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BENEDIKT Z NURSIE

    První Benediktův životopis sepsal papež Řehoř Veliký, který vládl v letech 590-604. Byl to Vita sancti Benedicti. Bez tohoto pramene bychom o Benediktovi nic bližšího nevěděli. I když Řehoř neznal Benedikta osobně, mohl se odvolat na čtyři muže, kteří s ním ještě žili. Řehoř svému dílu o Benediktovi dává formu legendy.    
     Benedikt žil asi v letech 480-545. O jeho původu toho mnoho nevíme. Řehoř pouze poznamenává, že pocházel ze „vznešeného rodu z Nursie“. Z jeho dětství se traduje pouze jediná věta: „Již jako dítě měl srdce starce.“ Zřejmě již jako dítě byl rozvážný a přemýšlivý. Později byl poslán na studia do Říma. Není známo, co studoval, ale podle tehdejšího zvyku pravděpodobně gramatiku a rétoriku. Studentský život ho však zklamal a svá studia nedokončil. Po návratu přesídlil Benedikt se svou chůvou do Enfide, dnešního Affile. Později nastoupil cestu do samoty. Odešel do Subiaka, asi čtyřicet mil od Říma. Žil v ústraní, o samotě v jeskyni, několik let dobrovolně a vědomě. (Benedikt ovšem poustevnický život nevynalezl. Dlouho před ním tak žili otcové na poušti.) Benediktův život v jeskyni byl tvrdý a plně odpovídal jeho tehdejšímu úmyslu: z lásky k Bohu vzít na sebe utrpení a svízele. V tomto období může být označen za západního otce pouště, který při svém životě vzdáleném každé kultury zpustl. Postupně ztrácel kontakt s lidmi a životem církve. Ztratil pojem o čase a už ani nevěděl, kdy se slaví Velikonoce. Jako poustevník žil Benedikt tři roky. Později ho několik mnichů  přesvědčilo, aby se stal jejich představeným, protože jejich opat zemřel. Benedikt souhlasil a učinil tak krok od anachorese k cenobitství. To byl důležitý předěl v jeho životě. Poustevnický život byl na počátku mnišství. 
     Benedikt našel zpustlý klášter. Byl přísný a důsledný. Proto vyžadoval od mnichů zachovávání klášterního řádu. To ale oni odmítali a chtěli žít opět ve starém „nepořádku“.Chtěli se ho zbavit a podali mu otrávené víno. Ale byli odhaleni a Benedikt z kláštera odchází opět do jeskyně a začal znovu vést poustevnický život. 
     Později za ním do jeskyně přicházeli muži a pozorovali jeho život. Usadili se v jeho okolí a Benedikt jim pomáhal při utváření nového způsobu života. Tak došlo k vytvoření nového malého kláštera. Benediktův druhý klášter se zvětšoval pomalu, ale nakonec mniši postavili dvanáct malých klášteříků. S jejich založením opustil Benedikt definitivně poustevnictví. 
     Benedikt byl pravděpodobně laikem. Nikde není zmínka o tom, že by dohonil teologická studia. Stál v čele kláštera jako  prostý laik. To vzbudilo podezření u jednoho klerika, zvláště když pozoroval, že Benedikta navštěvuje v klášteře stále více lidí. Snažil se ho odstranit. Benedikt nakonec shromáždil své mnichy a opustil s nimi okolí Subiaka. Zamířili na Řím a odtud na jih. Přišli až ke Cassinu. Benedikt zde začal se stavbou kláštera, který vešel do dějin pod názvem „Montecassino“. Klášter byl postaven na místě starého Apollónova chrámu na kopci vysokém 519 metrů, se svou polohou a charakterem pevnosti se stal vzorem všech dalších benediktinských klášterů budovaných po celém evropském kontinentu. Původní podobu kláštera si nemůžeme představit, protože byl několik desetiletí po Benediktově smrti rozbořen a teprve mnohem později znovu vybudován. Montecassino se stalo symbolem západních duchovních dějin. Benedikt zde uskutečnil své nové a vlastní pojetí mnišství. Postavil pro své mnichy velký dům otcovský, v němž všichni, s opatem v čele, měli jako jedna rodina zůstávat pod společnou střechou po celý život. Do klausury klášterní zabíral teď i pole a zahrady, na kterých i Benedikt sám pracoval a obdělával půdu. V klášteře se nalézaly společné ložnice, kuchyně, nemocnice, dílny, refektář, knihovna apod. Benedikt si sám velmi pečlivě vybíral své žáky. Nepřipustil hned každého žadatele do kláštera.
     Ruční práce, na kterou až doposud pohlíželo jako na nedůstojnou svobodného člověka, se stala v benediktinských klášterech vedle modlitby, rozjímání a studia, důležitým asketickým prostředkem. Ora et labora – modli se a pracuj – je devisou Benedikta.
     Podle Řehoře měl Benedikt věštecký dar. Byl také mysticky založený člověk. 
     Benedikt patří k těm málo světcům, kteří den své smrti předem znali. Šest dní před smrtí si nechal upravit hrob, pak se ho zmocnila prudká zimnice a horečka. Neumíral ovšem v osamění. 
     
ŘEHOLE
Když psal Benedikt z Nursie v 6. století svou řeholi pro mnišskou komunitu na Monte Cassinu, mělo za sebou celé mnišství a jeho rozmanité životní formy už dlouhou historii: v poušti a ve městech Egypta, Palestiny, Malé Asie a Sýrie, v severní Africe a v Itálii, v jižní Galii, Španělsku a Irsku. Tato tradice ovlivnila Řeholi  v mnoha směrech.

Vznik mnišství
     Výchozí bod pro vývoj asketického života a poustevnického ideálu se nachází v Písmu svatém Starého i Nového zákona. Určitá místa v bibli buď určovala všechny druhy mnišského života jako celek, nebo se alespoň stala biblickým základem některých jeho zvláštních forem. Mnišství tedy znamená život podle Písma svatého v následování Ježíše Krista. Důkladnou znalost Písma lze nejlépe pozorovat u Otců pouště. Význam bible pro mnichy se projevuje nejvíce v duchovní četbě, při níž se mniši zaměstnávají pouze Písmem svatým. 
     Různé formy mnišského života se nám představují jako rozvinutí jednoho nebo více výroků Písma. Stále se zdůrazňuje, že každou určitou podobu mnišského života může legitimizovat jen Písmo. A tak jsou počátek, vývoj, kontinuita i nové probuzení mnišství vždy neseny slovy Písma svatého.
     Nejranější formou mnišského života žili starověcí asketi, jejichž základním postojem byla „bdělost“. Koncem 3. století se ve skupinách asketů - zejména v Egyptě – objevilo hnutí, které už přímo vedlo k vlastnímu mnišství poustevnického typu, k anachorezi. Asketi odcházeli z církevních obcí, v nichž až doposud žili, a tím se i navenek od nich odlišili. Odešli do pouště a stali se mnichy. Toto slovo pak bylo obecným označením všech anachoritů i cenobitů. Odloučení od světa má důvod. Tím je láska k Bohu. V ní nacházíme vlastní smysl mnišství. Důvody, proč mniši odcházeli na poušť, mohli být rozličné, rozhodující však byla láska k Bohu zaměřená na druhý příchod Páně. Krajina pouště hraje ve vědomí mnichů ústřední a samostatnou úlohu. Pojí se s ní zkušenosti exodu izraelského národa a poselství proroků a žalmů o poušti jako o místě setkání s Bohem. Zároveň je poušť „královská cesta“ do zaslíbené země. Není náhoda, že největší postavy Starého zákona, které sloužily mnichům za přiklad – Mojžíš, Eliáš, Jan Křtitel -  , byli muži pouště. I Ježíš prožil na poušti velmi důležité chvíle svého života.
     Dlouho lze v prvních stoletích (až do století pátého) pozorovat různé formy mnišského života, které všechny uskutečňovaly asketický, anachoritský a cenobitský ideál. Pomalu se ale spojovaly v celky a zjednodušovaly. Původní mnohotvárnost však představuje bohatou tradici, z které mohl Benedikt čerpat. 

Velké mnišské řehole
     Rozvoj mnišství ovlivnily rozhodujícím způsobem nejen životopisy, ale i životní struktury, jak je popisují mnišské řehole. V Řeholi Benediktově se nachází mnoho narážek, myšlenek a textů, jež patří k samostatným základům mnišství. Zmiňuje se např. o „Řeholi našeho svatého otce Bazila“ nebo o Řeholi Pachomia. Rozhodující význam měly pro Benediktovu Řeholi mnišské ideje Augustinovi. Nejdůležitějším pramenem je však tzv. Řehole Mistrova, dílo neznámého mnicha. Ta se v prvních sedmi kapitolách téměř překrývá s Řeholí Benediktovou. Důležitou postavou byl také Jan Kassián. Právě Kassián totiž zprostředkoval začínajícímu mnišskému hnutí na Západě, znalost již rozvinutého východního mnišství. Z vlastní zkušenosti znal mnišství v Egyptě, Palestině a Syrii. Pak odešel na Západ a kolem roku 415 založil jeden mužský a jeden ženský klášter v Marseille. 
     Mnišství, jak mu rozumí Benedikt, se definuje jako život „pod řeholí a opatem“. Řehole Benediktova má za cíl umožnit komunitě mnichů „život podle evangelia“. Jako text duchovního poučení povzbuzuje mnichy svými praktickými pokyny, předpisy o denním řádu i trestními sankcemi. Benedikt Řeholi začíná slovem naslouchej. Naslouchání je jeden ze základních pojmů duchovního života v Řeholi. Dalšími důležitými body jsou poslušnost nebo mlčení. V klášteře chce vytvořit prostor ticha, kde se člověk může otevřít přítomnosti Boha v jeho slově, v liturgii a při mnoha jiných příležitostech. Mlčení a naslouchání patří k základním postojům žáka. Důležitá je také pokora nebo radost. Proto se Benedikt snaží uspořádat vše tak, aby bratři neměli důvod k zármutku. Jak už jsem se zmínila, pod heslem ora et labora - modli se a pracuj – zreorganizoval klášterní život. Spojením motliteb a pobožnosti s prací a praktickou láskou k bližnímu měli mniši dosáhnout křesťanské dokonalosti. Svými regulemi, které obsahují i liturgické předpisy, zásady soudnictví a správy, jakož i principy morálky uvnitř klášterní komunity, chtěl Benedikt rovněž obrodit křesťanskou společnost.
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