
Vznik a vývoj řehole sv. Benedikta a jeho legenda v Dialozích Řehoře Velikého  
Jan Kremer, pvh-his, 2. ročník 

 
I. Benediktovi předchůdci 
Kořeny západního monasticismu můžeme najít u východních křesťanských 

asketů-laiků, kteří poslechli hlas pouště a opustili společnost, inspirováni především 
Biblí a dalšími starokřesťanskými texty. Samotné slovo monachos má původ 
v řeckém monos – osamělý. Podobné touhy po odříkavém duchovním životě nejsou 
cizí ani řecko-římské společnosti, ale ani některým školám judaismu. Jejich 
křesťanská verze nabývala mnohdy podivných tvarů (Šimon Stylita prožil v Antiochii 
na sloupu 47 let). V pozdně antickém světě východního křesťanství inspiroval ideál 
poustevníka společnost natolik, že svatí muži, kteří se chtěli původně zcela stranit 
lidí, byli nuceni vytvořit první společenství asketů a především hledat pravidla a 
uspořádání, které by těmto pospolitostem vyhovovala. Vedle eremitů (řec. eremos – 
pustý) jakým byl sv. Antonín (251-346) se objevují cenobité (řec. koinos – společný) 
jako například sv. Pachomios (292-346). Oblasti kolem Dolního Nilu, v Palestině a 
Sýrii byly zalidňovány lávrami – historicky prvními křesťanskými „kláštery“. Přestože 
zde mniši následovali stejného mistra a společně pracovali, aby si zajistili základní 
obživu, tak byly tyto společnosti veskrze individualistické. Členové komunity žili v 
oddělených domcích, kde sami vedli duchovní zápas pomocí umrtvování těla a jejich 
život nebyl řízen žádnou psanou řeholí. V klášteře, který vedl koptsky mluvící 
Egypťan sv. Pachomius (292-346), nacházíme nápadné podobnosti obsahu i formy 
s pozdějším západním mnišstvím (refektář, infirmarium, zásada klauzury, společné 
činnosti, fyzická práce). Jeho lávra navíc nápadně připomíná římský vojenský tábor. 
První racionální a umírněné pojetí cenobitského života nacházíme ale až u sv. 
Basilea z Kaisareje, který měl na rozdíl od svých předchůdců ty nejlepší řecké školy. 
I když jeho Dlouhá a Krátká řehole jsou jen řadou nesouvisejících přikázání a 
dialogů, tak společně s jeho dopisy dávají nahlédnout do jeho cenobitské vize. U 
Basilea se nachází obrat od osamění ke komunitě, kde je důležitá pokora a 
poslušnost opatovi. Vysoká hodnota je přisouzena také práci. Basiliánské spisy jsou 
základem východního mnišství dodnes. 

Do Itálie a jižní Galie pronikalo učení asketů díky několika výrazným osobnostem 
a rozvinulo se plně díky překladům z řečtiny do latiny. Již od počátku mělo však rysy 
výrazně cenobitské. Nejdůležitější díla byla Život sv. Antonína od Atanáše (právě 
tento spis silně ovlivnil konverzi sv. Augustina roku 386), Evagriův Život sv. Pavla 
Poustevníka a Pachomiova řehole, aj. Samotný Atanáš navštívil Řím v době svého 
vyhnanství. Hilarius z Poitiers (+367/68) naopak ve svém vyhnanství v Malé Asii 
poznal zdejší komunity a při návratu do svého sídelního města zde podporoval 
skupinu asketů. 

Prvním západním mnichem můžeme nazývat sv. Martina z Tours (336-397). 
Martin byl římský voják původem z Panonie. Před branami Amiens jednoho 
studeného dne potkal polonahého žebráka, kterému dal půlku svého pláště, stejně 
jako o mnoho století později sv. František (ten daroval plášť celý). Poté následovala 
konverze ke křesťanství. Martin se uchýlil pod ochranu biskupa Hilaria v jím volně 
vedeném společenství jménem Logotiacum (Ligugé). I když se později stal biskupem 
v Tours, tak neopustil asketický život. U Loiry založil osadu Marmoutier, kde žilo na 
80 mnichů. Více než Martinův skutečný život ovlivnila vývoj mnišství v Galii legenda 
sepsaná jeho žákem Sulpiciem Severem (+ po 406). Ta je plná zázraků, pomocí jíž 
se snaží autor předčít slavné poustevníky východu. Sulpiciovo dílo se stalo později 
jakýmsi středověkým bestsllerem a Martin oficiálním svatým merovejských králů. 



Během pátého století se centrem pravověrného západního křesťanství stává 
Provence se svými dvěmi významnými klášterními fundacemi – klášter sv. Viktora a 
ostrovní klášter Lérins. Zároveň jsou obě instituce kanály, kterými proudí do Galie 
učení východního mnišství. Klášter sv. Viktora založil Jan Cassianus (360-430/35). 
Učenec pocházející z Provence, který se brzy naučil řecky a odešel do jedné lávry 
v Betlémě. Poté deset let putoval mezi slavnými askety východu a nakonec se stal 
žákem teologa Jana Chrysostoma. Více než jeho klášter je známo jeho dílo, které 
později velmi obdivoval papež Řehoř Veliký. Spis De institutis coenobiorum et de 
octo principalium remediis (O ustanoveních kláštera a o osmi základních lécích) se 
stal základním kamenem všech následných klášterních pravidel. Prvních šest knih 
pojednává o společném životě v klášteře a dalších šest knih o osmi hlavních 
neřestech a jejich překonávání odříkáním. Druhým významným spisem je Collationes 
Patrum (Hovory otců, překládáno jako Konference). Zde Cassianus rozvíjí  a 
zdokonaluje učení Institucí a široce pojednává o nauce východních asketů a mnichů. 
Obě díla měla velký vliv na většinu klášterních zákonodárců až po novější dobu. 
Také Mistrova a Benediktova řehole přímo vycházejí z Cassiánových Institucí. 
Samotný Benedikt doporučoval, aby výtah z tohoto díla, nazvaný Speculum 
monasticum, byl čten v klášteře. 

Lérinský klášter založený sv. Honoratem, mužem, který podniknul také „studijní“ 
cestu na východ, byl znám pro svou školu. Ač se jednalo o instituci, která vedla spíše 
k askezi než k intelektuální výchově, tak hrála rozhodující roli ve výchově mnoha 
učenců – biskupů a opatů – z Galie, ale i z Britských ostrovů. Patřili mezi ně např. sv. 
Caesarius z Arles (470-542) organizátor církevního života, šiřitel učení sv. Augustina 
a autor dvou řeholí, a snad i sv. Patrik (2. ½ 5. století), misionář a dnešní patron 
Irska. 

Během pátého století prokázalo mnoho učených mužů, že monasticismus není 
okrajovým hnutím. Kláštery byly zapojeny do církevní organizace a mnoho opatů se 
stávalo biskupy. Až v šestém století se ale objevily spisy, které daly životu v klášterní 
obci pevný rozvrh a řád. A teprve Benediktova řehole dávala jednotnou koncepci 
širšímu společenství klášterů. Právě toto dílo je posledním krokem od individuální 
asketické iniciativě k funkční klášterní disciplíně a poslušnosti. Od velkých 
charismatiků (Holy men vmluvě Petera Browna) k charismatické insituci. 

 
II. Benediktova řehole 
Sv. Benedikt z Nursie sepsal (pravděpodobně) řeholi, která se ovšem až od 7. 

století nazývá jeho jménem. Vychází hned z několika pramenů. Během 5. století se 
řeholí organizující život v klášteře objevuje téměř třicet a u mnohých zůstává autor 
anonymní. Jejich rozsah se pohybuje od jednoho listu strohých přikázání po obsáhlé 
spisy. Většina vychází z mohutné východní tradice, nastíněné výše. Po mnoha letech 
badatelských rozepří byl přijat konsensus, že Benediktova řehole není původní, ale 
jedná se do velké míry o jakýsi výtah z tzv. Řehole Mistrovy, která je asi třikrát delší. 
Mistrova řehole, jejíž autor není znám, je současná s řeholemi sv. Caesaria, ale 
nezná ještě učení sv. Augustina. Zato všechny tři díla hojně citují Bibli. Benedikt se 
ve svém díle nepouští do složitých vývodů. Sepisuje syntézu téměř veškerého 
dosavadního učení, ač neumí řecky, a podává ho harmonicky. Zdá se, že již 
obeznámen s učením sv. Augustina. Díky zkrácení Mistrovy řehole je řehole sv. 
Benedikta srozumitelnější a nabývá osobité prostoty výrazu. Spis má úvod a 73 
kapitol, které bychom mohli rozdělit na dvě části – první se zabývá především 
duchovní naukou (1-7) a druhá praktickými ustanoveními (8-73). První část obsahuje 
výčet druhů mnichů, ustavení opata a jeho rádců, katalog dobrých skutků a popis tří 



hlavních nařízení – poslušnosti, mlčení a pokory. Druhá část je obsáhlejší a najdeme 
v ní liturgický, trestní a kajícný kodex, pravidla pro přijímání nových členů a pořádek 
v komunitě, dále předpisy o děkanech, ložnici bratří, hmotném majetku, jídle a 
spánku, práci, modlitbě, vztazích s okolím, hostech a podřízených, volbě opata a 
převora, vrátném. Řeholi uzavírá dodatek o bratrských vztazích. Rozdílnost mezi 
Benediktem a Mistrem je především v institucionální části a v závěru. Kde Mistr 
obsáhle vypisuje každou maličkost, tam dává Benedikt větší důvěru opatovi a jeho 
úsudku. Celé Benediktovo společenství je pak postaveno na zesílených 
horizontálních vztazích, do kterých se promítá Augustinovo učení o bratrství. Je to 
znát i v tom, že na rozdíl od Mistra, Benediktovi mniši svého opata volí a to ze svých 
řad (u Mistra jmenoval opat svého nástupce). Místo opata v klášteře bychom tak 
mohli nazvat „otcovskou autokracií“. I když Benedikt rozhodně neustupuje v askezi a 
jeho trestní aparát je mnohdy krutější, tak nově dbá na lidskou individualitu, právě 
v duchu sv. Augustina „každému podle jeho potřeb“. Každý den v klášteře měl být 
řízen bohoslužbou (opus Dei), která byla vůbec nejdůležitější činností mnichů. Den 
začínal při úsvitu laudy, pokračoval několika kratšími obřady během dne, noční 
modlitby byly nejdelší a nejpropracovanější a lišily se podle dnů v roce. Zbytek dne 
byl rozdělen mezi četbu (3 hodiny) a práci (7 hodin). V létě měli mniši spát 6 hodin a 
v zimě 8. Na rozdíl od východní tradice trval Benedikt na přísném dodržování 
klauzury. Benedikt nepočítal s tím, že by byl klášter bohatý. Pokud by vlastnil nějaký 
majetek, tak měl být spravován opatem a mnichy společně. Celá řehole je vystavěna 
harmonicky a snaží se vyhnout jakémukoliv extrému. Rozvrhuje citlivě intelektuální a 
tělesnou práci a činnost duchovní a tomu odpovídá i to, že se kláštery staly později 
centry řemeslné a zemědělské výroby, umělecké a aktivity a náboženského 
působení. Velkou roli sehrály především v christianizaci venkova. Problémový je 
přístup mnichů ke spisům pohanských autorů. Řehole se o nich nezmiňuje. Byly sice 
v klášterech používáni, ale především pro výuku latinské gramatiky a rétoriky. Ti 
z mnichů, kteří se věnovali jejich podrobnějšímu studiu a kteří museli bojovat 
s roztodivnými zákazy, patřili spíše mezi případy pozitivní deviace. 

Benediktova řehole se od jiných řeholí, které byly mnohem více šité na míru 
konkrétním klášterům nebo konkrétním provinciím, odlišuje právě svou 
univerzálností. I proto se stala tak oblíbenou. Její šíření šlo ruku v ruce s rostoucí 
oblíbeností klášterů v 6. a 7. století. V této době zcela vytlačila Mistrovu řeholi, 
musela se však potýkat s řeholí sv. Kolumbána mladšího (590-615). Oblíbenost 
předpisů tohoto irského misionáře přežívala hlavně díky dlouhým zástupům jeho 
žáků a krajanů, kteří považovali misijní činnost za svou hlavní povinnost – poslání 
(misio). Irský duch v sobě neměl nic z Benediktovy umírněnosti. Naopak jeho askeze 
a zdůraznění půstu jej přiblížily k východní tradici. Dlouho byla v klášterech Galie, 
Španělska a anglosaské Anglie používána tzv. smíšená řehole – část od Kolumbána 
a část Benediktova. Zdá se, že důležitým krokem vpřed pro římského učení byla 
synoda ve Whitby, která zahájila jeho vítězné tažení na Ostrovech. Anglosasští 
misionáři pak získali pro Řím nejen staré irské kláštery, ale christianizovali také 
kontinent, především Frísko, Durynsko, Sasko, Hesensko a Bavorsko. Jejich úsilí 
bylo spojeno s úsilím Karlovců o jednotnou církevní organizaci. Franští králové se 
v této době snažili vymanit staré církevní úřady z nadvlády místní aristokracie. Když 
Karel Veliký navštívil roku 787 Monte Cassino, přislíbil mu opat Theodmar zaslání 
opisu Řehole z údajného autografu samotného Benedikta. Tato verze Řehole byla 
Benediktem z Aniane (750-821) s pomocí Ludvíka Pobožného prosazena na synodě 
v Cáchách jako text závazný pro všechny kláštery a prosadila se tak jako monopolní 
soubor pravidel mnišského života západního monasticismu. Kláštery tak po celý 



středověk připomínaly lidem, že svatost je opravdová, živoucí a dosažitelná. A to i 
když si její monopol osobovala tak úzká vrstva tehdejší společnosti jakou byli mniši. 

 
III. Druhá kniha Dialogů – Legenda o Benediktovi 
Itálie šestého století byla většinu času zmítána válkou. V letech 535-553 zde vedli 

Ostrogóti zápas a císařem Justiniánem a v roce 568 se poloostrova zmocnili 
Langobardé. Ve zbytku Evropy to nebylo jiné. Jako kontrast s realitou se objevují 
v této době osobnosti jako Řehoř z Tours, Atanáš, Sulpicius Severus, Dionysius 
Exiguus, které zaznamenávají životy světců. Roku 529, ve stejném roce, kdy zavírá 
Justinián pohanské školy v Athénách, založil sv. Benedikt z Nursie Monte Cassino. 
(O jedenáct let později zakládá Cassiodorus svůj klášter Vivarium.) Vše co víme o 
životě tohoto světce se nám dochovalo v jediném díle – ve druhé knize Dialogů 
papeže sv. Řehoře Velikého (540-604). Osoby světce a jeho životopisce jsou 
podobně. Oba pocházeli z dobře postavené rodiny. Řehoř se narodil v římské 
patricijské rodině a získal velmi dobré vzdělání. Svou pragmatičnost a organizační 
talent potvrdil v úřadě prefekta. Po smrti otce roku 575 založil na šesti statcích na 
Sicílii kláštery a římský dům proměnil v klášter Monte Caelio. Delší čas trávil jako 
papežský nuncius v Konstantinopoli a po smrti papeže Pelagia II. roku 590 byl, 
údajně proti své vůli, zvolen papežem. Vrcholící epidemie černého moru, války a 
obecný rozklad církve vede Řehoře, aby nacházel útěchu v mnišském odříkání sv. 
Benedikta a bídě a odevzdanosti Joba. V předtuše brzkého konce světa na sebe 
tento papež vzal úlohu pastýře a připravil co největšího počet duší na poslední soud. 
Do Anglie vyslal mnicha Augustina a skupinu misionářů, bránil Řím a církevní državy 
před Langobardy. Jeho díla, která měly velký vliv na celý středověk, z něj učinily 
jednoho ze zakladatelů středověké zbožnosti a spirituality. Podle něj byl pojmenován 
nově vzniklý gregoriánský chorál. Mezi jeho spisy patřily morální komentáře ke knize 
Jobově Moralia in Job, pastorální rukověť Liber regulae pastoralis, komentáře ke 
Starému zákonu a homilie na evangelia. Čtyři knihy Dialogů sepsány v letech 593-
594 mají formu dialogu mezi učitelem a žákem, ve středověku se těšily velké oblibě a 
byly nespočetněkrát napodobovány. První a třetí kniha přinášejí sbírku 49 životopisů 
italských opatů a biskupů, celá druhá kniha je věnována sv. Benediktovi. Benedikt se 
tak stal ústřední postavou všech čtyř knih, jejichž výklad jeho legendu rámoval. 
Forma učeného dialogu, časová blízkost vypravěče a jeho hlavního hrdiny dávaly 
příběhům názornost. Celé dílo vrcholilo 4. knihou, která pojednávala o posmrtném 
životě. Ve druhé knize Řehoř vyprávěl o tom, jak se Benedikt narodil v nursijské 
oblasti ve střední Itálii ve šlechtické rodině. Když byl poslán do Říma, aby zde 
studoval svobodná umění, tak ho natolik znechutila zdejší zhýralost, že město opustil 
a vydal se nejprve na místo zvané Enfide a pak zcela sám do pouště jménem 
Subiaco. Tam sváděl nejprve boj sám se sebou. Postupně se kolem něj shromáždilo 
mnoho žáků, které rozdělil do dvanácti skupin a každé jmenoval opata, který založil 
nový klášter. Nakonec odešel na vrch Monte Cassino, který se tyčí nad Via Latina na 
půli cesty mezi Římem a Neapolí. Tam sváděl boj s pohany, aby zde založil klášter, 
kterému se postavil do čela. Jeho sestra sv. Scholastika pod jeho vedením založila 
ženský klášter a Benedikt ji vždy jednou do roka navštěvoval. Benedikt nečinil jen 
„malé“ zázraky, ale porážel také smrt, zlé duchy a odhaloval podvod ostrogótského 
krále Totily. Jen vzdělaní lidé Řehořovy doby chápali hluboký symbolismus příběhu. 
Roku 570 je Monte Cassino vypáleno, ale to ostatně Benedikt už dávno předtím 
předpověděl. Sám umřel asi v roce 547. Jako své prameny jmenoval Řehoř druhého 
a třetího opata z Monte Cassina, dále opata v Lateránu a Subiacu. Také zmiňoval 
čtyři historicky doložitelná místa v okolí Říma spojená s působením Benedikta 



(Enfide, Subiaco, Cassino, Terracina). Historicky doložitelnými postavy příběhu jsou 
jen dvě – Germanus a Sabinus. O Řeholi je v Dialozích pouze krátká zmínka: „Pro 
mnichy sepsal řeholi, jež je pozoruhodná svou uvážlivostí a průzračnou 
srozumitelností svého jazyka. Pokud si někdo přeje dozvědět se více o jeho životě a 
rozpravách, může najít všechny skutečnosti o učení tohoto mistra v téže instituci, 
v jeho řeholi, neboť takový zbožný muž by nemohl učit jinak, než jak žil.“ 

 
IV. Benedikt v ikonografii 
Bývá zobrazován jako opat v černém řádovém oděvu. U reformovaných 

benediktinských řádů tako v bílém oblečení. Ojediněle s mitrou. Jeho atributy jsou 
kniha (Řehole), hůl (opatská), fascia (svazek prutů se zatknutou sekerou = mnišská 
disciplína), kalich, kalich s hadem nebo rozbitý pohár (odkaz na nepodařenou otravu 
Benedikta ve Vicovaru), mlýnek na obilí (ten podle legendy rozbila jeho chůva a 
Benedikt jej díky modlení opravil), havran s chlebem v zobanu (odkaz na pokus o 
otrávení jedovatým chlebem). V Itálii se objevují obrazy Benedikta od 8. století a 
severně od Alp od 10. století. Cykly a scény podle legendy nacházíme jak 
v monumentální podobě (oltáře, fresky), tak v knižní malbě, malbě na skle a grafice. 

 
V. Původ a pravost opisů Řehole a Benediktovo autorství 
Řehole byla poprvé vydána tiskem roku 1489 a od prvního kritického vydání 

Danielem Hanebergerem v Mnichově se kolem ní nastřádalo hned několik dodnes 
nevyřešených problémů. Za jejího autora je od 7. století považován zakladatel Monte 
Cassina - sv. Benedikt. Ale právě autorství je od 19. století častým zdrojem 
badatelských rozepří. Jazykem Řehole se poprvé roku 1895 zabýval Eduard Wölfflin. 
Nejrozsáhlejší moderní rozbor poskytnul pak roku 1898 Ludwig Traube. Již Haneberg 
rozdělil nejstarší rukopisy na dvě větve podle prvního slova – ausculta a obsculta. 
Traube tvrdil, že typ ausculta se vyskytuje v 7. a 8. století v Německu, Itálii, Galii a 
Anglii. Typ obsculta pak spojoval s franským královstvím na přelomu 8. a 9. století a 
rozpoznával zde vliv karolinské renesance. Faktem zůstává, že Monte Cassino bylo 
obnoveno Petronaxem z Brescie kolem roku 717, kdy zde údajně přežívalo několik 
mnichů v troskách původního kláštera. Řehole sv. Benedikta se zde však začal 
užívat až po reformování kláštera anglosasem Willibaldem roku 729 (strýc sv. 
Bonifáce, který za 10 let odchází za ním na Kontinent). Roku 774 se vlády nad 
severní Itálií zmocnili Frankové a klášter zažívá rozkvět pod opatem Theodmarem. 
Roku 775 se v písemných pramenech poprvé objevil mnich Paulus Diaconus, autor 
spisu Historia Langobardorum a učenec, který byl přizván v 80. letech na dvůr Karla 
Velikého. Právě Paulus tvrdil, že koncem 6. století, kdy Monte Cassino zaniklo, si 
mniši s sebou do Říma odnesli Benediktovu řeholi. Nikde však přímo nezmiňoval, 
zda šlo o autograf. Mnohem později zmiňuje Lev z Ostie, že mniši donesli Řeholi do 
Lateránu, jehož opat byl jmenován v Dialozích. Nic bližšího ale o klášteru nevíme. 
Paulus dále pokračuje tím, že v polovině 8. století údajně zaslal papež Zachariáš 
(741-752) Řeholi opatu Petronaxovi, která byla psána rukou samotného Benedikta. 
Traube tvrdí, že rukopis se z Monte Cassina dostal nejprve do Lateránu a odtud pak 
do papežské knihovny. Lev z Ostie pokračuje líčením vyplenění Monte Cassina 
Saracény roku 883. Mniši se uchýlili do kláštera Teano u Kapuy. Jeho knihovna ale 
roku 886 vyhořela a z údajného kodexu, který měl obsahovat Benediktův autograf 
Řehole se zachoval jen jeden list (72-73). Již Mabillon usuzoval, že tento list je příliš 
mladý na to, aby pocházel z šestého století. 



V tomto bodě nás jistě napadají dvě zásadní otázky – zda můžeme vystopovat 
Benediktův autograf a zda je Řehole vůbec vystopovatelná k Benediktovi, nebo 
aspoň k jeho působení. Odpověď na druhou otázku se nám jistě bude hledat snáze. 

Roku 787 při návštěvě Monte Cassina zde údajně Karel Veliký ještě viděl 
Benediktův autograf Řehole nebo přinejmenším to, co zde mniši za autograf vdávali 
a považovali. Později, když chtěl císař provést klášterní reformu, tak si nechal poslat 
opis Řehole přímo z kláštera. Zachoval se nám dopis opata Theodmara, který je 
pravděpodobně doprovodem zaslaného opisu. Zde stojí, že se jedná o kopii 
z kodexu, který sepsal Benedikt vlastní rukou. Tento text byl také roku 817 použit na 
synodě v Cáchách. Kolem roku 820 sem poslal reichenavský opat dva mnichy – 
Grimalda a Tatta. Ti na žádost knihovníka Reginberta pořídili opis z opisu Řehole. 
Jejich dopis knihovníkovi byl posléze vevázán do tzv. kodexu A ze Sankt Gallen (sig. 
911). Tatto se později stal opatem v Reichenau a Grimald v Sankt Gallen. Opis, který 
tito mniši pořídili patří do větve obsculta. Jaký má právě on vztah k větvi ausculta? 
Sanktgallenský kodex je starší po stránce jazykové – jedná se o italskou latinu ze 6. 
století. Opis však pochází až z doby cášské synody. Opisy větve ausculta jsou sice 
fyzicky starší, ale co do jazykové rekonstrukce pocházejí až ze 7. století. Jsou navíc 
interpolovány. 

Z jazykového hlediska můžeme tedy zařadit kodex A do období života svatého 
Benedikta. Historicky však nejsme schopni rekonstruovat ani Benediktovo autorství, 
ani vystopovat osudy případného autografu. Celý problém navíc komplikuje fakt, že 
dodnes postrádáme vědeckou edici Řehole, která by se zabývala všemi problémy a 
která by byla všeobecně přijata. 
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