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Možná si, přátelé, vzpomenete, že jsme 
posledně navštívili severoitalské město 
Milano a seznámili se s tamním bisku-
pem – svatým Ambrožem. Dnes se setká-
me s jeho žákem, který snad svého učite-
le dokonce zastínil. Je jím svatý Augus-
tin, bez nadsázky nejvýznamnější teolog 
latinského křesťanského starověku.

Říkám latinského – Augustinovým rod-
ným jazykem totiž byla latina, kterou se 
tehdy (v polovině 4. století) běžně mluvilo 
prakticky v celé severní Africe na západ od 
Libye. Dokonce byla v severní Africe užívána 
více než ve svém rodišti – v Římě. Jazykem 
liturgie římské církve totiž v prvních stale-
tích byla řečtina, jazyk Nového zákona. Se-
verní Afrika však slavila bohoslužby jazykem 
lidovým, tedy latinsky.

Augustin se narodil roku 354 ve měs-
tě jménem Thagaste; dnes byste je našli na 
mapě Alžírska pod jménem Souk Ahras. Při-
šel na svět v době, kdy křesťanství již smělo 
svobodně působit v Římské říši, nebylo však 
ještě státním náboženstvím. Augustinovi 
současníci byli tedy jak křesťané, tak poha-
né – vyznavači (spíše tedy zvykoví) starých 
náboženství Řecka a Říma. Bylo tomu tak 
i v jeho rodině – maminka byla zbožná křes-
ťanka (a najdeme ji v kalendáři jako svatou 
Moniku), tatínek Patricius byl pohan, po-
křtěný kratičce před smrtí.

Augustin tedy nebyl pokřtěn coby dítě, 
byť byl ve svém mládí přijat mezi katechu-
meny, a cestu ke křesťanství si musel pro-
bojovat – především sám se sebou. Měl kaž-
dopádně hlavu otevřenou, proto se vrhl do 
studování a začal si budovat kariéru. Přitom 
mu nebylo cizí žádné potěšení, které svět 
nabízel; našel si „dámskou společnost“ a stal 
se otcem, nikoli však manželem.

Ode zdi ke zdi?
Netrvalo ovšem dlouho a Augustin se 

setkal se zvláštní náboženskou skupinou – 

říkáme jí „manichejci“. Tento myšlenkový 
směr navazoval na staroperské nábožen-
ství, které předpokládalo, že o svět zápa-
sí dvě božské síly: dobro a zlo. V důsledku 
toho vyznavači pohrdali hmotným, stvoře-
ným světem, který pokládali za dílo „zlého 
boha“. Vypadalo to na první pohled velmi 
křesťansky a zbožně – ovšem jen na první 
pohled. Vyznáváme přece víru v Boha stvo-
řitele, který „viděl, že je dobré“ všechno, 
co vyšlo z jeho rukou. A vyznáváme přece, 
že se Bůh stal člověkem – skutečným člo-
věkem z masa a kostí, tedy součástí tohoto 
hmotného světa.

Augustin se však radikálně rozešel se 
svým předchozím životem, v němž si světa 
velmi intenzivně užíval, a začal pohrdat tím, 
co předtím chválil. Byl to zkrátka člověk vel-
kých zvratů a životních proměn. Ptáte se, 
jak to všechno víme? Sám o tom napsal ve 
svém vlastním životopise známém pod jmé-
nem Confessiones neboli „Vyznání“.

Stále však usiloval o úspěch a kariéru. 
Vydal se tedy do Říma a odtud do Milána, 
tehdejšího císařského sídelního města. Zde 
se rozhodl vyslechnout kázání biskupa Am-
brože – nikoli pro zájem o křesťanství, ný-
brž proto, že Ambrože předcházela pověst 
skvělého řečníka.

Životní obraty
Následovala však mnohá osobní setkání 

se svatým Ambrožem a nejedna probdělá 
noc vnitřního boje. Augustin postupně zjiš-
ťuje, že křesťanství nemusí být prostým, li-
dovým, neintelektuálním náboženstvím, ale 
i výzvou pro člověka vzdělaného, kultivo-
vaného a přemýšlivého. A především že on 
sám osobně je zván živým Bohem, kterého 
později nazve „Věčnou pravdou, Pravdivou 
láskou a Láskyplnou věčností“. Na Veliko-
noce roku 387 přijímá v Miláně křest spo-
lu se svým osmnáctiletým synem – k velké 
radosti své maminky, která ho dlouhá léta 
provázela modlitbami.

Augustin se vrací do rodné severní Af-
riky – rozhodnut strávit následující léta ži-
vota studiem Písma a rozjímáním. Nebylo 
mu však dopřáno užívat klidu. Po několika 
letech byl při návštěvě města Hippo Regi-
us téměř donucen přijmout kněžské svěce-
ní v tamní křesťanské komunitě a zakrátko 
se stal dokonce biskupem. Sloužil pak své 
nové diecézi bezmála pětatřicet let. Zažil 
během své služby mnohé dějinné zvraty – 
otřes pro něj znamenala zpráva o dobytí 
Říma barbary; ovlivnila i jeho významné dílo 
„O obci Boží“. Roku 430 umírá v situaci, kdy 
je město Hippo Regius obleženo germán-
ským kmenem Vandalů. Klasický starověk 
končí…

Augustin ovšem i jako biskup zůstal 
plodným autorem a vynikajícím kazatelem. 
Nejenže jeho dílo ovlivnilo další staletí křes-
ťanského myšlení – příštích devět století 
prakticky každý autor křesťanského Zápa-
du opisuje nebo komentuje sv. Augustina. 
Ale díky jeho spisům máme alespoň dílčí 
představy o zaniklé liturgii severoafrické – 
nedochovaly se žádné liturgické knihy, ne-
máme přímé prameny.

Z Augustinových spisů víme jen, že to 
byla liturgie vcelku jednoduchá – např. začá-
tek mše byl velice skromný: biskup přišel do 
shromáždění Božího lidu, pozdravil jej slovy 
„Pokoj vám“, usedl – a začalo první čtení… 
Dovolte mi ale citovat Augustinova slova 
k přijímání eucharistie: „Jste-li Kristovým 
tělem a jeho údy, je to vaše vlastní tajem-
ství, které se nachází na Pánově stole. Je to 
vaše vlastní tajemství, které přijímáte. Ří-
káte »amen« tomu, čím jste; vaše odpověď 
je osobní podpis stvrzující vaši víru. Slyšíš-
-li »tělo Kristovo«, odpovídáš »amen«. Buď 
tedy opravdu údem Kristova těla, ať tvé 
»amen« zvučí pravdivostí.“

K tomu lze říci jen „amen“.

otec Zdeněk drštka

Fo
to

: S
er

ge
y 

N
iv

en
s 

- 
A

do
be

 s
to

ck


