá-
valo, budila vděčnost, že nás reprezentuje ve světě tak skromný velikán, který 
jako by nám všem říkal: „Pozdvihni se duše z prachu.“ Když na jmenování 
kardinálem ekumenický patriarcha z Cařihradu reagoval slovy „to je náš kar-
dinál“, dosvědčuje to, že vyznamenání Špidlíka vztahoval i na sebe. To pak 
zpětně vrhá světlo na samotného kardinála, který se dokázal o tak velkou 
osobní poctu podělit.

Ty se pohybuješ dlouhodobě v zahraničí. Nakolik je i tam respek-
tovaným autorem a myslitelem? 

Řekneli francouzský velvyslanec u Svatého stolce, že prezident Mitterand 
si vzal s sebou do nemocnice Špidlíkovu knihu „Ruská idea: Jiný pohled na 
člověka“ jako poslední četbu, tak dává za pravdu filozofu Karlu Máchovi, kte-
rý nazval toto Špidlíkovo dílo „učebnicí pro státníky“. Dodal bych, že přede-

Hostem pořadu Marka Ebena Na plovárně po jmenování kardinálem
(Foto Česká televize)
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vším pro státníky, kteří „staví Evropu“. Starý kontinent má svůj Západ 
i Východ, tak jako má lidský organizmus dvě plíce. 

Špidlík se dlouhodobě zabýval bádáním na poli křesťanského Východu, 
jehož výsledkem je trilogie o spiritualitě křesťanského Východu. Tomuto dílu 
se dostalo uznání v celém vědeckém světě. V Soluni na pravoslavné fakultě se 
jeho „Systematická příručka“ stala učebnicí pravoslavných studentů. To by 
už samo o sobě stačilo, protože něco takového se sotva komu z okruhu kato-
lických autorů podaří.

Jeho „Ruská idea“ má mezi odborníky jedinečné místo. Ruskou  ideu  
považuji za Špidlíkovo nejosobnější dílo. Vyšla nejprve ve Francii (1994) a 
pak byla přeložena do řady jazyků. Autor neměl v úmyslu ji překládat do ruš-
tiny. Nechtěl Rusům radit, jak mají chápat sami sebe. Oni si ji však přeložili 
z vlastní iniciativy. Špidlíkův „jiný pohled na člověka“ je nemohl nezajímat. 
Dokázal propojovat myšlenky křesťanského Východu a Západu, protože sám 
v sobě uměl spojovat obě tradice – on skutečně dýchal oběma stranami plic.
Stojí za zmínku, že americká univerzita Sacred Heart v Connecticutu zřídila 
Institut ekumenického porozumění, který nese jméno Kardinála Špidlíka 
(Cardinal  Spidlik  Center  for  Ecumenical Understanding). Mohli bychom 
pokračovat ve výčtu ocenění, kterých se mu v hojném počtu dostalo. Vypíchl 
bych zlatou medaili italského prezidenta za přínos italské kultuře. I nám dal 
klíč, jak otevřít cestu k bohatství vlastní kultury a docenit ji. Své slovanství si 
s sebou vzal do světa, aby se vrátilo vytříbeno, obohaceno a zušlechtěno. To 
však nejde bez velké lásky – a ta mu rozhodně nechyběla. 

Kdybys měl zdůraznit jednu jedinou věc, v níž vidíš jeho největší 
přínos, co by to bylo?

Asi bych si posloužil formulací, kterou používal on sám: „Ukázal jsem světu 
důležitost slovanské spirituality!“

Zní to neskromně, ale vše nasvědčuje tomu, že uměl zhodnotit 
svůj přínos správně. Ostatně sám říkal, že jeho přínos je spíše 
 syntetický, a skutečně měl dar spojovat myšlenky křesťanského 
Východu a Západu…

On nechtěl nahradit, ale doplnit, co Západu schází. Syntéza je cílem jeho 
snažení a úkolem Evropě vlastním, aby dokázala předat novým generacím 
a kulturám, co za dvě tisíciletí nashromáždila. Kdo je však takové syntézy 
schopen? Jsme ve své podstatě analytici. Podobáme se malému chlapci, kte-
rý umí rozebrat budík na součástky, ale pak si neví rady, co dál.
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Roztříštěnost světa nepřekoná nic, jen živá osoba. Proto je naším prvořa-
dým úkolem znovu ji objevit a postavit do středu zájmu. P. Špidlík k tomu 
výrazně přispěl svou teologií života vepsanou do slovanských srdcí. V ní se 
našli s Janem Pavlem II., který to ocenil nejvyšším možným způsobem – 
hodností kardinála. Jasněji nemohl vyjádřit, že teologie českého jezuity je 
zdrojem inspirace pro celou církev do třetího tisíciletí. Jaké energie se mohou 
uvolnit, setkáli se křesťanský Východ s křesťanským Západem, dokládá vidi-
telně dílo římského ateliéru Centra Aletti. Je to předobraz sjednocené Evro-
py, kde se vybledlé střepy přetváří v barevné kamínky mozaiky.

Připravil Jan Regner SJ

Prof. Dr. Richard Čemus (* 1954 v Praze) odešel 
v roce 1970 s celou rodinou do německého exilu. 
Středoškolské vzdělání získal v západním Berlíně 
a v bavorském Fürstenfeldbrucku. V roce 1975 
pomáhal v latinskoamerických misiích a rok nato 
nastoupil do kněžského semináře ve Freiburgu im 
Breisgau. Filozofickoteologická studia absolvoval 
ve Freiburgu a v Salzburgu. V roce 1982 odešel do 
Říma a pokračoval ve studiích teologie na Laterán
ské univerzitě. Po roce vstoupil do jezuitského 
noviciátu v Janově. V letech 1985 až 1989 navázal 
postgraduálním studiem na Papežském orientál
ním institutu (PIO) se specializací na ruskou křes
ťanskou filozofii. Na kněze byl vysvěcen v roku 

1988 papežem Janem Pavlem II. ve Svatopetrské bazilice. Pod vedením prof. Špid
líka napsal dizertaci na téma Modlitba u Ignáce Brjančaninova, kterou obhájil v ro
ce 1991. Během studií spolupracoval s českými jezuity v Montrealu a Londýně. 
V roce 1990 byl povolán do Státního sekretariátu Svatého stolce a v letech 1991 až 
1993 působil na nunciatuře v Moskvě. Po návratu do Říma se v roce 1993 stal ná
stupcem Tomáše Špidlíka na Katedře spirituality křesťanského Východu na PIO. 
1993–1996 vicedirektor římského Centra Aletti. Po slavných slibech roku 1996 
v Praze převzal funkci rektora římské koleje Russicum, kterou zastával do roku 
2001. V tomto období dále přednášel na PIO v Římě a jako hostující profesor také 
v Olomouci a běloruském Minsku, v letech 2008–2010 pak také na Lateránské uni
verzitě a na univerzitě sv. Tomáše (Angelicum). V letech 2007–2013 byl spirituálem 
římské koleje Nepomucenum. Od roku 2011 pořádá každoročně přednášková turné 
na Slovensko. Čtvrtým rokem přednáší studentům trapistického kláštera v Novém 
Dvoře. Je řádným profesorem na Fakultě církevních věd na PIO. Věnuje se zejména 
slovanské spiritualitě a dílu kardinála Špidlíka. Je autorem řady statí a monografií.
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Odcházení z Lipska
Na jednom ze sloupů rámujících vchod do postaršího domu je zlatavě zářící 
štít s gravírovaným nápisem „Jezuité. 4. patro“. Zde, nedaleko od středu 
města a před několika lety nově zřízeného katolického proboštského kostela, 
mají své sídlo jezuité. Nebo, lépe řečeno, měli. V březnu 2019 se veřejnost 
dověděla, že řád po téměř sedmdesáti letech opouští největší saské město. 

V slunečném květnovém dnu nebylo 
ještě ani náznakem zřejmé, že se blíží 
odchod. V místnostech, kde žili a pra
covali jezuité, nebylo po bednách či 
po rozmontovaném nábytku ani sto-
py. P. Clemens Maaß, 56letý před-
stavený pětičlenné komunity, ovšem 
s lehkým pohnutím vypráví, co je če
ká: „Zde bude v příštích týdnech ješ-
tě mnoho práce.“ Je zřejmé, že uza-
vření komunity pro vzrostlého 
prošedivělého muže s výraznými brý
lemi není nic lehkého. „Mne osobně 
velmi mrzí, že odcházíme z Lipska,“ 
říká Maaß a s obavami popisuje, že 
bude pro stěhování nutné sbalit 
všechny knihy do krabic.

Snad rodáku z Hesenska pomáhá, 
že je jezuita. Jako člen řádu v sobě 
chová zdravý realizmus v náhledu na 
církev a svět: „Naříkání nepomůže. 
Čísla jsou, jaká jsou. K tomu není tře
ba nic dodávat,“ uvádí Maaß a v ruce 
drží list papíru s uvedeným věkem 
320 německých jezuitů. Největší sku
pinu tvoří osmdesátníci a starší, 
mladší členové jsou méně početní. 

„Teď ještě vstupují mladí muži do 
řádu, ale v příštích letech jistě i u nás 
počet vstupů klesne,“ vysvětluje je
zuita s poukazem na graf, který před 
ním leží.

Těžký okamžik
Jako téměř ve všech řádech na Zápa-
dě, i počet německých jezuitů dra-
maticky ubývá. Proto Tovaryšstvo Je
žíšovo musí důkladně promyslet, 
jaké aktivity a místa má nadále provo
zovat a dlouhodobě udržovat. „Jsme 
nuceni přesně definovat, kde mů
žeme zůstat zodpovědně činní a od
kud se, bohužel, musíme stáhnout,“ 
líčí P. Maaß obtížnou úlohu. Výsled-
kem těchto úvah je rozhodnutí opus-
tit Lipsko. 

Že lipskou komunitu čeká něco ob
tížného, to si lipský představený uvě-
domil už na podzim minulého roku. 
Tehdy jeho komunitu navštívil pro-
vinciál Johannes Siebner a informo-
val ji, že vzhledem k úbytku členů 
žádná komunita nemá svoji existen-
ci zaručenou. Krátce nato byl odvo-
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lán spolubratr, který pracoval jako 
kaplan v jedné lipské nemocnici, 
protože byl nutně zapotřebí na jiném 
místě.

„Začátkem roku bylo zřejmé, že 
naše působiště má na kahánku,“ po
kračuje otec Maaß. A opravdu, o ně
kolik týdnů později, na Popeleční 
středu, přišel do Lipska dopis z ústře-
dí v Mnichově a oznamoval konec 
jezuitského působení k začátku léta.

Srdceryvné loučení
Proč právě Lipsko? Město se šesti 
sty tisíci obyvateli je jedním z neja-
traktivnějších a nejživějších měst, 
kde se katolická církev navzdory 
sekulárnímu prostředí etablovala 
jako malá výspa. Zdálo by se, že spo-
lečenská situace odpovídá úkolům 
řádu, jenže kvůli nedostatku lidí 
nebyla situace udržitelná.

Odchod jezuitů vyvolává u mno-
hých lipských katolíků smutek. Ně
mecký představený tomu rozumí, 
i jemu Sasko po letech přirostlo k srd
ci. „Když jsem sem roku 2005 přišel, 
bylo pro mne všechno cizí. Ale právě 
proto to bylo napínavé,“ vzpomíná. 
Fascinuje ho výzva žít křesťansky 
v prostředí, v němž religiozita skoro 
vymizela. „Jsme zde malá menšina, 
a to může být často velmi namáhavé, 
ale většinou i podnětné a produktiv-
ní,“ dodává. Člověk na území bývalé-
ho východního bloku vnímá zdravý 
tlak, který je výzvou pro vlastní víru.

Pro superiora to není zdaleka prv-
ní stěhování. Od vstupu do řádu roku 

1991 musel mnohokrát měnit půso-
biště. Ovšem kam půjde teď, není  
jasné. Nejdřív musí prostory lipské 
komunity vyklidit a předat novému 
majiteli. 

Rozdrolená komunita
U jeho spolubratří je již v podstatě 
rozhodnuto. Jeden přechází do Ber-
lína k „Jezuitské službě uprchlíkům“, 
druhý do Mnichova, třetí sice bude 
nadále sídlit v Lipsku, ale bude se 
věnovat výhradně vietnamským věří
cím v celém Sasku. Pro tento účel 
bylo zřízeno duchovní centrum.

Co se stane s činností, kterou do
sud obstarávali jezuité? Vysokoškol-
ské společenství má mít vlastního 
duchovního. Drážďanskomíšeňské 
biskupství se prý již intenzivně snaží 
najít dobrého nástupce. Kontaktní 
místo Orientace, které nabízelo po
moc v řešení problémů spojených 
s vírou a životem, mají také částečně 
vést jiní. Další aktivity odchodem 
jezuitů zaniknou, především ty, kte-
ré jsou úzce spojeny s osobou někte-
rého z pěti spolubratrů.

Navzdory tomu všemu má otec 
Maaß optimistický pohled jak na je
zuity, tak na řeholní život vůbec. 
Situace je vážná, ale v dějinách bylo 
už mnoho převratů, úpadků i nových 
povstání: „Nyní odumírá to, co bylo 
zvykové. Určitě však vznikne něco 
nového.“ 

Steffen Zimmermann
Z webu Katholisch.de 

vybral a přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno a zkráceno
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Evangelium na břehu řeky

V pozdních letech 1980 přišlo mno-
ho lidí z celé Indonésie z rozličných 
náboženských a kulturních prostře-
dí, z vládních úřadů i nevládních 
organizací do Puskatu, aby se naučili 
užívat divadla k rozvíjení společen-
ství. Když se P. Hofmann o několik 
let později vrátil ze své třetí probace 
v Jižní Americe, založil v malé vesni-
ci v okrajové části Yogyakarty pilotní 
projekt Občanský dům. Základem 
byla myšlenka povzbudit venkovská 
společenství pomocí tradičního umě-
ní a kultury ke „komunikaci zdola 
nahoru“. Tato iniciativa konkurova-
la „komunikaci shora dolů“, kterou 
tehdy vedla vláda, a probudila 
v lidech demokratického ducha. 
Občanský dům, který je nyní spravo-
ván místními autoritami, je i nadále 
centrem četných kulturních aktivit.

Rostoucí věhlas
Na začátku let devadesátých, kdy 
začala Indonéská národní televize 
(TVRI), se začal Puskat zabýval pro-
dukcí pro film a televizi. Kvalita prá-

V roce 1970 založil mladý švýcarský jezuita P. Ruedi Hofmann v Indonésii  
malé audiovizuální centrum pro studenty katechetiky, aby vypracoval 
materiály k výuce katolické víry. Nazval ho Puskat Audio Visual Studio, 
zkráceně Puskat, a brzy se stalo důležitým střediskem sociální komunikace 
indonéské provincie ve službě církvi a lidem v Indonésii.

ce produkčního týmu Puskatu získa-
la v roce 1992 cenu za dokumentární 
film Learning  from  Borobudur na 
festivalu Prix Futura v Berlíně.  

O dva roky později, kdy televizní 
vysílače rostly jako houby po dešti, 
začal Puskat organizovat filmové 
a televizní workshopy. Několik sta-
nic tam poslalo své spolupracovníky, 
aby tam získali znalosti a dovednos-
ti.

Pak se Puskat rozhodl přestěhovat 
do větších prostorů, aby mohl nabí-
zet lepší workshopy. Volba padla na 
místo severně od Yogyakarty na bře-
hu řeky Boyong, pramenící u hory 
Merapi. Zpěv ptákú v korunách stro-
mů, šumění vody v řece a pohled na 
majestátní sopku jsou dary, které 
podněcují k tvořivosti.

Služba víře
Od roku 1995 produkuje Puskat tři-
cetiminutový katolický pořad, který 
je vysílán každých 14 dní na národní 
stanici Indosiat. Indonésie je bohatá 
na různé formy religiozity a kultury. 
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K naší národní filozofii Pancasila 
(Pět principů) patří i víra v jednoho 
Boha.

Před reformním hnutím v roce 
1998 však nebyla taková svoboda, 
aby bylo možné tuto mnohost doce-
nit a radovat se z ní. Televizní stani-
ce byly sice zavázány vysílat ná-
boženské programy, ale v zákoně 
bylo zakotveno, že každé nábožen-
ství má svůj vysílací čas využít 
k výkladu svého učení, nikoli k tomu, 
aby mluvilo o ostatních nábožen-
stvích.

Když se Puskat rozhodl produko-
vat mezináboženský program, byl to 
první program svého druhu v zemi 
a nabízel rozhovory katolického kně-
ze s muslimským knězem (kyai), 
buddhistickým mnichem, hinduis-
tickým knězem, konfuciánským 
učencem nebo příslušníkem tradič-
ního místního náboženského směru.
Tento program byl negativně komen-
tován jak ze stran vládního televizní-
ho vysílače, radikálů, ale i katolíků. 
Přesto mnoho lidí si ho oblíbilo a při-
znávali, že jim otevřel oči pro nut-
nost dialogu mezi různými nábožen-
stvími a věroučnými směry. V indo-
néské církvi začalo vzrůstat vědomí 
nutnosti inkluzivní evangelizace 
a kontextuální teologie.

Celovečerní filmy
V roce 2012 produkoval Puskat svůj 
první film pro indonéská kina. Jako 
téma byl zvolen národní hrdina arci-
biskup Albertus Soegijapranata, 

jezuita a první javánský biskup. Film 
nazvaný Soegija líčí roli katolické 
církve při budování nového indonés-
kého národa během druhé světové 
války. Biskupa Soegijapranatu, který 
zemřel během Druhého vatikánské-
ho koncilu v roce 1963, mají místní 
lidé stále v živé paměti i díky tomu, 
že razil heslo: „Stoprocentní katolík 
je stoprocentní Indonésan.“ Jeho 
slova mají význam i v dnešní Indo-
nésii rozdělené separatismem v poli-
tické rovině a radikalizmem ve jmé-
nu náboženství.

Film byl velmi populární v celé 
Indonésii, a to nejen mezi katolíky, 
ale i u politiků, a dokonce u muslim-
ských věřících. Stal se dobrým výcho-
diskem ke spolupráci a diskuzím. 
Snímek je dosud využíván k disku-
zím ve školách a při různých pří-
ležitostech v Indonésii i mimo ni.

Druhým filmem se Puskat pokusil 
upozornit na korupci a násilí v indo-
néském vzdělávacím systému. Film 
Mengejar Embun Sampai ke Eropa 
(Hledat po Evropě ranní rosu) líčí 
příběh poctivého a pracovitého mus-
limského profesora na státní univer-
zitě v malém městě Sulawesi.

Chceme se spojit s mladými lidmi 
a věříme, že v kině najdeme jejich 
řeč.

Murti Hadi Wijayanto SJ
Z ročenky Jesuits 2019

vybral a přeložil Josef Loub
Redakčně upraveno a zkráceno
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Jezuité a poutnictví 

Markéta Holubová 
Panna Marie Svatohorská. Příspěvek 

k barokním vazbám jezuitské 
rezidence a poutního místa

Etnologický ústav Akademie věd 
České republiky, v. v. i., Praha 2015

ISBN 978-80-87112-94-6

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., 
vědecká pracovnice v oddělení 
historické etnologie Etnolo-

gického ústavu Akademie věd České 
republiky, v. v. i. v Praze, se dlouho-
době zaměřuje na studium lidové 
zbožnosti, na poutní praxi v českých 
zemích od raného novověku až po 
současnost i na kramářskou produk-
ci 17. až 19. století. Odborný zájem 
věnuje také Tovaryšstvu Ježíšovu, 
konkrétně průzkumu životů jezuitů 
v českých zemích v raném novověku, 
v čemž navázala na badatelský odkaz 

Anny Fechtnerové (†), zasloužilé 
pracovnice Archivu hlavního města 
Prahy a Národní knihovny České 
republiky a jedné z největších znal-
kyň historie jezuitského řádu u nás.

Pozornost věnovanou prosopogra-
fickým výzkumům jezuitského řádu 
badatelka zúročila nejenom v něko-
lika publikacích, ale také ve spolu-
práci s dalšími badateli a vědeckými 
pracovníky na tvorbě rozsáhlé bio
bibliografické databáze řeholníků 
v českých zemích v raném novověku. 
S výsledky tohoto díla se lze sezná-
mit na adrese http://reholnici.hiu.
cas.cz/katalog/. Při vyhledávání 
konkrétní řeholní osoby se zájemce 
dozví její životní údaje – někdy 
základní, jindy podrobné, a to 
v závislosti na pramenné základně, 
která se k té které osobě dochovala, 
případně na možnostech badatelů 
dobová svědectví nalézt a zpracovat.

Na poli publikačním Markéta 
Holubová věnovala jezuitské temati-
ce několik monografií, z nichž proza-
tím jmenujme Biografický  slovník 
členů Tovaryšstva Ježíšova působí-
cích  na  Svaté  Hoře  u  Příbrami 
v letech 1647–1773 (Příbram 2006), 
který vytvořila ve spolupráci s Annou 
Fechtnerovou, a následně dílo samo-
statné, Biografický  slovník  hudeb-
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ních prefektů jezuitského řádu půso-
bících  v  Čechách,  na Moravě  a  ve 
Slezsku  v  letech  1556–1773  (Praha 
2009). Je rovněž spoluautorkou 
Etnografického atlasu Čech, Mora-
vy a Slezska, a to VI. části věnované 
okruhům kultů poutních madon 
jezuitského řádu (Praha 2009). 

Svůj zájem o poutnictví a Tovaryš-
stvo Ježíšovo autorka promítla také 
do řady článků, jako např. Soupis 
tištěných sbírek zázraků jezuitských 
poutních  míst  (2001–2002), Život 
v jezuitské  rezidenci  v  Golčově  Je
níkově  v  období  baroka  (2006), 
 Superior –  představený  rezidence 
z pohledu  jezuitských  evidenčních 
pramenů  (2011), Kariérní  dráhy 
členů  jezuitského  řádu  působících 
v letech  1647–1773  v  rezidenci  na 
Svaté Hoře u Příbrami (2013) a ital-
ský text Le  residenze  gesuitiche  in 
Bohemia alla luce delle fonti presen-
ti nell´Archivum romanum Societa-
tis  Iesu  (2014). V tomtéž studijním 
okruhu se pohybují i kapitoly v kni-
hách, např. Chlumek  u  Luže 
(K barokním  vazbám  mezi  jezuit-
skou rezidencí a mariánským pout-
ním  místem)  (2010), Jezuité  a vý
znamná  mariánská  poutní  místa 
v českých zemích (2011) nebo Odraz 
kultu  Panny  Marie  Svatohorské 
v kramářské produkci (2014).

Uvedený přehled naznačuje, že 
badatelka několikrát poutnické 
a jezuitské téma konkretizovala na 
příkladu Svaté Hory, mariánského 

poutního místa nad Příbramí, o něž 
v letech 1647–1773 pečovali právě 
jezuité, kteří si zde založili rezidenci 
spadající pod řádovou kolej v ne
daleké Březnici. Vrcholným autor
činým dílem věnovaným tomuto 
poutnímu místu, jednomu z nej
významnějších v Čechách raného no
vověku, se stala monografie z roku 
2015, Panna  Marie  Svatohorská. 
Příspěvek k barokním vazbám jezu-
itské rezidence a poutního místa.

Jde o knihu zúročující předešlé 
autorčiny studie, z nichž čerpá, dopl-
ňuje a komponuje materiál do sou-
vislého pojednání, rozděleného do 
šesti tematických kapitol. Téměř 140 
stran základního textu je doplněno 
50 stranami poznámek, načež násle-
duje přehled pramenů a literatury, 
seznam vyobrazení (46 položek), 
shrnutí v angličtině a dva rejstříky, 
jmenný a místní.

Čtenář se nejprve seznámí s prota-
gonisty děje, Pannou Marií, jezuity, 
jejich vzájemným vztahem zařaze-
ným do dobového kontextu marián-
ské úcty, načež se diskurz z obecněj-
ší roviny stočí ke konkrétnímu místu 
a době, ke Svaté Hoře v raném novo-
věku (I. kapitola). Následuje podrob-
ný pohled na komunitu jezuitů ve 
svatohorské rezidenci, na původ zde 
žijících řeholníků, jejich kariérní 
život v řádu (lzeli hovořit u řeholní-
ků o kariéře), jejich postavení a úko-
ly v komunitě a ve službě poutní-
kům. Nechybí návštěva místní 
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knihovny, pojednání o svatohor-
ských hudebních aktivitách a také 
dovětek o osudech posledních svato-
horských jezuitů po zrušení Tovaryš-
stva (II. kapitola). Nemalý prostor je 
věnován svatohorským slavnostem 
či bohoslužebnému provozu, dopro-
vázenému dalšími duchovními akti-
vitami, kázáním, zpovídáním, pobož-
nostmi apod., na kterých se vedle 
jezuitů účastnili i jimi zaměstnávaní 
a placení světští kněží, kterých býva-
lo na Svaté Hoře někdy až devět 
(samotných jezuitských kněží rezi-
dence bylo nejvíce sedm, jejich počet 
doplňovali dva řeholní bratři). Vedle 
obvyklého rytmu církevního roku se 
tu popisují i slavnosti mimořádné, 
z nichž nejskvělejší byla korunovace 
svatohorské Madony v roce 1732. 
Následuje plastické vykreslení dobo-
vé poutní praxe, zasazené do svato-
horských souvislostí (III. kapitola). 

Pestrý svět otevírá IV. kapitola, dedi-
kovaná zázrakům a projevům vděč-
nosti za ně. Následná kapitola sledu-
je vztahy jezuitů s městem Příbramí, 
ať už byly pokojné a vstřícné, nebo 
byly zatíženy konflikty a vymezová-
ním si sfér vlivu. Obliba poutního 
místa nad městem přinášela s příli-
vem poutníků také ekonomický zisk, 
jehož plynutí do správných pokladen 
a ke správným účelům muselo být 
koordinováno. Zároveň z výstavby 
a výzdoby poutního areálu a z obslu-
hy poutníků získávalo obživu nema-
lé množství odborníků v mnoha 
 profesích, poměrně často cizinců 
příchozích za prací do Čech. Pozoru-
hodnou notickou je zmínka o delik-
ventech, kteří se na nepozorných 
poutnících snažili přiživit. VI. kapi-
tola je dovětkem líčícím soumrak 
barokních poutí, pomyslnou tečku 
za barokním poutnictvím, které se 

Jezuita Jiří Pfefferkorn vede 
procesí na Svatou Horu.
Kresba Jana Jiřího Heinsche 
ze 17. století
(Repro archiv)
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muselo vypořádat se zrušením jezu-
itského řádu (1773) a osvícenským 
odsouzením, vyjadřovaným opako-
vanými zákazy a omezováním ze 
strany státu (samostatná vláda Jose-
fa II. v letech 1780–1790). To však 
neznamenalo konec Svaté Hory ani 
poutí.

Kniha Markéty Holubové je dobře 
a přehledně koncipovaným výsled-
kem pečlivé a velice rozsáhlé práce. 
Stačí nahlédnout do přehledu pra-
menů, aby si čtenář učinil představu, 
kolika zdroji se badatelka zabývala. 
Mezi nimi přední místo zaujímají 
diáře svatohorské rezidence. Leccos 
by se dalo k pramenům přidat, např. 
zastoupení výročních zpráv svato-
horských jezuitů je torzální a spíše 
namátkové, mezi starými tisky by 
bylo možné vytvořit přehled pamět-
ních letáků s programem patrně nej-
početnějších rakovnických procesí 
na Svatou Horu, to je však pouze 
poukázáním na možný rozvoj do dal-
ších badatelských počinů.

Oproti nesporným kvalitám knihy 
je možné narazit i na některé slabiny 
či diskutabilní vyjádření. Ta se nalé-
zají v obecnějších statích. Za nejpro-
blematičtější považujeme výrok 
(str. 131): „Katolická církev, institu-
ce založená na konzervaci tradičního 
způsobu života, nebyla a ani nemoh-
la být v pravém slova smyslu refor-
mována, ale pouze, v duchu idejí 
katolického osvícenství a v dlouho-
dobé perspektivě, nově nasměrová-

na.“ Kam bychom pak měli zařadit 
princip ecclesia  semper  reforman-
da? Nebo, na str. 70: „Jelikož pano-
valo všeobecné přesvědčení, že Pan-
na Marie se nikdy nepodílela na Boží 
zlobě /…/“ Domníváme se, že si 
v baroku žádný poučenější katolík 
nemyslel, že by Bůh a zloba byla slo-
va, která by se dala vzájemně propo-
jit. Boží hněv, to jej již něco jiného…

Je zde i několik historických 
nepřesností: Kladsko v baroku neby-
lo součástí Slezska (str. 13), noviciát 
České provincie jezuitů byl v jistém 
údobí 18. století rozdělen ve dva 
(str. 15), mnohá katolická bratrstva 
měla vedle laické základny i ducho-
venskou (str. 133), nebylo možné 
státním nařízením zakázat o Veliko-
nocích slavit slavnost Vzkříšení, 
neboť šlo o podstatný rys oněch svát-
ků (str. 136) a i závěrečné tvrzení 
(str. 139), že by poutní festivity 
v 19. století již nedosáhly takové 
barevnosti a četnosti jako v době 
baroka, se na některých místech ne
potkává se skutečností: stačí uvážit 
příklad Hostýna na Moravě.

Přes tato upřesnění nutno mono-
grafii Markéty Holubové doporučit. 
Vedle obsáhlého Holasova díla Ději-
ny  Poutního  místa  mariánského 
Svaté Hory u Příbramě (1929) zcela 
jistě patří k základním titulům, které 
by si měl zájemce o dějiny Svaté 
Hory přečíst.

Miroslav Herold SJ
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Symbol křesťanských kořenů

Libor Teplý
Deo Gratias: Velehrad jako symbol 

křesťanských kořenů západní 
a východní Evropy

FOTEP, Brno 2019 
ISBN 978-80-86871-26-4

Velehradská farnost ve spolu-
práci s brněnským vydavatel-
stvím FOTEP nedávno vydala 

výpravnou uměleckou publikaci s fo
tografiemi Libora Teplého. Brněn
ský fotograf je známý tím, že každé-
mu snímku věnuje velkou pozornost, 
nepoužívá umělého osvětlení a před-
pokladem jeho tvorby je důvěrná 
znalost prostředí. Fotografie dopro-
vází pasáže vyňaté z děl otce kardi-
nála Špidlíka. Upřednostnily se  
úryvky, týkající se poutního místa 
Velehrad a baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Český text je doplněn souběžným 
anglickým překladem. Předmluvu 
napsal současný jezuitský provinciál 
Petr Přádka. Bratr Václav Dlapka se 
zase postaral o technickou studii 
vývoje stavebněhistorické podoby.

Překvapí, že „veliký“ Velehrad je 
představen v komorním vydání. Nic 
velikášského, zhola nic triumfální-
ho. Zlato z baziliky neoslňuje, ale je 
zakoušeno v kontextu života: vzne-
šené, a přitom cudné. Publikace 
o kráse velehradské baziliky nabízí 
celkové pohledy i detailní uchopení, 
odpovídající současné úpravě interi-
éru i exteriéru. Slova „Deo gratias“, 
Bohu díky, nejsou frází, ale na způ-
sob zralé syntézy směřují k Tomu, 
kdo bohatství posvátného prostoru 
umožnil. Nelze ihned oddělit krásu 
od rostoucího zla, podobně jako dob-
ro od stávajícího zla.

Autoru však nadto jakoby ignaci-
ánsky jde o rozlišování mezi dobrem 
menším a větším, tedy nepřiléhavým 
a adekvátním. Nejde mu o informač-
ní snímek, ale o událost setkání. 
Cílem mu není zmapování protikla-
dů, ale pohled na to, co je Pánu milé: 
co oblažuje po celé věky rozmanité 
příchozí a je nejen skvělou řemesl-
nou, ale i uměleckou prací. 

Michal Altrichter SJ
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Nové knihy

Michal Altrichter, Luisa Karczubová 
Bezmocnost Všemohoucího. 

Úvahy o víře 
Refugium, Olomouc 2019 

ISBN 978-80-7412-319-1

Anotace

Józef Augustyn
Příprava na svátost smíření 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2018
ISBN 978-80-7566-053-4

Polský jezuita Józef Augustyn je čes-
kému publiku známý nejen jako 
 spisovatel, ale i jako exercitátor. Žije 
v krakovské komunitě, často působí 
v zahraničí a pravidelně navštěvuje 
i Českou republiku. Napsal desítky 
publikací o duchovním životě; mezi 
nejznámější patří Čtvrthodinka 
 upřímnosti (KNA 2014) nebo Bolest 
křivdy a radost odpuštění (KNA 2013). 
Druhé vydání populární knihy Přípra-
va na svátost smíření čtenáři nabídne 
stručné vysvětlení, co svátost smíření 
znamená a jak se na ni dobře připra-
vit. Cílem je setkání s odpouštějící 
a uzdravující Boží láskou, která se pro 
kajícníka může stát zdrojem opravdo-
vého pokoje a radosti.

Kniha spoluautorů z olomouckého 
Centra Aletti je dělena na čtyři části: 
duchovní život, kněžská témata, kul-
turní přesahy a témata společenská. 
Najdeme v ní například minutáž pa
peže Františka, poznámku k dějinám 
KGB na českém území, sérii komen-
tářů k novějším studiím o TGM, 
postoje teologa k umělcům, úvahy 
nad formací bohoslovců, pojednání 
o jansenistech, kvietistech, metodis-
tech či kvakerech, sondu o papeži 
Františkovi a jeho exhortaci Amoris 
laetitia, nebo glosu o různosti vý
chodní a západní mentality, o úctě 
k Ježíšovu Srdci, Orwellově podobě 
teologické fakulty a mnoho dalších 
impulzů pro duchovní život. 
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Odešel

P. Robert Kunert SJ
29. 4. 1933–8. 4. 2019

Narodil se v Dolní Čermné, gymná-
zium absolvoval v Hradci Králové 
a v Lanškrouně. V letech 1952–1967 
pracoval ve Východočeských papír-
nách v Lanškrouně (1953–1955 byl 
u PTP v dolech na Kladně). Koncem 
roku 1957 tajně vstoupil do jezuit-
ského řádu. První sliby složil v Dob
rušce 19. května 1962, po pěti letech 
nato uprchl do Rakouska.

V letech 1967–1972 studoval teolo-
gii na univerzitě v Innsbrucku, kde 
4. července 1970 přijal kněžské svě-
cení. V letech 1972 až 1973 působil 
u českých krajanů v Londýně. Vážně 
onemocněl, podrobil se  operaci páte
ře, která nasměrovala jeho další kněž
skou činnost. V letech 1974–1980 
vykonával službu spirituála křížo-
vých sester v Tyrolsku a Vorarlber-
sku. Poslední sliby složil 2. února 
1978 v Innsbrucku.

V letech 1980–1996 náležel do 
komunity SJ v Klagenfurtu jako rek-
tor jezuitského kostela. V roce 1981 
stál u zrodu Společnosti sester Ježí-
šových (SSJ), kterou po léta duchov-
ně doprovázel. V letech 1996–2009 
byl členem komunity ve Vídni, kon-
cem roku 2009 se vrátil do České 
republiky a žil u sester SSJ v Olo-

mouci. Nesl s velkou trpělivostí 
a  odevzdaností zdravotní omezení 
a naplnil tak beze zbytku své životní 
motto „Milost a kříž“.

Poslední rozloučení se konalo 
16. dubna 2019 v katedrále sv. Vác-
lava. Pohřební obřady vedl arcibis-
kup Jan Graubner za přítomnosti 
apoštolského nuncia v ČR Charlese 
Balva, biskupa Josefa Hrdličky a více 
než třiceti kněží. Rozloučit se přišel 
i jeho někdejší provinciál P. Riedel-
sperger a spolubratr P. Ettel z rakous-
ké provincie. Homilii pronesl olo
moucký emeritní biskup Josef 
Hrdlička. V závěru bohoslužby se 
rozloučili mimo jiné i P. Michal 
Altrichter SJ, P. Alois Riedelsperger 
SJ a apoštolský nuncius. Po obřa-
dech bylo tělo zesnulého uloženo na 
olomouckém centrálním hřbitově.
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Zprávy            

Zprávy
Praha

■ V rámci Noci kostelů v pátek 
24. května prošlo kostelem svatého 
Ignáce od 18.30 hodin do půlnoci 
zhruba tři tisíce návštěvníků. Para-
lelně do 22 hodin probíhal na nádvo-
ří jezuitské rezidence program pro 
děti. Celý průběh zajišťovalo asi tři-
cet dobrovolníků.
■ V pražském kostele svatého Ignáce 
při pravidelné bohoslužbě pro vyso-
koškolské studenty udělil ve středu 
15. května biskup Karel Herbst pat-
nácti přítomným svátost biřmování. 
V tomto akademickém roce se pří-
pravy biřmovanců ujal jezuitský 
scholastik Václav Novotný. 
■ V pražském kostele svatého Ignáce 
se 24. dubna sešli bývalí členové 
Pomocných technických praporů 
a jejich příznivci. Mši svatou pro ně 
sloužil P. Jaroslav Knichal, hlavní 
kaplan Armády České republiky. Po 
ní se sešli v zázemí kostela k přátel-
skému posezení.
■ Při večerní bohoslužbě 23. dubna 
v katedrále svatých Víta, Václava 
a Vojtěcha přijal emeritní regen-
schori, varhaník a sbormistr Jan 
Blabla z rukou kardinála Dominika 
Duky papežský Řád svatého Řehoře 
Velikého. Vyznamenaný stál u zrodu 
Svatoignáckého sboru, který pod 

jeho vedením doprovází v pražském 
kostele sv. Ignáce liturgické slavnos-
ti od roku 1960.

Olomouc
■ Ve dnech 4. až 25. června se v olo-
mouckém Centru Aletti konal kurz 
přípravy na manželství, kterého se 
zúčastnilo osm párů. Čtyřmi červno-
vými večery zájemce provedli jezuité 
z olomoucké komunity  Pavel Amb-
ros a Jan Regner. V přednáškách 
účastníky seznámili s tématem 
manželství a lásky v Bibli, křesťan-
ského způsobu života, sexuality 
a svatebního obřadu. 

Velehrad
■ V sobotu 1. června se uskutečnila 
pouť vsetínského děkanátu na Vele-
hrad za obnovu rodin a duchovní 
povolání. Do programu byla zahrnu-
ta i přednáška jezuity Pavla Ambrose 
nazvaná „Deset rad pro dobrou zpo-
věď – z duchovních pokladů otce 
Špidlíka“. 
■ Ve dnech 19. až 21. května se na 
Velehradě uskutečnil další ročník 
Velehradských dialogů. Odborný 
seminář se letos zaměřil na téma 
„Pokřtění a poslaní: misijní poslání 
církve a ekumenizmus“. Byl určen 
pro studenty Cyrilometodějské teo-
logické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, kteří jsou zařazeni do 
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doktorského studijního programu 
v  oboru pastorální teologie. Hlav-
ním organizátorem byl P. Pavel 
Ambros SJ, vedoucí Katedry pasto-
rální a spirituální teologie.
■ Již čtvrtý ročník Absolventského 
Velehradu se konal 17. až 19. května. 
Víkendová akce byla určena pro 
absolventy vysokých škol ve věku od 
jednadvaceti do třiceti pěti let. Hlav-
ní téma bylo vystiženo otázkou: „Co 
je cíl?“ a dělilo se do tří částí: Já – 
křesťan, křesťan a vztahy, křesťan 
a společnost. Bohatý program zahr-
noval společné slavení eucharistie, 
přednášky, diskuze, workshopy, ale 
i prostor pro ztišení. Ve volnočaso-
vých aktivitách v sobotu odpoledne 
bylo možné vyslechnout jezuitu 
Františka Líznu, který vyprávěl 
o svých zkušenostech jako vězně, 
vězeňského kněze, jezuity, poutníka 
a chartisty. V neděli dopoledne pro-
mluvil P. Jan Regner z olomoucké 
jezuitské komunity na téma „Cesty 
k radosti“. 
■ V sobotu 11. května po celý den 
probíhalo v bazilice Nanebevzetí 
 Panny Marie a svatých Cyrila a Meto-
děje a ve Slovanském sále Stojanova 
gymnázia sympozium při příležitosti 
1150. výročí smrti svatého Cyrila „Ať 
jsou všichni jedno“. Byl to třetí me
zinárodní kongres hnutí Europa 
Christi, které bylo spolu s Arcibis-
kupstvím olomouckým organizáto-
rem sympozia. Pontifikální mši sva-
tou celebroval olomoucký arcibiskup 

Jan Graubner, následovala eucha-
ristická adorace, přednášky několika 
evropských odborníků z římskoka-
tolického, řeckokatolického i pravo-
slavného prostředí a zpěv sboru 
řeckokatolických kněží.

Ružomberok
■ V sobotu 25. června se uskutečnila 
pouť za povolání do Tovaryšstva 
Ježíšova. Uspořádali ji slovenští 
jezuité v kapli Panny Marie Sněžné 
v Trlenské dolině u Ružomberka. 
Zúčastnili se i čeští a polští jezuité. 
Pouť začala mší svatou v kapli Panny 
Marie v 9.30 hodin. Přítomné srdeč-
ně přivítal slovenský provinciál 
P. Rudolf Uher. P. Petr Havlíček 
z české provincie přijal pozvání, aby 
byl hlavním celebrantem a kazate-
lem. V promluvě se zamýšlel nad 
rovnováhou plného spolehnutí se na 
Pána a vlastní iniciativou ve spojení 
s darem svobody.

Košice
■ Na tiskové konferenci 30. dubna 
v Aule svatých košických mučedníků 
na teologické fakultě byla představe-
na skutečná podoba těchto tří svět-
ců, získaná moderními forenzními 
metodami. Tato prezentace byla zor-
ganizována v rámci oslav jubilejního 
roku, kdy si připomínáme čtyři sta  
let od mučednické smrti Štěpána 
Pongráce SJ, Marka Križina a Meli-
chara Grodeckého SJ. Rekonstrukce 
se ujal brazilský specialista Cicero 
Moraes s odborníky z České republi-
ky a ze Slovenska. 
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Jubilea
P. Ludvík Armbruster Praha 31.  7. 60 let kněžství
P. Stanislav Peroutka Hostýn 6. 12. 50 let kněžství
P. Josef Hladiš Velehrad 14.  8. 70 let v Tovaryšstvu
P. Stanislav Peroutka Hostýn 14.  8. 70 let v Tovaryšstvu
P. Jan Rybář Trutnov 14.  8. 70 let v Tovaryšstvu
P. Antonín Krejčiřík Velehrad  7.  9. 70 let v Tovaryšstvu
P. František Hylmar Praha 7.  9. 30 let v Tovaryšstvu
P. Ladislav Nosek Brno 14.  8. 20 let v Tovaryšstvu
P. Josef Koláček Řím 1.  9. 90 let
P. Vlastimil Ovčáčík Velehrad 28. 12. 90 let
P. Richard Čemus Řím  2.  9. 65 let
P. Pavel Gábor Tucson, USA 21.  9. 50 let
P. Jan Regner Olomouc 10.  7. 45 let
S. Petr Hruška Řím 24.  7. 40 let
S. Samuel Prívara Mnichov  5. 11. 35 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 27. března do 13. června 2019
Klášter sester premonstrátek, Doksany; Eva Slavíková, Brno; Marie Sodomková, Praha; Jitka 
Malcová, Silvestr Malec, Velká Bíteš; Petr Ježek, Praha; Hana Topolánková; Ing. Petr Durna, 
Brno; Antonín Kubačák, Praha; Vlasta Štanclová, Praha; Michael Korbička; Ing. Jan Glac, Holý-
šov; Zdeněk Sychra, Pardubice; Jitka Veselá, Praha; Ladislav Mráz; Tomáš Vlček; AVEMAS, 
spol. s r.o.; Marie Radová, Kelč; Jana Sobková, FrýdekMístek; Josef Jakubíček, Zlín; Marie 
Aronová, Napajedla; RNDr. Anna Sekaninová, Brno; P. Jan Daněk, Nové Město na Moravě; 
Marta Hučínová, Praha; Václav Uhlíř, Nové Město na Moravě; Radek Pavelka, Bánov u Uher-
ského Brodu; Jiří Komrska, Brno; Zdenka Cingálková, Uherský Brod; Zuzana Stružinská; Jiří 
Riedl; Václav Brich, Kropáčova Vrutice; MUDr. Anna Rosolová, Brno; Vašíčkovi, Dolní Čermná; 
Mgr. Daniel Soukup; Ing. František Jaroš, Praha; Milan Zvoník; Marie Horáková, Žďár nad 
Sázavou; Dr. Karel Kotyza, Prostějov; Milada Schneiderková; Martin Bartoš; Ing. Stanislav 
Vybíral, Sedlčany; Jana Hrubá; Marie Zelenková; Vladimír Bouček; Tomáš Drobík; František 
Holešinský, Hodonín; Jan Toman, Dolní Bojanovice; Josef Stoklásek, Otrokovice; Jarmila 
Musilová, Liberec; František Hradil; Ing. Karel Voplakal, CSc.,Praha; Anna Šedivá, Moravská 
Nová Ves; Jana Regnerová, Červený Kostelec; Helena Mikáčová, Velká nad Veličkou; Miloslav 
Popelka, Jalubí; František Javůrek; Anna Kubíková, Tvrdonice; Ing. Pavel Martínek, Praha; Jan 
Kunert, Dolní Čermná; Libor Vašek; Šamonilovi, RájecJestřebí; Václav Dlapka, Střelice u Brna; 
Vojtěch Kameník; Ludmila Šabršulová, BrumovBilnice; Marie Procházková; ADRIE, Dolní 
Bojanovice; Milan Jelínek, BrnoBystrc; Jaroslav Vašíček, Brno; Radek Vaniš; MUDr. Edita 
Dragančevová, Děčín; Ing. Mojmír Kyselka; Anna Bolková; MUDr. Dagmar Pohunková, Praha; 
MUDr. Barbora Jiříčková, Olomouc; Karel Gleisner, Mladá Boleslav; PhDr. Ivan Kania, Brno; 
Vladimír Poborský; Ludmila Vitteková, Lidečko; Ladislav Hromádka; Milena Šimánková, 
 Praha; Filip Srovnal, Zábřeh; František Vaněček; Ing. Jiří Kvičera, Praha.

Všem dárcům upřímně děkujeme


