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Abstract: Presented study introduced life and work of laic theologist 
Paul Evdokimov, who represents a rare historical phenomenon of the 
present Russian intelligence in Western Europe, which brought to the 
western world thinking of Easter Christianity and submitted the scrip-
tural and patristic legacy of church✂s fathers to the duologue with theol-
ogy of Latin Church. Evdokimov✂s work attests above all the possibility 
and necessity of duologue between the West and the East Christianity. 
Individual subchapters are named: Problem of evil and fight against evil 
according to Dostojevskij; Spirituality of sacrament of marriage and 
mother's role of women; Evdokimov✂s orthodoxy and ecumenisms; Theol-
ogy of beauty like culmination of own creation.  
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Uvedení do ✄ivota a díla Pavla Jevdokima 
☎ivot a dílo Pavla Jevdokima1 (1901✆1970) je velmi zajímavým p✝í-

b✞hem hledání nábo✟enské identity jedné generace ruských emigrant✠, 
kte✝í v odli✡ném kulturn✞-historickém prost✝edí dokázali navázat dialog 
s místní podobou k✝es☛anství, reflektovali sekularizující tendence spo-
le☞nosti, a p✝itom nov✞ uchopili odkaz k✝es☛anství zem✞ p✠vodu.  

Jevdokimov se narodil 2. srpna 1901 v ruské aristokratické rodin✞. 
Jeho otec byl jako✟to carský d✠stojník zabit p✝i atentátu. Na jeho výcho-
v✞ se proto významnou m✞rou podílela jeho matka, co✟ se pozd✞ji od-

                                                 
1 Ohledn✌ transliterace jména Jevdokimov budu u✍ívat tento p✎epis z azbuky, jen✍ odpo-
vídá normám pro p✎epis jmen z azbuky do ✏e✑tiny. P✎esto se v poznámce pod ✏arou 
objeví varianta Evdokimov, a to z d✒vodu zachování úzu citovaných nakladatelství nebo 
p✎i u✍ití zahrani✏ní transliterace z azbuky do jiného jazyka. 
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razilo v jeho teologickém bádání, ve kterých ✁ena hrála d✂le✁itou roli.2 
V Kyjev✄ se Jevdokimov zapsal na Duchovní akademii a rozpoznal své 
povolání teologa-laika.  

Po první sv✄tové válce, b✄hem které narukoval do b✄logvard✄jské 
armády, vynucen✄ emigroval z d✂vodu bol☎evického pu✆e na Rusi, a 
nakonec se usídlil v Pa✝í✁i, je✁ se spole✆n✄ s Prahou stala centrem rus-
kého emigrantského ✁ivota. Na po✆átku ✁ivota emigranta se Jevdokimov 
z existenciálních d✂vod✂ ✁ivil p✝evá✁n✄ d✄lnickými profesemi. My☎lenka 
dokon✆it si univerzitní vzd✄lání a stát se teologem ho v☎ak neopustila.  

Ve své disertaci z filosofie, kterou Jevdokimov pojmenoval Dostojev-
skij a problém zla3, se ✞ jak ji✁ název napovídá ✞ pe✆liv✄ v✄nuje otázce 
zla, ✆ím✁ otev✝el téma o p✂vodu a následcích negativních lidských sklo-
n✂. Apokalyptický ráz d✄jin první poloviny 20. století si ✁ádal hlub☎í 
teologické pochopení, co✁ se odrazilo v nauce mnohých teolog✂. Trpká 
zku☎enost války a následky sov✄tské revoluce spole✆n✄ s vyd✄d✄ním 
z vlasti se odrazily v Jevdokimov✄ teologické reflexi nad zlem, p✝esto si 
zachoval nad✄ji v budoucnost vycházející z ko✝en✂ k✝es✟anství. Dosto-
jevskému se Jevdokimov v✄nuje takté✁ pozd✄ji v díle Gogol a Dostojev-
skij aneb Sestup do pekel.4 

Pavel Jevdokimov byl celý ✁ivot k✝es✟anský laik, necítil povolání ke 
svátostnému kn✄✁ství, co✁ mu jako✁to teologovi umo✁nilo prohloubit 
p✝edev☎ím ta teologická témata, která se týkají spirituality ✁ivotního sta-
vu laik✂, zejména spirituality vycházející ze v☎eobecného kn✄✁ství v✄✝í-
cích. Významná je jeho teologická reflexe nad svátostí man✁elství, co✁ 
názorn✄ dokumentuje jeho druhá kniha vydaná roku 1944 s názvem 
Man✠elství: svátost lásky5, ve které reflektuje teologickou etiku partner-
ských vztah✂ v pojetí Jana Zlatoústého a ve které se jist✄ promítla Jev-
dokima zku☎enost pé✆e o svou nemocnou první ✁enu. Po její smrti se 
v✄nuje výuce, duchovn✄ doprovází mladé lidi a anga✁uje se 
v ekumenickém hnutí. Po uzav✝ení nového s✡atku vydal dílo ☛ena a 

                                                 
2 Bibliografické údaje o Pavlu Jevdokimovi srov. Clément, O.: Orient-Occident: Deux 
passeurs, Vladimir Losskij et Paul Evdokimov. Genève: Labor et fides, 1989, s. 191-196; 
Ventura, V.: Kniha, která zm☞nila m✌j ✍ivot. In: Evdokimov, P.: Epochy duchovního 
✎ivota, Velehrad: Refugium, 2002, s. 5-14; Confaloni, E.: Pavel Evdokimov: la vita e le 
opere. In: Evdokimov, P.: Dostojevskij e il problema del male, Roma: Città Roma, 1995, s. 
15-17.  
3 Srov. Evdokimov, P.: Dostoïevski et le Problème du mal. Bruges-Paris: Desclée de 
Brouwer, 1992, 426 s.; v italském p✏ekladu srov. Evdokimov, P.: Dostojevskij e il prob-
lema del male, Roma: Città Roma, 1995, 300 s.  
4 Srov. Evdokimov, P.: Gogol et Dostoïevsky ou la descente aux enfers. Bruges-
Paris: Desclée de Brouwer, 1961, 311 s. 
5 Srov. Evdokimov, P.: Le mariage: sacrament de l´amour. Lyon: Éd. du Livre français, 
1944, 270 s. 
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spása sv�ta6, ve kterém p✁edstavuje filozoficko-teologickou reflexi nad 
rolí ✂eny v ✂ivot✄, ve spole☎nosti a církvi. K tématu man✂elství se ná-
sledn✄ vrátil v díle Svátost lásky: tajemství man✆elství ve sv�tle ortodoxní 
tradice.7  

Jak ji✂ bylo uvedeno, Jevdokimov nebyl kn✄zem, p✁esto duchovn✄ 
doprovázel a ovlivnil celé generace mladých lidí, kte✁í hledali odpov✄di 
na své existenciální otázky. Jevdokima terapeutická zku✝enost 
s duchovním doprovázením, ve které v✂dy hledal odpov✄✞ na hlubinné 
otázky ☎lov✄ka v k✁es✟anské spiritualit✄, se pozd✄ji odrazila v díle Epo-
chy duchovního ✆ivota8. V knize hojn✄ vyu✂ívá hermeneutickou analýzu 
biblických a patristických pramen✠ (☎asto teologie Jana Zlatoústého, 
✡eho✁e Naziánského ☎i Efréma Syrského), které se vyzna☎ují sklonem k 
symboli☎nosti a poeti☎nosti. Nejen v tomto díle se projevuje Jevdokima 
snaha vést dialog se stále více se prosazující sekularizovanou kulturou 
Evropy, a to a✟ s filozofy (Karel Marx, Jean-Paul Sartre, Albert Camus aj.) 
nebo psychoanalytiky a hlubinnými psychology (Sigmund Freud, Karl 
Gustav Jung ☎i Karl Frank). Prorocky poukazuje na nebezpe☎í ateistic-
kých trend✠ pro historické sm✄✁ování duchovních d✄jin lidstva. 

Slibnou akademickou dráhu Jevdokimov zapo☎al na Bohoslovec-
kém institutu sv. Sergeje, který v Pa✁í✂i zalo✂ili ru✝tí emigranti roku 1925 
a kde vyu☎oval d✄jiny západního k✁es✟anství a morální teologii. Jeho 
intelektuálním i duchovním vzorem byl zde p✠sobící a pro ruskou pra-
voslavnou církev diskutabilní teolog Sergej Bulgakov, od kterého p✁ev-
zal k propracovávání mnohá teologická témata, jako nap✁íklad kosmický 
smysl Církve, krása a dílo Ducha svatého apod. Ve svém pedagogickém 
a publika☎ním úsilí Jevdokimov p✁edstavoval západoevropskému ☎lov✄-
ku specifika východok✁es✟anského my✝lení.  

N✄kte✁í z generace ruských teolog✠, mezi n✄✂ pat✁í i Jevdoki-
mov, pro✝li také jistým paradigmatickým vývojem v ekleziologických a 
ekumenických otázkách. Prvotní hledání emigrantské identity doprová-
zel p✁íklon k tradi☎nímu pravoslaví. P✁edev✝ím do✝lo k výrazné renesan-
ci studia patristiky. Ru✝tí teologové v odli✝ném kulturn✄-historickém 
prost✁edí v✝ak brzy pochopili, ✂e si nevysta☎í s klasickou apologetickou 
v✠☎i k✁es✟anství Západu, je✂ by je pouze ne✝✟astn✄ izolovala, proto s ním 

                                                 
6 Srov. Evdokimov, P.: La femme et le salut du monde. Bruges-Paris: Desclée de Brou-
wer, 1996, 275 s.; v italském p☛ekladu srov. Evdokimov, P.: La donna e la salvezza del 
mondo, Milano: Jacca Book, 1989. 287 s. 
7 Srov. Evdokimov, P.: Le Sacrament de l´amour: Le mystère conjugal à la lumière de la 
Tradition orthodoxe. Paris: Epi, 1962, 267 s.; v italském p☛ekladu srov. Evdokimov, P.: 
Sacramento dell´amore: il mistero coniugale alla luce della tradizione ortodossa. Sotto il 
Monte Bg: Servitium, 1999, 260 s. 
8 Srov. Evdokimov, P.: Les âgens de la vie spirituelle. Bruges-Paris: Desclée de Brouwer, 
1964, 235 s.; v ☞eském p☛ekladu srov. Evdokimov, P.: Epochy duchovního ✌ivota. Veleh-
rad: Refugium, 2002, 257 s. 
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postupn✁ vstoupili do otev✂eného dialogu ✄ takté☎ tedy s katolictvím. 
Pavel Jevdokimov ve svých dílech o pravoslaví p✂ed Druhým vatikán-
ským koncilem také p✂edstavuje pro n✁ho problematické ✆ásti katolické 
teologie. ✝asem ji v✞ak up✂ímn✁ poznával a stával se stále více autorem 
ekumenickým. Pozd✁ji cílen✁ hledal mosty k uskute✆n✁ní jednoty mezi 
rozd✁lenými církvemi.  

P✂ítomnost ruských pravoslavných myslitel✟ vnímal Jevdokimov ja-
ko výzvu Proz✂etelnosti, která má zhojit rozd✁lení mezi k✂es✠any a vy-
jasnit za☎ité p✂edsudky. Ve svých vzpomínkách Jevdokimov napsal: 
✡Setkání mezi k✂es✠anským Východem a Západem se stalo nevratnou 
skute✆ností historie; v n✁m se rozezvu✆el apel, objevilo se naléhavé 
poslání, které se za✆íná vyjas☛ovat.☞9 

Jako☎to pravoslavný myslitel se aktivn✁ ú✆astnil Druhého vatikán-
ského koncilu, kde plodn✁ ovlivnil n✁které pasá☎e konstituce Gaudium 
et Spes. Ke konci ☎ivota vyu✆oval na Katolickém institutu v Pa✂í☎i. Podle 
n✁kterých katolických myslitel✟ jeho teologie ovlivnila n✁které pasá☎e 
dokumentu Jana Pavla II. Orientale Lumen.  

Jevdokimov tak ukazuje cestu dialogu, která je hodna následování ✄ 
z pohledu pravoslaví p✂istupuje s otev✂eností ke katolictví a z pohledu 
katolictví je v✂ele p✂ijímán. Nemén✁ významný je jeho po✆in ze 60-tých 
let, kdy zalo☎il ekumenickou kapli, ve které vedl pravideln✁ promluvy a 
kterou nav✞t✁vovali zástupci k✂es✠anských denominací z celého sv✁ta. 

Komplexnímu propracování východok✂es✠anské teologie, zejména 
jejímu p✂edstavení na území s p✂evá☎n✁ katolicko-protestantskou tradicí, 
v✁nuje mnohá svá díla z let 1959-1970 jako: Ortodoxie10, Poznání Boha 
podle východní tradice11, P✌ítomnost Ducha svatého v pravoslavné tradi-
ci12 a Kristus v ruském my✍lení.13 Estetice v ikonopiseckém um✁ní zasv✁-
til v záv✁ru svého ☎ivota dílo Um✎ní ikony: teologie krásy.14 

Pavel Jevdokimov zem✂el v Pa✂í☎i 16. zá✂í roku 1970. 
Následující kapitoly se zastaví u ✆ty✂ech vybraných teologických té-

mat Jevdokima v✁deckého bádání, p✂i✆em☎ autor tohoto p✂ísp✁vku si je 
v✁dom, ☎e v tak krátkém rozsahu není mo☎né pojednat o v✞ech souvis-
lostech. Následný text si klade za cíl uvést do ✆etby a pozvat k ✆etb✁ d✁l 

                                                 
9 Evdokimov, P.: Alcuni punti su cammino di vita. In: Evdokimov, P.: L´uomo icona di 
Cristo. Milano: Ancora, 1982, s. 6.  
10 Srov. Evdokimov, P.: L´Orthodoxie. Neuchatel: Delachaux et Niestle, 1965, 252 s; vy✏lo 
té✑ v italském p✒ekladu Evdokimov, P.: L´Ortodossia. Bologna: EDB, 1981, 535 s. 
11 Srov. Evdokimov, P.: La Connaissance de Dieu selon la Tradition orientale. Bruges-
Paris: Desclée de Brouwer, 1992, 158 s. 
12 Srov. Evdokimov, P.: Presence de l´Espirit-Saint dans la Tradition orthodoxe. Paris: 
Cerf, 1977, 111 s. 
13 Srov. Evdokimov, P.: Christ dans la pensée russe. Paris: Cerf, 1986, 246 s.  
14 Srov. Evdokimov, P.: L´art de l´icône: théologie de la beauté. Bruges-Paris: Desclée de 
Brouwer, 1980, 304 s. 
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tohoto významného k�es✁ana minulého století. Jednotlivé podkapitoly 
jsou nazvány: problém zla a boje se zlem u Dostojevského; spiritualita 
svátosti man✂elství a mate�ská role ✂eny; Jevdokimovo pravoslaví a 
ekumenismus; teologie krásy jako vyvrcholení vlastní tvorby. 

 
Problém zla a boje se zlem u Dostojevského 
Dostojevskij se stal u ruských emigrant✄ velmi vd☎✆ným tématem 

pro r✄znorodé interpretace. Ka✂dého z myslitel✄ obohatil a otev�el nové 
duchovní horizonty. Ka✂dý si té✂ Dostojevského trochu uzp✄sobil své-
mu sv☎tonázoru. Tak nap�íklad pro Mere✂kovského, který byl jako Jev-
dokimov v pozici ruského pa�í✂ského emigranta, se Dostojevskij stal 
prorokem budoucího v☎ku, jen✂ nahlédl budoucnost, ale ve strachu 
z p�icházejících zm☎n se za✆al opírat o domn☎lé jistoty: o ruský lid, au-
tokracii a církev.15 Mere✂kovský odmítal historické k�es✁anství a ✆ekal 
p�íchod nové duchovní doby, nových mystik✄ ✝t�etího v☎ku✞ ✟ mo✂ná 
po vzoru dne✠ního hnutí New Age. Tragedií Mere✂kovského byla jeho 
fascinace Hitlerem, který m☎l v jeho zaslepených o✆ích proz�etelnostní 
úkol zni✆it bol✠evický re✂im ✟ království Antikrista. Nahlédnutí nové 
duchovní etapy d☎jin lidské du✠e vnímal u Dostojevského té✂ dal✠í rus-
ký emigrant Nikolaj Ber✡ajev, jen✂ vydal soubor svých p�edná✠ek 
s názvem Dostojevského pojetí sv☛ta.16 Dostojevského interpretoval jako✂-
to proroka, který nahlédl nové hlubinné otázky lidstva budoucí doby, 
na✆e✂ po krizi humanismu p�ijde nové vnímání svobody v nové form☎ 
k�es✁anství. P�ibli✂n☎ ve stejné dob☎ jako Jevdokimov p�ipravil v Praze 
svoji práci o Dostojevském Nikolaj Losskij. V Losského knize Dostojev-
ský a jeho k☞es✌anský sv☛tonázor, která vy✠la té✂ t☎sn☎ po druhé sv☎tové 
válce ve slovenském p�ekladu jako Dostojevskij a jeho kres✌anský sveto-
náh✍ad17, mistrovsky shrnul my✠lení tohoto ruského génia a zárove✎ 
seznámil ✆tená�e se svojí teodiceou, ve které B✄h nestvo�il zlo, jeliko✂ 
sv☎t byl podle Losského vize stvo�en ji✂ padlými Bohem stvo�enými 
✆initeli, kte�í propadli vlastnímu egoismu a projevují se v rozmanitých 
projevech zla v lidském charakteru. 

Ze zde uvedeného je z�ejmé, ✂e Dostojevskij byl inspirací pro mno-
hé myslitele. P�istupme nyní k námi sledovanému autorovi. Pavel Jev-
dokimov ve své doktorské práci o Dostojevském, jeho✂ pova✂oval za 
✝duchovního v✄dce✞ ruského lidu v jisté etap☎ d☎jin, rozebíral jím roz-
pracované románové postavy v kontextu teologické antropologie a spi-
rituální teologie, respektive se v první ✆ásti zam☎�il na pochopení osudu 

                                                 
15 Srov. Mere✏kovskij, D.: Du✑e Dostojevského proroka ruské revoluce. Praha: Symposion, 
1923, s. 5-61. 
16 Srov. Ber✒ajev, N.: Dostojevského pojetí sv✓ta. Praha: Oikoymenh, 2000, 148 s. 
17 Srov. Losskij, N.: Dostojevskij a jeho kres✔anský svetonáh✕ad. Lipt. Sv. Mikulá✖: Tranos-
cius, 1946, 248 s. 
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a smyslu ✁ivota ✂lov✄ka, jeho duchovního r☎stu ✂i regresu, v druhé ✂ásti 
rozebral p☎vod, principy a p✆irozenost zla, v t✆etí ✂ásti vysv✄tluje p☎vod 
zla v historickém procesu, a to na p✆íkladu Dostojevského úryvku 
z Bratr✝ Karamazových s názvem Legenda o Velkém Inkvizitorovi, dále 
rozebírá Babylonskou v✄✁ humanismu s hledáním nad✂lov✄ka, libera-
lismem a nihilismem, s eschatologickou tragikou zla. 

Jaké jsou základní my✞lenky Jevdokima v interpretaci Dostojevské-
ho? ✟lov✄k po pádu nem☎✁e nahlí✁et realitu ráje, proto musí nejprve ve 
svém srdci poznat p☎sobení zla a dobra, na✂e✁ vyhrát nad zlem lze po-
uze svobodným odmítnutím tíhnutí poru✞ené p✆irozenosti, jinak zlému 
principu ✂lov✄k podlehne a vytvo✆í sob✄ i druhým peklo ✠ ✆í✞i Satana. 
Na mnohých postavách Dostojevského Jevdokimov dokumentuje tragic-
kou skute✂nost svobodného odmítnutí duchovní dimenze ✁ivota, po 
kterém následuje regres sm✄rem k vá✞ním, absolutnímu nezájmu a ne-
návisti k ✁ivotu. K obnov✄ ✂lov✄ka a jeho p☎vodního nevinného Bo✁ího 
obrazu dochází prom✄nou b✄hem setkání s Kristem za aktivního p☎so-
bení Ducha svatého. ✡Pojetí Krista jako ideál ✂lov✄ka není nic jiného,☛ 
pí✞e Jevdokimov, ✡ne✁ potvrzení konkrétní skute✂nosti ✂lov✄ka, který 
✁ije ☞✌ ✍✎✏✑✒✓. To nemá nic spole✂ného s moralistickou koncepcí. Ne-
jedná se o imitování, ale jde o vt✄lení obrazu Krista, théosis, pro které 
✂lov✄k musí zem✆ít a znovu se narodit.☛18  

Z t✄chto konstatování je z✆ejmé, ✁e Jevdokima teologická antropo-
logie (theoantropologie) je ryze kristocentrická a z dal✞ích text☎ bude 
té✁ z✆ejmé, ✁e je zárove✔ pneumatocentrická. Podle Jevdokima m☎✁e 
mít zlo symbolickou pozitivní hodnotu v odhalení nedostate✂nosti (nihi-
lismu) sv✄ta nebo v konkrétní duchovní zkou✞ce, se kterou se ✂lov✄k 
musí vyrovnat, aby duchovn✄ dozrál. V d✄jinném vývoji potom Dosto-
jevskij podle mín✄ní Jevdokima odhalil nebezpe✂í sekularizujícího hu-
manismu, jen✁ redukuje ✂lov✄ka na ekonomickou, sociální a kolektivis-
tickou dimenzi. Spole✂nost je v románech Dostojevské vytvá✆ena ✂lov✄-
kem, který do ní projektuje hnutí svého nitra, proto m☎✁e být bu✕ pek-
lem nebo rájem ✠ zále✁í na tom, zda se ✂lov✄k otev✆e Kristu nebo Sata-
nu. 

Pavel Jevdokimov, Nikolaj Ber✕ájev i Nikolaj Losskij vnímali velmi 
citliv✄ p☎sobení zla v ✂lov✄ku a d✄jinách, a to vzhledem k událostem 
krvavé bol✞evické revoluce a druhé sv✄tové války. Jevdokimov a Ber✕á-
jev na rozdíl od Losského nep✆edkládali v interpretaci Dostojevského 
ucelený filosofický systém, jsou více antropologi✂tí. Spole✂ným charak-
teristickým rysem jejich interpretací je niterné zam✄✆ení 
k transcendentním horizont☎m a eschatologickým vizím, ve kterých 
nacházeli odpov✄di na po✞etilou touhu ✂lov✄ka vystav✄t blahobyt na 

                                                 
18 Evdokimov P.: Dostojevskij e il problema del male. 1995, s. 105. 
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zemi násilím, p�i✁em✂ spoluprací se zlou silou ✁lov✄k zákonit✄ buduje 
druhým lidem peklo. 

 
Spiritualita svátosti man☎elství a mate✆ská role ☎eny 
K�es✝anství na rozdíl od východních nábo✂enství ji✂ od svých 

po✁átk✞ hled✄lo kladn✄ na intimní vztah mu✂e a ✂eny, který pový✟ilo na 
svátost. Pozvedlo a prom✄nilo lidskou sexualitu do duchovní dimenze 
sjednocení dvou bytostí v jedno, aby se ve vzájemném sebedarování 
otev�eli novému ✂ivotu.  

Pavel Jevdokimov v✄noval mnoho ✁asu intelektuálnímu úsilí, aby 
teologicky zhodnotil smysl man✂elské lásky. V tomto ohledu v mnohém 
navázal na Vladimíra Solovjova, jen✂ prom✄nil svoji nenapln✄nou touhu 
po ✂en✄ do mnohých mysticko-básnických a teologických vizích snubní 
lásky. Lásku Solovjov v✂dy vnímal v jejím transcendentním poslání, v 
p�ekonání sebest�edného egoismu a vyjití ze sebe sama sm✄rem k dru-
hému, kterému se tím dá absolutní význam. Smysl zamilovanosti So-
lovjov nacházel v k�es✝anském u✁ení o p✞vodním ✠Bo✂ím obrazu✡ mu✂e 
a ✂eny. Prvotní impuls lásky slou✂í jako výzva, aby lidé m✄li na pam✄ti, 
✂e mohou a musí obnovit celistvost lidské bytosti. Idealizace a 
✠zbo✂✟t✄ní" milované bytosti ve chvíli zamilování odhaluje podle So-
lovjova její pravou podstatu, její neporu✟ený ✠Bo✂í obraz✡.19 

Pavel Evdokimov se na rozdíl od Solovjova neopíral o n✄mecký 
romantismus a idealismus, nespekuloval tolik v gnosticko-sapienciální 
rovin✄, ale v meditaci o man✂elské lásce byl propracovan✄ji biblický, 
patristický a teologický. V kontrastu se ✂ivotem Solovjova neprocházel 
jen celo✂ivotními ne✟✝astnými zamilováními, ale s rozhodností zvolil 
s☛atek, a po smrti své první ✂eny se o✂enil podruhé. Opovrhující mín✄ní 
Nitzscheho, bázlivý postoj Kierkegaarda ✁i fal✟ující pozice Freuda 
v✞✁i man✂elství pova✂oval Jevdokimov za omyly odporující pravd✄ 
k�es✝anství s jeho naukou o vt✄lení a prom✄n✄ní. Exegeticky obhájil 
man✂elství na základ✄ rozboru evangelijní události svatby v Kán✄.20  

Mate�ství ✂eny je pro Jevdokima, jak popisuje v druhé ✁ásti knihy 
☞ena a spása sv✌ta, nábo✂enského p✞vodu, na✁e✂ shledává analogie 
mezi otcovství Otce a mate�stvím úst�edního archetypu ✂eny, kterým je 
Theotókos, co✂ lze nap�íklad názorn✄ vid✄t na Ikon✄ Matky Bo✂í 
Vladimírské. Sv✄t je spasen skrze Krista, kterého na ikon✄ Bohorodi✁ka 
chrání svým mate�stvím. Jevdokimov zajímav✄ pochybuje, zda 
pozemský sv✄t, který vytvá�í mu✂i, je opravdu odrazem otcovství Otce, 
je✂ se spí✟e projevuje skrze mate�ství ✂eny ✍ Bohorodi✁ky ✍ symbolu 

                                                 
19 Srov. Losev, A. (ed.): Vladimir Sergejevi✎ Solov´jëv: So✎inenija v dvuch tomach. II, 
Moskva: Mysl, 1988, s. 497-519. 
20 Srov. Evdokimov, P.: Sacramento dell´amore: il mistero coniugale alla luce della tra-
dizione ortodossa. 1999, s. 141-143. 
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Ducha svatého. Kriticky v✁ak hledí na n✂které feministické tendence ve 
spole✄nosti.21  

K tématu své druhé knihy Man☎elství: svátost lásky se Jevdokimov 
vrátil po dvaceti letech, a to v knize Svátost lásky: tajemství man☎elství 
ve sv✆tle ortodoxní tradice, ve které se v✂nuje antropologii, man✝elství a 
mni✁ství, v✁eobecnému kn✂✝ství v✂✞ících, lásce a svátosti lásky, sexualit✂ 
a man✝elské ✄istot✂ a nakonec man✝elství podle východního ka-
nonického práva.  

Sjednocení mu✝e a ✝eny v jednom bytí Jevdolimov analogicky p✞i-
podobnil ke znamení spásy v Bohu-Trojici, v soupodstatné jednot✂ 
Otce, Syna a Ducha svatého, která je bo✝ským archetypem a ikonou 
man✝elského spole✄enství. Man✝elský ✝ivot má pro Jevdokima sv✟j 
hluboký ontologický a mysticko-dogmatický rozm✂r. Jeho velmi 
oblíbeným autorem byl Jan Zlatoústý, ze kterého mnohdy vychází a 
kterého nejednou cituje. Man✝elská láska ve své kénozi pln✂ dopl✠uje 
cestu mni✁ství. ✡Svátost mni✁ská a svátost man✝elská jsou dva svahy 
hory Tábor,☛ medituje Jevdokimov a dodává, ✡pro jednu i druhou je 
cílem Duch svatý.☛22 Svátost man✝elství v sob✂ zahrnuje znamení 
posledních ✄as✟, eschatologický moment, ve kterém p✞íchod Království 
souvisí s perfektní dokonalostí man✝elské lásky v jednom bytí. 

Kdy✝ bychom konfrontovali teologické pozice Solovjova a 
Jevdokima ohledn✂ vztahu mu✝e a ✝eny ve svátosti man✝elství 
s katechezí pape✝e Jana Pavla II. s názvem Jako mu☎e a ☎enu je stvo☞il: 
Katecheze o lidské lásce23, najdeme mnoho toto✝ných reflexí, které 
sv✂d✄í o vzájemném dopl✠ování teologických interpretací svátosti 
man✝elství, jak ji p✞edstavuje ve svých naukách k✞es✌anský Západ a 
Východ.24 

 
Jevdokimovo pravoslaví a ekumenismus 
Ruská pravoslavná církve v pa✞í✝ském exilu procházela svébytným 

vývojem i teologickými disputacemi, ze kterých je nejznám✂j✁í spor o 
Bulgakovu sofiologii, proti které v Pa✞í✝i vystoupil Vladimír Losskij a za 
kterou se v rámci svobodného teologického bádání postavil Jevdoki-
mov. V✁ichni t✞i jmenovaní auto✞i se ve svých dílem mimo jiné zam✂✞ili 
na prezentaci ortodoxní teologie na Západ✂. Sergej Bulgakov, který 

                                                 
21 Srov. Evdokimov, P.: La donna e la salvezza del mondo. 1989, s. 139-188.  
22 Evdokimov, P.: Sacramento dell´amore: il mistero coniugale alla luce della tradizione 
ortodossa. 1999, s . 94. 
23 Srov. Giovanni Paolo II.: Uomo e donna lo creò: Catechesi sull✍amore umano. Roma: 
Città Nuova-Libreria Editrice Vaticana, 1991, 528 s.  
24 Srov. Paleari, M.: Il sacramento dell✍eros: Una lettera simbolico-sapienziale dell✍eros 
benedetto a partire da V.S. Solov✍ëv e P. Evdokimov. Roma: Pontificio seminario 
Lombardo, 2003, s. 285-307. 
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z�ejm✁ p�ijal nauku o Filioque ve své vlastní interpretaci25, vydal dílo 
Ortodoxie26, Vladimír Losskij publikoval svoji knihu Studie mystické te-
ologie Východní Církve27, a kone✂n✁ Pavel Jevdokimov napsal ji✄ d�íve 
uvedené dílo Ortodoxie. Z mnohých témat církevních d✁jin, antropolo-
gie, ekleziologie, dogmatiky, spirituality a eschatologie, které jsou roz-
vedeny v Jevdokimov✁ Ortodoxii, budou následn✁ podtrhnuty dva 
velmi zajímavé momenty, které nelze p�ejít bez pov☎imnutí. První bude 
latentn✁ p�ítomný apologetický podtón sm✁rem ke katolické teologii, 
kterou Jevdokimov trochu zjednodu☎en✁ generalizoval na pesimistickou 
interpretaci Augustinova u✂ení o p�irozenosti padlého ✂lov✁ka. Druhým 
aspektem bude pozitivní náhled na Jevdokimovem plodné rozvinutí 
teologických témat, které byly v latinské církvi opomíjeny a ke kterým 
se katolická církve p�ihlásila na Druhém vatikánském koncilu jako 
k d✆le✄itým bod✆m k hlub☎ímu teologickému rozvedení. 

Jak ji✄ bylo p�ipomenuto, ru☎tí teologové exilu pojali vynucenou 
p�ítomnost ve Francii jako výzvu Proz�etelnosti, která zjevuje pot�ebu i 
nutnost dialogu s k�es✝anstvím Západu. V setkání s katolictví se z pod-
v✁domí t✁chto ruských autor✆ jist✁ vyno�ily letité spory plné ostré 
apologetiky v✆✂i katolictví, a to pravd✁podobn✁ z d✆vodu tolik pot�eb-
ného o✂i☎t✁ní pam✁ti, p�edlo✄ení sporného k otev�enému dialogu a 
hlub☎ímu vyjasn✁ní. Jednen z apologetických argument✆, který najdeme 
nejen u Jevdokima, je prastarý spor o nauku ✞eho�e Palamy operující se 
zbo✄☎t✁ním lidské p�irozenosti nestvo�enou energií Boha. Jedná se o 
nauku vycházející a rozvíjející rannou východní patristiku, pro kterou 
✂lov✁k má ve své p�irozenosti bo✄í stopu ve form✁ Bo✄ího obrazu. 
Podle této theoantropologické vize ✂lov✁k po pádu Adama neztratil 
pln✁ mo✄nost svobodné volby dobra, nicmén✁ proces zbo✄☎t✁ní ji✄ není 
samoz�ejmý a ✂lov✁k musí v Kristu obnovit ztracené Bo✄í podobenství. 
P�ítomnost relativn✁ pozitivního náhledu na lidskou p�irozenost u patris-
tických otc✆ byl pravoslavnými mysliteli dáván do kontrastu 
s antropologií latinské církve, respektive s Augustinovou naukou o zcela 
poru☎ené p�irozenosti, která m✆✄e dosáhnou svatosti jen nadp�irozenou 
cestou ✟ milostí. Jevdokimov snad nejde a✄ tak daleko jako Vladimír 
Losskij, který ve své ji✄ proslulé knize Studie mystické teologie Východní 
Církve radikáln✁ rozli☎uje tyto dv✁ antropologie v kontextu pravoslavné 
✠mystiky sv✁tla✡ a katolické ✠mystiky temnoty✡, a to jako dv✁ úpln✁ od-
li☎né a neslu✂itelné cesty ke svatosti, které jsou ✟ podle jeho diskutabil-
ního názoru ✟ poplatné odli☎nému dogmatickému sm✁�ování po schiz-
matu mezi katolickou a pravoslavnou církví. Nicmén✁ takté✄ u 

                                                 
25 Srov. Bulgakov, S.: Il Paraclito. Bologna: EDB, 1987, s. 241-287.  
26 Srov. Bulgakov, S.: L☛Orthodoxie, Paris: F. Alcan, 1932, 274 s. 
27 Srov. Losskij, V.: O☞erk misti☞eskogo bogoslovija Vosto☞noj Cerkvi: Dogmati☞eskoje 
bogoslovije. Moskva: Centr ✌SEI✍, 1991, 391 s. 
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Jevdokima je p✁ítomno ✂asté vyhra✄ování se v☎✂i Augustinovi. Jevdoki-
mov i Losskij pon✆kud zjednodu✝ili a nev✆decky interpretovali Au-
gustina, jeho✞ tím ne✝✟astn✆ pou✞ili pro apologetické vyhrán✆ní se v☎✂i 
katolictví.  

V pozitivním pohledu v✝ak p✁edlo✞ili d☎le✞ité téma k dialogu 
s katolickou teologií, ve které Palamova vize mystiky nebyla donedávna 
kladn✆ p✁ijímána. Odpov✆dí na Jevdokimovu polemiku mezi Augustino-
vou antropologií Boha a východní patristickou teologií ✠lov✡ka m☎✞e být 
syntéza kardinála Tomá✝e ☛pidlíka, který ve svých po✂etných knihách o 
spiritualit✆ východního k✁es✟anství nejednou poukazuje na vzájemné 
dopl✄ování východní p✁edaugustinovské a západní poaugustinovské 
antropologie, které hledí z r☎zných úhl☎ na stejnou realitu, respektive 
kardinál ☛pidlík poukazuje na vzájemnou provázanost ☞dionýziovské 
mystiky temnoty✌ a východní ☞evagriánské mystiky sv✆ta✌, jak byly roz-
vinuty ve spiritualit✆ k✁es✟anského Východu a Západu.28 

Druhým d☎le✞itým aspektem Jevdokima teologického bádání oh-
ledn✆ základ☎ pravov✆✁í je znovuobjevení patristického my✝lení pro 
teologii, kdy otev✁el d☎le✞itá témata prvních církevních teolog☎, která 
v latinské teologii nebyla dlouho reflektována. Jevdokimov nap✁íklad 
propracovával téma Trojice a p☎sobení jednotlivých Bo✞ských Osob 
v d✆jinách, co✞ bylo v latinské teologii od st✁edov✆ku téma málo zoh-
ledn✆né, jeliko✞ zde byl v✆t✝í d☎raz kladen na jednotu v Trojici. Eklezio-
logie je u Jevdokima centralizována na událost vt✆lení Krista ✍ druhé 
Osoby Trojice ✍ za spolup☎sobení Ducha svatého. Jevdokimov v✆ren 
východní teologické tradici reflektuje té✞ pozice latinské teologie. Plod-
n✆ se sna✞il uchopit nauku Filioque, je✞ rozd✆lovala k✁es✟anský Západ a 
Východ. ☞Jestli✞e Duch svatý v✆✂n✆ vychází z Otce skrze vycházení 
z prvotní p✁í✂iny,✌ míní Jevdokimov a ohledn✆ Filioque dodává, ☞on té✞ 
vychází ze Syna, ale jako vycházení projevu.✌29  

Jevdokimov rozpracovával teologii jednoty v eucharistickém spole-
✂enství lokálních církví, církve jako✞to Bo✞ího lidu, jen✞ je sou✂ástí T✆la 
Kristova, pneumatologický, mariánský a kosmický charakter církve, svá-
tostný, dogmatický a biblický ✞ivot církve, co✞ jsou témata, která byla 
mimo jiné p✁edlo✞ena ke teologickému studiu na Druhém vatikánském 
koncilu ✍ zejména v konstituci o církvi s názvem Lumen Gentium.30 
Jevdokimov se tak stal jedním z teolog☎, jejich✞ v✆decké bádání získáva-
lo universální (katolický) rozm✆r.  

  

                                                 
28 Srov. ✎pidlík, T.: La mistica ortodossa. In: Sentieri illuminati dallo Spirito: Atti del 
Congresso internationale di mistica Abbazia di Münsterschwarzach. Roma: OCD, 2006, 
s. 369-384. 
29 Evdokimov, P.: L´Ortodossia. 1981, s. 198. 
30 Srov. Lanne, E.: L´Ortodossia secondo l´Evdokimov: questioni fatte al cattolicesimo. 
In: Evdokimov, P.: L´Ortodossia. 1981, s. 15-43. 
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Teologie krásy jako vyvrcholení vlastní tvorby  
Poslední zastavení u Jevdokimovy tvorby bude u mo�ná nejnosn✁j-

✂ího aspektu jeho bádání, kterým je teologická reflexe nad krásou v díle 
Teologie krásy: Um✄ní ikon. Publikaci lze oprávn✁n✁ pova�ovat za zavr-
✂ení i vyvrcholení jeho celo�ivotní v✁decké práce. Zájem o teologii krá-
sy a ikony je u západoevropského ☎lov✁ka stále p✆ítomen, co� pravd✁-
podobn✁ souvisí s krizi postmoderního sakrálního um✁ní, ze kterého se 
vytratila prom✁n✁ná tvá✆ Spasitele. Takté� mnohá nová hnutí v katolické 
církvi stále objevují spiritualitu ikon, nechávají se jí inspirovat, vznikají 
nové ateliéry sna�ící se navázat na v p✆evá�né v✁t✂in✁ p✆etr�enou um✁-
leckou tradici ikonopisectví. Aby v✂ak bylo mo�né správn✁ uchopit ten-
to d✝le�itý duchovní fenomén východního k✆es✞anství, je t✆eba poctiv✁ 
vstoupit do duchovního sv✁ta k✆es✞anství, ve kterém krása má ontolo-
gický vztah ke spáse ☎lov✁ka, otevírá neviditelný sv✁t, jen� se zp✆ítom-
✟uje, vystupuje z v✁☎nosti do konkrétního ☎asu a prostoru. V tomto 
kontextu je Jevdokimovo dílo d✝le�itým horizontem rozvíjející se teolo-
gie krásy. 

Meditaci nad krásou Jevdokimov otevírá biblickou vizí krásy, která 
je vzta�ena ke t✆etí Bo�ské Osob✁ ✠ k Duchu krásy s jeho charakteristi-
kami, které se vyzna☎ují �ivotem a sv✁tlem. Duch svatý podle patristic-
kých otc✝ vyjevil dokonalou krásu boholidství vt✁leného Syna, a to skr-
ze táborské sv✁tlo, díky n✁mu� se v✂ichni v✁✆ící ú☎astní na liturgické 
eschatologii. Naslouchání Bo�ímu slovu vede ke kontemplativnímu na-
hlí�ení zjevující se krásy, je� je v sofiologické interpretaci harmonií mezi 
reálným a ideálním, vt✁lenou Sofií-Moudrostí. Ne� se Jevdokimov zabý-
val teologií ikon, nastínil je✂t✁ kosmický a ekleziologický aspekt posvát-
na, posvátnost ☎asu a prostoru, posvátnost chrámu.  

Vlastní teologii ikon shrnuje v d✁jinném, symbolickém, liturgickém, 
biblickém, dogmatickém, kanonickém, um✁leckém, spirituálním kontex-
tu, co� výsti�n✁ dokumentuje ✂í✆i Jevdokima záb✁ru. ✡Ikona v✂em zjevu-
je eschatologické sv✁tlo svatých, je tedy paprskem Osmého Dne, sv✁-
dectvím odhalené eschatologie,☛31 reflektuje Jevdokimov a dodává, 
✡Ikona není nikdy ✡oknem k p✆írod✁☛, ani k místu, nýbr� otevírá 
k pravosti p✆esahu, smo☎ena ve sv✁tle Osmého Dne.☛32 Interpretace 
ikon je u Jevdokima op✁t p✆edev✂ím kristocentrická a pneumato-
centrická, zakotvena v u☎ení o mystice táborského sv✁tla podle ☞eho✆e 
Palamy a celé hesychatské tradice.  

Záv✁r knihy Jevdokimov v✁nuje rozboru nejznám✁j✂ích ikon: Rubl-
jovy Trojice, Matky Bo�í Vladimírské, Vánoc, Epifanie, Prom✁n✁ní Pán✁, 
Uk✆i�ování, Vzk✆í✂ení, Nanebevstoupení, Letnic, Bo�í Moudrosti. Po 

                                                 
31 Evdokimov, P.: Teologia della belezza: L´arte dell´icona. Torino: San Paolo, 2002, s. 
188. 
32 Evdokimov, P.: Teologia della belezza: L´arte dell´icona. 2002, s. 217. 
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seznámení se s tímto dílem lze pln✁ souhlasit s Dostojevským, který 
tvrdí, ✂e krása spasí sv✁t.  

 
Záv✄r 
P☎edlo✂ená studie velmi stru✆n✁ p☎edstavila ✂ivot a dílo laického te-

ologa Pavla Jevdokima, který ovlivnil my✝lení nejedné generace myslite-
l✞ nejen minulého století. Pokud se tomuto autoru dostane v✁t✝ího pros-
toru pro v✁deckou reflexi o nedávné minulosti, potom jeho dílo p☎edev-
✝ím sv✁d✆í o postupných plodech sou✆asného dialogu mezi k☎es✟an-
ským Západem a Východem.  

Pavel Jevdokimov p☎inesl do západního teologického my✝lení rene-
sanci patristiky, ve které byl biblický a patristický odkaz otc✞ církve 
p☎edlo✂en k dialogu s ✂itou historickou p☎ítomností. V tomto aspektu je 
Pavel Jevdokimov autorem velmi inspirativním.  
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