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POZNÁMKY K
PREDNÁŠKE

O čom to bude?
Dnešná
prednáška bude
rozdelená do
troch blokov:

• 1. blok:
• Dve čierne
legendy
• Stredovek verzus
veda a technika

• 2. blok
• Stredovek verzus
spoločnosť
• 3. blok
• Katolícke
škandály
• Záver témy

Na čo sa sústrediť
Prezentácia
obsahuje
pomerne veľa
textu a
informácií.
Ich cieľom je
doplniť to, čo je
prednášané.
Počas prednášky
nepozerajte na
prednášajúceho (je úplne
nezaujímavý), ale na
prezentáciu a tým, čo na nej
vidíte, si priebeţne
dopĺňajte hovorené slovo!

Na čo sa sústrediť
Prezentácia
obsahuje
pomerne veľa
textu a
informácií.
Ich cieľom je
doplniť to, čo je
prednášané.
Ak nestihnete zachytiť všetko, čo
v prezentácii je, nezúfajte !
Na stránke

WWW.INKY.SK
v sekcii PREDNÁŠKY si môţete
prezentáciu stiahnuť a tak sa k nej
doma ešte raz vrátiť!

kedykoľvek sa objaví…
… nasledovná
snímka, nastáva
priestor pre
akékoľvek Vaše
poznámky,
pripomienky,
otázky, či
postrehy.
Samozrejme, ak Vás napadne
niečo nesmierne objavné,
môţete sa opýtať, alebo
ozvať aj počas ostatných
častí prednášky …

Nejaké ďalšie otázky,
alebo poznámky k
prednáške ako takej?

Nech sa páči...!

1.
Dve ale veľmi
temné legendy…

… o Katolíckej cirkvi
Vidíme Cirkev, prenasledujúcu a masakrujúcu
ušľachtilých a civilizovaných ľudí na juhu Francúzska,
známych ako Albigenci, pretoţe sa odváţili mať vlastné
náboţenské názory.
O niečo neskôr je Španielsky inkvizícia zodpovedná za
milióny obetí, zatiaľ čo Rímska inkvizícia počas
protireformácie bola ešte krutejšia, hoci v menšom
meradle.
Tieto nenávistné praktiky len na chvíľu ustali, keď sa
osvietení protestanti vzbúrili proti Cirkvi a keď neskôr
podobne osvietení francúzski revolucionári započali boj
za slobodu človeka, ktorý sa postupne rozšíril po celom
svete
– aţ dnes, konečne, tu máme slobodu vyznania a nikto sa
viac nemusí báť prenasledovania.
(Diane Moczar, historička, opisujúca súčasný bežný názor)

… o Katolíckej cirkvi
„Celé stáročia boli ľuďom vymývané mozgy, takţe
neodváţili sa na tému o náboţenstve rozmýšľať. Všetky
náboţenské legendy (vymyslené cirkvami a ich teológmi)
brali sa ako skutočnosť, nad ktorou nebolo treba (a ani sa
nesmelo) uvaţovať. … Nepopieram, ţe cirkvi majú
morálne zákony (prikázania), ktoré sa odriekajú ako
modlitby, avšak ich realizácia bola a je minimálna. Veď
láska k blíţnemu je popieraná vo vojnách, ktorých bolo
v minulosti a aj v prítomnosti neúrekom. … Nejde tu len
o vojnové situácie, ale aj o ďalšie nenávistné programy:
náboţenská nevraţivosť voči iným náboţenstvám,
nevraţivosť národnostná a nevraţivosť rasová. Kým
budú tieto spomínané nenávisti existovať, zatiaľ ľudstvo
môţe mať akúkoľvek technickú vyspelosť, no po stránke
psychologicko-sociologickej bude stále ţiť vo fašizme,
hoci od tohto názvu sa cirkvi dištancujú.“
(Ing. arch. Ľudmila Mičinská, www.slovakia.humanists.net)

… a Temnom stredoveku
„Od osvícenství aţ do začátku dvacátého století
odborníci běţně dělili dějiny na tři etapy –

• na starověký svět, který byl navzdory svému
omezenému vědeckému chápání povaţován za skvělý;
• na středověký svět, odmítaný jako intelektuálně i
kulturně bezútěšné období ("doba temna");
• a na novověk, nadšeně přijímaný jako doba vzestupu
rozumu a osvěty, jejichţ cílem bylo rozptýlit mlhu
středověkých pověr.“
(Thaxton-Percyová)

… a Temnom stredoveku
„Umenie a literatúra zdanlivo zanikli v tom istom zápase
proti úpadku, ako aj rímska spoločnosť. No po desiatich
temných storočiach znova rozkvitli a zaskveli sa novým
leskom.“
(Giorgio Vasari v polovici 16. storočia)

V týchto termínoch sa v roku 1872 vyjadroval Všeobecný
slovník literatúry, ako aj mnoho iných publikácií na konci
19. storočia. V podobnom spôsobe vyjadrovania sa
dokonale odráţa všeobecná mienka a kultúrna úroveň
tejto epochy.
Klasické umenie a literatúra sa teda „znovuzrodili" práve
v 16. storočí. Podľa náhľadov a mentality tohto obdobia
(nielen 16. storočia, ale aj nasledujúcich troch storočí) sa
teda vyskytli dve osvietené epochy: antika a renesancia,
čiţe klasické obdobia. A medzi nimi sa nachádza
„stredný vek", prechodná perióda, jednoliaty blok,
„storočia neotesanosti, temné časy".
(Régine Pernoudová, Mýty a fakty o stredoveku)

… a Temnom stredoveku
Vznik pořímštělé křesťanské éry znamená počátek temného
věku, období západních dějin, kdy zhasla světla nad
veškerou vzdělaností a poznání nahradila pověra. To trvalo
aţ do chvíle, kdy byla moc římské církve podryta reformací.
Všechno, co bylo dobré a náleţité, bylo zahrnuto opovrţením
a ve jménu Jeţíše Krista byly ignorovány všechny cesty
lidského pokroku.
(Christopher Knight a Robert Lomas)
„Zavolala mi istá dokumentaristka z televízie, ktorá sa
navyše špecializovala na historické vysielanie. „Vraj máte
nejaké diapozitívy. Máte aj také, čo znázorňujú stredovek?“
„Čo?“ „No také, čo pribliţujú stredovek vo všeobecnosti:
vraţdenie, krviprelievanie, obrazy vykresľujúce násilnosti,
hladomor, epidémie..."
Nuţ, tomu smiechu som nemohla zabrániť, ale moje
pobavenie nebolo namieste: dokumentaristka očividne
neprekročila (beţnú) úroveň, čo sa týka náhľadu na
stredoveké dejiny. No ako by ju mohla prekročiť? Kde by sa
mohla o nich dozvedieť viac? “
(Régine Pernoudová, medievalistka)

… a Temnom stredoveku
Vznik pořímštělé křesťanské éry znamená počátek temného
věku, období západních dějin, kdy zhasla světla nad
veškerou vzdělaností a poznání nahradila pověra. To trvalo
aţ do chvíle, kdy byla moc římské církve podryta reformací.
• … pouţívame
slovo „gotický“ na
Všechno, co bylo dobré a náleţité, bylo zahrnuto
opovrţením
vecí temných, brutálnych a
a ve jménu Jeţíše Krista byly ignoroványoznačenie
všechny cesty
krvavých;
lidského pokroku.

Aţ
natoľko,
ţe dnes
beţne…

• … hovoríme
„Nie sme predsa v
(Christopher Knight
a Robert Lomas)

stredoveku!“, keď niečo odmietame
ako absurdné a primitívne;

„Zavolala mi istá dokumentaristka z televízie, ktorá sa
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nejaké diapozitívy. Máte aj také, čo znázorňujú stredovek?“
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• a pod.
neprekročila (beţnú) úroveň, čo sa týka náhľadu na
stredoveké dejiny. No ako by ju mohla prekročiť? Kde by sa
mohla o nich dozvedieť viac? “

(Régine Pernoudová, medievalistka)

Čo na to historici?
„Rehabilitace středověku začala dílem francouzského fyzika
a filozofa Pierra Duhema (1861-1916). Při hledání příkladů,
jimiţ chtěl ilustrovat svou filozofii vědy, Duhem zkoumal
dějiny statiky (obor mechaniky, který se zabývá hmotou a
silami v klidu). Na počátku svého výzkumu přijal běţný
předpoklad, ţe středověk vědě nic nepřinesl. Očekával, ţe
jeho výklad začne u starověkých Řeků (Archimedes) a pak
přejde přímo k Leonardu da Vinci, s tím, ţe veškeré dějiny
leţící uprostřed přeskočí. Kdyţ se však ponořil do
historických pramenů, odhalil dílo vědce ze třináctého
století jménem Jordanus de Nemore, který ve své práci o
základech statiky předjímal Leonarda a Galilea. Pak objevil
vědce ze čtrnáctého století, jako byli Albert Saxonský, Jean
Buridan a Nicole Oresme, kteří v tomto oboru také vykonali
významnou práci. Nabyl přesvědčení, ţe kořeny moderní
vědy sahají aţ k dílu těchto středověkých vědců - a ţe
středověk zdaleka nebyl obdobím stagnace, nýbrţ ve
skutečnosti poloţil základy rozkvětu vědy.“
(Thaxton – Percyová)

Čo na to historici?
„Být odborníkem na středověk musí být frustrující: ať
pracujete sebeusilovněji a přinášíte sebevíce důkazů
pro opak, téměř kaţdý pořád věří, ţe celý středověk byl
intelektuálně a kulturně pustý a ţe Církev neodkázala
Západu nic neţ represi. … Počínaje prací Pierra
Duhema, jeţ vyšla počátkem 20. století, sílil mezi
historiky vědy trend, který podtrhoval zásadní roli
Církve v rozvoji vědy. Bohuţel, jen málo z této
akademické práce proniklo do všeobecného povědomí.“
(Thomas E. Woods, historik)
„Kresťanský stredovek bol v mnohých smeroch veľmi
odlišný od „temnej“ povesti, ktorú mu pripisovali
ateistickí francúzski osvietenci. S návratom do čias
šľachty, monarchie, rodiny, prirodzených komunít a
autorít a taktieţ cirkevnej subsidiarity by nemali
problém ani anarchokapitalisti Hoppe a Rothbard...“
(Lukáš Krivošík, pravespektrum.sk)

ODKIAĽ ALE…

… sa potom
táto „temná
legenda“
vzala?

1) Renesancia a osvietenstvo…
Historici dnes odhaľujú fakt, ţe táto bola do veľkej miery dielom
hlavne osvietencov a ich kampane proti Katolíckej cirkvi a
kresťanstvu vôbec.
Vzhledem k protikatolickým postojům, vzešlým z osvícenectví…
(Piers Paul Read, historik)
U přibliţných představ, zastaralých uţ za mého mládí, zůstávají i vzdělaní
lidé.... Pochází z humanismu, z takzvané renesance (prvním
„zatemňovačem" středověku je Petrarca), a osvícenství ji bohuţel
převzalo.
(Jacques LeGoff, historik, medievalista)
… pôvod má štrnástom storočí, keď prví taliansky ‚humanisti‘ … aby …
zväčšili význam svojich vlastných literárnych prác, začali označovať
kultúru svojej nedávnej minulosti za zavrhnutiahodne spiatočnícku a
nedostatočne sa dotýkajúcu skutočného sveta…“
(Diane Moczar, historička)

„Myšlienka, ţe Európa upadla do „temného veku“, bol podvod, do veľkej
miery spáchaný mimoriadne antináboţensky naladenými intelektuálmi,
ako boli Voltaire, či Gibbon, nevyhnutný pre ich tvrdenie, ţe práve ich éra
je érou „osvietenstva“.“
(Rodney Stark, sociológ)

2) Protestantizmus…
Španielsky kráľ „Filip bol katolíckym lídrom Európy, zatiaľ čo (anglická
kráľovná) Alţbeta podporovala protestantské záujmy všade vo svete, z
dôvodov náboţenských i politických. … Holandské a anglické tlačiarne
zaplavili Európu pamfletmi, ktoré opisovali Španielov ako krutých,
lenivých, bigotných a fanatických, tak odlišných od milých, dobre
vychovaných, benevolentných Angličanov a Holanďanov, napríklad.
Pamflety boli plné opisov španielskych ukrutností, páchaných v Novom
Svete (Amerike), niekedy vrátane obrázkov, ukazujúcich španielskych
vojakov, ako si na ohni opekajú Indiána k obedu. …
Tento farbistý obraz pochádza hlavne z protestantizmu a osvietenstva
(šestnáste a osemnáste storočie). Táto „historická rozprávka“ je pôvodne
produktom anglickej a holandskej politickej propagandy, motivovanej
nacionalizmom a koloniálnou rivalitou v Novom svete rovnako, ako
náboţenským fanatizmom protestantskej reformácie. Aţ donedávna
väčšina anglických a amerických učebníc dejepisu, od základnej školy aţ
po univerzity, obsahovala v nejakej podobe túto „Čiernu legendu“. …
Neskôr antikatolícki autori tvrdili lţi o vojnových reţimoch maršála
Pétaina vo Francúzsku a Franca v Španielsku. Komunisti písali lţi o
kapitalistoch, kapitalisti o robotníkoch a renesanční historici o
stredoveku.“
(Diane Moczar, historička)
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(Vittorio Messori)
(Diane Moczar, historička)

Vzájomná podpora…
Reformácia previazala náboţenstvo s politikou a, ako hovorí Karin
Armstrongová, „uvrhla Európu do krvavého kúpeľa“, kde nepriateľom
bolo všetko katolícke.
• Protestantom vyhovovala (a dodnes vyhovuje) legenda o „temnom
stredoveku“, pretoţe to bolo predsa „obdobie pápeţencov“, ktorého
„temnosť“ je dôkazom obludnosti a zvrátenosti Katolíckej cirkvi!
• Osvietencom zase vyhovovala (a ich nástupcom, tzv. ‚humanistom‘,
dodnes vyhovuje) „čierna legenda o Katolíckej cirkvi“, pretoţe ak bola
Katolícka Cirkev takýmto temným netvorom, potom o čo viac „katolícka
epocha“, ktorou bol stredovek!

A potom následne…
ATEISTI

„Volám kresťanstvo jednou veľkou kliatbou, jednou
veľkou vnútornou skazou, jedným veľkým pudom
pomsty, ktorému nijaký prostriedok nie je dosť
jedovatý, pokútny, podzemný a malicherný – volám ho
jedným nesmrteľným fľakom hanby ľudstva …“
(Fridrich Nietzsche)

NACISTI

„Najťaţšia rana aká kedy postihla ľudstvo bol
príchod kresťanstva … Kristus bol Árijec a sv. Pavol
pouţil jeho doktrínu k mobilizácii kriminálneho
podsvetia a organizovania začiatkov boľševizmu.“

(Adolf Hitler)

KOMUNISTI

„Musíme bojovat proti náboţenství. To je
abeceda celého materializmu a v důsledku
toho i marxismu. Mně je milejší milionář
nebo kapitalista, který popírá Boha, neţ
sedlák nebo dělník, který věří v Boha.“

(Vladimír Iljič Lenin)

… a dnes ďalší politici a dejatelia, ktorí sa snaţne
usilujú o to, udrţať túto legendu naţive…

A potom následne…
Dôvody
ATEISTI
sú
zjavné:

„Volám kresťanstvo jednou veľkou kliatbou, jednou
„Všetky tieto filozofie sú antikatolícke, … Hľadia
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KOMUNISTI

(Massimo Introvigne, sociológ
Organizácie
pre
(VladimírzIljič
Lenin)
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE))

… a dnes ďalší politici a dejatelia, ktorí sa snaţne
usilujú o to, udrţať túto legendu naţive…

Čo s tým?
„Poslouchejte toho starého nevěrce, který ví, co říká:
Mistrovské protikřesťanské propagandě se podařilo vytvořit u
křesťanů, zvláště u katolíků, zlé povědomí, opanované
neklidem, ne-li přímo studem, ve vztahu k vlastní historii. Silou
stálého tlaku, od reformace aţ po současnost, byla schopna vás
přesvědčit, ţe jste odpovědní za veškeré, nebo téměř veškeré
zlo na světě. Dovolili jste, aby za všechno, dokonce za to, co je
vylhané, vás bez jakýchkoliv diskusí obviňovali. Nebylo v
historii problému, omylu nebo utrpení, které by vám nepřipsali.
A vy, téměř vůbec neznající svou minulost, jste tomu začali věřit
a dokonce jim pomáhat v této činnosti.
Toho času já (agnostik, ale téţ historik snaţící se být vţdycky
objektivní) vám říkám, ţe se máte tomu postavit ve jménu
pravdy. Ve skutečnosti totiţ většina obvinění je nepravdivá.
A jestli některé má jakési opodstatnění, tak je zřejmé, ţe v
propočtu dvaceti staletí křesťanství světla rozhodně vítězí nad
temnotami.“
(Léo Moulin, historik, nekresťan, agnostik)

Léo Moulin
(1906 – 1996)
Profesor histórie a
sociológie na
bruselskej univerzite.

Čo s tým?

A presne toto
dnes skúsime
urobiť!

Léo Moulin
(1906 – 1996)
Profesor histórie a
sociológie na
bruselskej univerzite.

Skutočne tu bola
„DOBA TEMNA“

Ale KEDY a PREČO?
Termín „temný věk" se kdysi pouţíval pro celé
tisíciletí, jeţ dělí dobu pozdní antiky od
renesance.
Dnes se úspěchy vrcholného středověku
široce uznávají. Jak zdůrazňuje David
Knowles, historici začali stále více posunovat
„temný věk" časově zpět a vylučují z tohoto
pochybného označení 8., 9. i 10. století.
Přesto nelze pochybovat, ţe 6. a 7. století
vyznačoval kulturní i intelektuální úpadek na
poli vzdělání, literární tvorby a podobných
indikátorů.

Byla to chyba
Církve?
(Thomas E. Woods, historik)

Ale KEDY a PREČO?
Agnostik Will Durant hájil Církev
proti tomuto obvinění uţ před
desetiletími a za úpadek
neobviňuje Církev, jeţ dělala vše
proto, aby ho zvrátila, ale
barbarské vpády pozdního
starověku. „Hlavní příčinou této
kulturní regrese,“ vysvětloval
Durant, „nebylo křesťanství, ale
barbarství: ne náboţenství, ale
válka. Lidský příval ničil nebo
oţebračoval města, kláštery,
knihovny, školy a znemoţňoval
ţivot učenců a vědců. Destrukce
by patrně byla horší, kdyby
Církev neudrţovala v rozpadající
se civilizaci jakýsi řád.“
(Thomas E. Woods, historik)

Kľúčová rola Cirkvi…
Církev, jako vychovatelka Evropy, byla jediným
světlem, jeţ přeţilo opakované nájezdy barbarů.
Jejich invaze ve 4. a 5. století vyústily do
těţkého úpadku těch aspektů ţivota, jeţ si
spojujeme se samotnou myšlenkou civilizace:
kulturní výdobytky, civilizovaný ţivot i
myšlenkový ţivot. V 9. a 10. století se západní
Evropa stala obětí dalších vln ničivých útoků tentokrát ze strany Vikingů, Maďarů a muslimů.
(Jen pro představu, jak tyto vpády vypadaly,
připomeňme, ţe jeden ze známějších
vikingských válečníků se jmenoval Thorfinn
Roztínač lebek.) Vytrvalá vize a rozhodnost
katolických biskupů, mnichů, kněţí, učenců a
činitelů občanské správy zachránila však
Evropu před druhým kolapsem.
(Thomas E. Woods, historik)

Kľúčová rola Cirkvi…
Velké kláštery, zvláště jihoněmecké v Sankt Gallen,
Reichenau a Tegernsee, zůstaly jedinými ostrovy
intelektuálního ţivota v opakovaných přívalech
barbarství, jeţ znovu hrozilo zachvátit západní
křesťanstvo. I kdyţ se mnišství na první pohled nezdá
schopné odolat hmotné destrukci této doby
nezákonnosti a války, přesto to byla instituce nadaná
mimořádnou schopností vracet sílu. I kdyby bylo
vypáleno 99 klášterů ze sta a jejich mniši pobiti a
vyhnáni, přesto by bylo moţné celou tradici
rekonstruovat z toho jediného, který přeţil; zničené
budovy se zalidnily čerstvými mnišskými silami, jeţ
se znovu ujaly zničené tradice, následovaly tutéţ
řeholi, zpívaly tutéţ liturgii, četly tytéţ knihy a myslely
stejně jako jejich předchůdci. Takto se za svatého
Dunstana vrátilo mnišství a mnišská kultura zpátky do
Anglie a Normandie z Fleury a Ghentu po více neţ stu
letech naprosté destrukce: a za dalších sto let se
normanské a anglické kláštery znovu staly vůdčí silou
západní kultury.
(Christopher Dawson, historik)

Kľúčová rola Cirkvi…
„Zo sociologického pohľadu by sa moderné podoby
vedomia, ktoré obsahujú abstraktné právo, modernú
vedu a autonómne umenie, neboli mohli vyvinúť
mimo organizačných foriem helenizovaného
kresťanstva a Rímskej cirkvi, bez univerzít, kláštorov
a katedrál. Toto osobitne platí o vývine mentalít. (…)
Kresťanstvo pôsobilo na normatívne sebapochopenie
modernosti viac neţ len ako prekurzor či katalyzátor.“
(Jürgen Habermas, filozof a ateista)
To, ţe západní civilizace vděčí Církvi za univerzitní
systém, charitativní práci, mezinárodní právo,
přírodní vědy, důleţité právní principy i řadu jiných
věcí, se jim (studentům) nesdělovalo s ţádným
velkým nadšením. Západní civilizace ale vděčí
katolické církvi za mnohem více, neţ si většina lidí včetně katolíků - uvědomuje. Církev vlastně západní
civilizaci vybudovala.
(Thomas E. Woods, historik)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

2.
ZÁKLADNÁ IDEA
KRESŤANSKÉHO
ZÁPADU

Zaujímavá anomália
Vo väčšine prípadov v dejinách (ak nie vţdy)
náboţenstvo zaniklo spoločne s civilizáciou,
ktorá zanikla a nahradilo ho náboţenstvo
novej civilizácie.
V prípade kresťanstva to ale bolo naopak:
• Nielenţe nezaniklo,
• ale zachránilo dedičstvo zaniknutej
civilizácie
• a dokonca „scivilizovalo“ prichádzajúce
národy, ktoré zanechali svoje staré
náboţenstvá v prospech kresťanstva.

ČÍM TO JE?

Môj Otec pracuje...
„Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v
nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a
zasvätil ho.“
(Ex 20,21)

Boţí ľud si však veľmi rýchlo
uvedomil, ţe Siedmy deň v
skutočnosti ešte nenastal –
naopak, stále trvá oných šesť dní
Stvorenia sveta:
„A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.
Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem."“
(Jn 5,16n)

Nové Stvorenie...
Ešte silnejšie tento motív prebiehajúceho
stvorenia zaznieva v Zjavení apoštola Jána:
„3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: "Hľa, Boží stánok je
medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a
sám Boh - ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už
nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo
prvé sa pominulo." 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa,
všetko robím nové." A hovoril: "Píš: Tieto slová sú verné a
pravdivé."“
(Zjv 21,3–5)

Miesto pre Syna…
Pre Jeţiša (a Hebrejov vôbec) bolo
miesto syna po boku svojho Otca v
spoločnom, Otcovom diele:
„Keď sa zhromaždili Matatiáš a jeho synovia, kráľovskí poslovia sa ujali slova
a vraveli Matatiášovi: "Si vážený a významný hodnostár tohto mesta a
podporujú ťa synovia i bratia.
(1 Mak 2,16n)
„Po troch dňoch ho (Ježiša) našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval
ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a
odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj,
čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im
odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, ţe mám byť tam, kde ide
o môjho Otca?"

(Lk 2,46–49)
„Ježiš im povedal: "Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a
dokonať jeho dielo.“
(Jn 4,34)

Miesto pre synov…
Byť kresťanom znamená stáť na mieste
Jeţiša Krista,…
… a to znamená STÁŤ PO BOKU OTCA v
Jeho Diele, ktoré koná na zemi.

„Lebo my sme Boţí spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba.“
(1 Kor 3,9)
„Boh ľuďom dáva aj schopnosť slobodne mať účasť na jeho
prozreteľnosti, keď im zveruje zodpovednú úlohu „podmaniť si“ zem a
ovládať ju. Boh takto uschopňuje ľudí, aby boli rozumnými a slobodnými
príčinami, aby dopĺňali dielo stvorenia a zdokonaľovali jeho súlad pre svoje
dobro a pre dobro blížnych. Ľudia často nevedome spolupracujú s Božou
vôľou, no môžu sa aj vedome zapojiť do Božieho plánu svojimi skutkami,
svojimi modlitbami, ale aj svojím utrpením. Tak sa naplno stávajú
spolupracovníkmi Boha a jeho kráľovstva.“
(KKC 307)

Začalo to v Raji Edenu…
V tom čase, keď Pán, Boh urobil zem a nebo, 5 nebolo ešte
na zemi nijaké poľné krovie a nepučala ešte ani poľná tráva,
lebo Pán, Boh, nedal pršať na zem a nebolo ani človeka,
ktorý by obrábal zem 6 a privádzal na zem vodu (kanálov) a
zavlaţoval celý povrch zeme. 7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z
hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych ţivota.
Tak sa stal človek ţivou bytosťou. 15 I vzal Pán, Boh, človeka
a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a stráţil.
(Gn 2,4-7.15 SSV)

Začalo to v Raji Edenu…
Boţí príkaz pre Adama „obrábať a udrţiavať záhradu"
pouţíva dve hebrejské slová aboda a shamar. Obidve sú
významovo bohaté a vyskytujú sa aj na iných miestach
Biblie a tam, kde sa objavujú, opisujú kňazské povinnosti
levitov, starovekého izraelského kňazského kmeňa (pozri
Num 3, 7 - 8; 8, 25 - 26; 18, 5 - 6).
• Sloveso abodah, často prekladané ako „slúţiť", má v
hebrejčine dvojaký význam: môţe označovať buď
manuálnu prácu, alebo kňazskú sluţbu (ako pri
bohosluţbe), alebo môţe naznačovať obidva významy.

• Sloveso shamar znamená „drţať" alebo „stráţiť" a
opisuje ochranu svätého miesta, svätostánku levitov,
ktorí ho chránili pred znečistením.
Mnoho odborníkov na Písmo je presvedčených, ţe autor
Knihy Genezis mal v úmysle naznačiť všetko toto v príbehu
Adamovho stvorenia. Boh stvoril Adama, aby pracoval, a
Boh mu určil, aby bol kňazom v kozmickom chráme.
(Scott Hahn)

Hriech to narušil…
HRIECH túto
spoluprácu
prerušil.
Človek opustil
Boha a začal svet
upravovať podľa
svojich vlastných
zámerov.

KRESŤANIA…
… toto vznešené
povolanie človeka
znovuobjavili.
A tento ich objav
raz a navţdy zmenil
svet!

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

3.
AKO TO NAŠI
PREDKOVIA
USKUTOČŇOVALI?

Odboţštenie i
oddémonizovanie
PRÍRODY

Nový pohľad na hmotný svet
PRED KRESŤANSTVOM:
• POHANSTVO:
Pohanská náboţenství jsou typicky animistická nebo panteistická a
materiální svět povaţují buď za sídlo boţstev či boţstva, nebo za
emanaci samotné boţí podstaty. Nejznámější podoba animismu
vychází z představy, ţe duchové či bohové sídlí v přírodě. Slovy
Harveyho Coxe, baptistického teologa, pohanský člověk „ţije v
kouzelném lese". Dokud je svět plný boţských bytostí a sil, jedinou
odpovídající reakcí je předcházet si je, nebo je zahánět.
(Thaxton – Percyová)

KLAŇANIE SA PRÍRODE
(uctievanie prírodných síl, mágia,…)

Nový pohľad na hmotný svet
PRED KRESŤANSTVOM:
• ANTIKA:
Starověk materiální svět ztotoţňoval se zlem a zmatkem; proto
sniţoval všechno, co souviselo s materiálními věcmi. Manuální
práce byla ponechávána otrokům, zatímco filozofové vyhledávali
pohodlný ţivot, aby se mohli zabývat „vyššími věcmi". Mnozí
historikové se domnívají, ţe to je jeden z důvodů, proč Řekové
nevytvořili empirickou vědu.
(Thaxton – Percyová)

POHŔDANIE SVETOM
(snaha pomocou „duchovných vecí“ sa vymaniť z „otroctva tela“)

Nový pohľad na hmotný svet
KRESŤANSTVO:
Oproti okolní řecké kultuře hájila prvotní církev
vysoké mínění o materiálním světě. Křesťanství učí,
ţe svět má jako Boţí dílo velkou hodnotu. Genesis, 1.
kniha Mojţíšova, znovu a znovu opakuje radostný
refrén: „Viděl [Bůh], ţe to je dobré." Slovy Mary
Hesseové, britské filozofky vědy, „v ţidovské ani
křesťanské tradici nikdy nebylo místo pro myšlenku,
ţe materiální svět je něco, z čeho je třeba uniknout, a
ţe práce v něm je poniţující. Hmotných věcí se má
uţívat k Boţí slávě a pro dobro lidí." V důsledku toho
„v západní Evropě v křesťanské éře nikdy
nedocházelo k takovémuto zlehčování manuální
práce. Nebyla tu ţádná třída otroků, kteří měli udělat
všechnu práci, a řemeslníci se těšili úctě.
(Thaxton – Percyová)

Genesis 1,11-12 11 Tu Boh povedal:
"Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom
semena a ovocné stromy,
prinášajúce plody, v ktorých je ich
semeno, podľa svojho druhu na
zemi!" A stalo sa tak. 12 Zem
vyhnala trávu a rastliny s plodom
semena podľa svojho druhu i
stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom
je ich semeno podľa svojho druhu.
A Boh videl, ţe je to dobré.
Genesis 1,20-21 20 Tu Boh povedal:
"Vody, hemžite sa množstvom
živých tvorov, a okrídlené tvory,
lietajte ponad zem na nebeskej
oblohe!" 21 A Boh stvoril veľké
morské zvieratá a všetky živočíchy,
ktoré sa hýbu a hemžia vo vode
podľa svojho druhu, ako i všetky
okrídlené lietajúce tvory podľa
svojho druhu. A Boh videl, ţe je to
dobré.

SVET JE DOBRÝ A HODNÝ POZORNOSTI
(zaoberať sa svetom nie je zlé, cieľom nie je vymaniť sa z pút matérie)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Zrod opravdivej
VEDY

Zázrak, ţe vôbec vznikla!
Nejzajímavějším aspektem vědeckého světa, ve kterém
ţijeme, je, jak říká spisovatel Loren Eiseley, ţe vůbec
existuje. Lidé na Západě často podvědomě zastávají
doktrínu o nezadrţitelném pokroku, jako by pouhé plynutí
času muselo vést k většímu poznání stejně jistě, jako se ze
ţaludu stává dub. „Archeologové by však byli nuceni nám
říci," uvádí Eiseley, „ţe několik velkých civilizací vzniklo a
zaniklo, aniţ by měly vypracován vědecký filozofický
systém." Způsob myšlení, který dnes známe jako vědecký,
s jeho důrazem na experimentování a matematicky přesné
formulování, vznikl v jediné kultuře - v západní Evropě - a v
ţádné jiné. Věda, uzavírá Eiseley, lidstvu vůbec není
„přirozená". Zvídavost vůči světu je sice přirozený postoj,
ale věda jako instituce (v sociologickém slova smyslu) je
víc. „Má pravidla, která je nutno se učit, a metody, které se
musí prostřednictvím formálního vzdělávání přenášet z
pokolení na pokolení," poznamenává Eiseley. Stručně
řečeno, je „vytvořenou kulturní institucí, institucí, která
není přítomna ve všech společnostech a jejíţ původ nelze
vysvětlovat jako instinktivní".
(Thomas E. Woods)

Loren Eiseley
(1907 – 1977)
Americký antropológ,
pedagóg, spisovateľ a
filozof. Profesor
antropológie a histórie
vedy na
Pennsylvánskej
univerzite.

Zázrak, ţe vôbec vznikla!
PRED KRESŤANSTVOM:
• POHANSTVO:
Názorným příkladem je starý Babylon. Babylonská kosmologie byla
vysloveně nevhodná pro rozvoj vědy a vlastně od ní odrazovala.
Babyloňané chápali řád přírody jako principiálně nejistý: jen
kaţdoroční očistné obřady mohly zabránit totálnímu kosmickému
chaosu. Máme tady tedy civilizaci, jeţ vynikala v pozorování nebes
ké oblohy, shromaţďovala astronomická data a rozvinula základy
algebry, ale v jejím duchovním a filosofickém prostředí se nedalo
čekat, ţe zaměří tyto praktické dary k rozvinutí něčeho, co bychom
mohli povaţovat za vědu.
(Thomas E. Woods)

Môţete skúmať a pitvať bohov (príroda
je bohmi!)? Môţete predpovedať, kedy
Poseidon spôsobí búrku, alebo kedy a
koho Zeus zrazí svojim bleskom?

Zázrak, ţe vôbec vznikla!
PRED KRESŤANSTVOM:
• ANTIKA:
Řekové připisovali hmotným aktérům kosmu vědomé úmysly; tak
Aristoteles vysvětloval kruhový pohyb nebeských těles tím, ţe tato tělesa
po takovém uspořádání touţí. Jaki tvrdí, ţe pro pokrok vědy bylo nezbytné,
aby scholastika vrcholného středověku depersonalizovala přírodu, takţe
např. padání kamenů nebylo vysvětlováno jejich vrozenou láskou ke
středu Země.
(Thomas E. Woods)
Hmota byla zatvrzelá, schopná odolávat racionální struktuře, kterou jí
udělovaly „ideje". V důsledku toho Řekové u přírody očekávali určitý
stupeň nepřesnosti, jistou rozmazanost na okrajích. Kdyţ některá fakta
nezapadala do jejich teorií, přijímali to jako něco, co u nedokonalého světa
lze přece očekávat. v řeckém myšlení materiální svět „v podstatě obsahuje
iracionální prvek: rozumem - a zvláště ne pomocí matematických pojmů a
zákonů - nelze nic přesně poznat".
(Thaxton – Percyová)

PRÍRODA JE NEHODNÁ SKÚMANIA

Zázrak, ţe vôbec vznikla!
MIMO KRESŤANSTVA:
• ČÍNA:
Čínští myslitelé nebyli ochotni přijmout myšlenku
přírodních zákonů. To pramenilo z faktu, ţe „se tu
nikdy neujal pojem boţského, nebeského zákonodárce,
který ukládá příkazy ne-lidské přírodě". „Ne ţe by podle
Číňanů nebyl v přírodě řád..." říká Needham a
pokračuje: „... ale nebyl to řád uloţený racionální
personální bytostí, a proto nemohly být racionální
osobní bytosti schopné vyjádřit ve svých pozemských
jazycích odvěký boţský kodex zákonů. Taoisté
dokonce takovou představou pohrdali; byla podle nich
příliš naivní vzhledem k subtilnosti a komplexnosti
vesmíru, jak ji intuitivně tušili.
(Thomas E. Woods)

PRÍRODA JE NERACIONÁLNA a preto
neprístupná rozumu a skúmaniu

Zázrak, ţe vôbec vznikla!
MIMO KRESŤANSTVA:
• ISLAM:
Historici věnovali hodně pozornosti vědeckým příspěvkům
muslimských učenců, … Je však skutečností, ţe příspěvky
muslimských vědců vznikaly spíše navzdory islámu neţ kvůli němu.
Ortodoxní islámští učenci absolutně odmítali jakýkoli pojem vesmíru,
který by zahrnoval konzistentní fyzikální zákony, protoţe Alláhova
absolutní autonomie nemůţe být omezována přírodními zákony. Zjevné
přírodní zákonitosti nebyly ničím víc neţ pouhé - dalo by se říci Alláhovy zvyky a mohly být kdykoli porušeny.
(Thomas E. Woods)
Středověký muslimský teolog Abú Hámid al-Ghazzálí tvrdil, ţe Bůh
vstupuje do vesmíru v kaţdém okamţiku a nechává události odehrát se
tak, jak se odehrávají. Nemůţe tu být řeč o zákonech - všechno je
výsledkem neustálých Boţích zásahů.

(Dinesh D‘Souza)

PRÍRODA JE NERACIONÁLNA a správa
sa výlučne podľa Allahovej ľubovôle

Kolíska vedy
KRESŤANSTVO:
Člověk nestál tváří v tvář světu plnému záhadných a
nevypočitatelných bohů, kteří sídlili v předmětech materiálního
světa. Měl co činit se svrchovaným Bohem stvořitelem, jehoţ vůle
byla neměnná. Příroda byla náhle zbavena posvátnosti, oproštěna
od mnoha svých tyranských, nepředvídatelných a pochybných
aspektů nahánějích hrůzu. Jako dílo důvěryhodného Boha vykazoval
materiální svět pravidelnost, spolehlivost a uspořádanost. Byl
pochopitelný a zkoumatelný. Projevoval se v něm řád, který bylo
moţno poznávat.
(Thomas Derr, teológ)
Kdyţ se snaţím zjistit původ tohoto přesvědčení, zdá se, ţe ho
nacházím v základní teorii, staré dva aţ tři tisíce let, kterou v
západním světě jako první vyhlásili staří Hebrejové, a sice, ţe svět je
řízen jediným Bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z
nichţ kaţdý vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů.
Tento monoteistický pohled se jeví jako historický základ moderní
vědy.
(Melvin Calvin, nositeľ Nobelovej ceny za biochémiu)
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Racionalita
„Právě v tomto „temném věku" Evropy rozvinula
katolická církev univerzitní systém, tento dar
západní civilizace světu. Historici přitom ţasnou
nad tím, jak byla intelektuální debata na těchto
univerzitách svobodná a neomezená.
Vyzdviţení lidského rozumu a jeho schopností,
zaujetí pro rigorózní a racionální debatu, důraz na
intelektuální hledání a vědeckou výměnu, to vše sponzorováno Církví - poskytovalo rámec vědecké
revoluci na Západě, jeţ byla jedinečným jevem.
V posledních padesáti letech prakticky všichni
historici přírodních věd včetně A. C. Crombieho,
Davida Lindberga, Edwarda Granta, Stanley Jakiho,
Thomase Goldsteina, J. L. Heilbrona aj. došli k
závěru, ţe za vědeckou revoluci vděčíme Církvi.“

(Thomas E. Woods, historik)

Veda ako „realizácia kresťanstva“
Ba ešte viac!
Kresťanstvo urobilo vedecké bádanie nielen moţným, ale
výslovne ţelateľným!
Nebolo to uţ len filozofovanie pre filozofovanie a bádanie pre
bádanie samotné.

Bádaním a vedeckou prácou človek oslavoval Boha
Stvoriteľa a tým uskutočňoval svoje poslanie kresťana!
Většinou jsme vyrůstali s představou, ţe mezi nimi (vědou a
křesťanskou vírou) panuje svár a nepřátelství. … Vědci, kteří ţili v
době mezi r. 1500 a r. 1800, (však) obývali velice odlišný svět, neţ v
jakém ţijí vědci dnes. Dřívější vědci byli s velkou pravděpodobností
věřící, kteří vědecké bádání a náboţenskou oddanost nepovaţovali
za neslučitelné. Naopak, ke zkoumání divů přírody je vedl
náboţenský popud oslavit Boha, který tyto divy stvořil. A přestoţe
zkoumali fyzický svět, obvykle nepůsobili jako vědci (výrazu „vědec"
se začalo uţívat aţ r. 1834), nýbrţ jako duchovní. Zejména na
anglickém venkově byl farář-přírodovědec běţnou postavou (na
Slovensku rovnako – pozn. red.)
(Thaxton – Pearcyová)

Napríklad Johannes Kepler…
Vzdávám Ti díky, Stvořiteli a Boţe, ţe jsi mi dal tuto
radost z Tvého stvoření, a raduji se z díla Tvých
rukou. Hleď, dokončil jsem nyní práci, k níţ jsi mě
povolal. V ní jsem vyuţil všechny hřivny, které jsi
propůjčil mému duchu.
(Johannes Kepler, astronóm)
Paracelsus, Boyle a Newton psali rozsáhlé spisy,
jak o vědě, tak o teologii. Jiní - Kepler a van
Helmont - zaplňovali své vědecké zápisníky
modlitbami, chválou a teologickými úvahami.
Newton chtěl, aby jeho práce slouţila k apologetice.
Mersenne a Descartes, jak uvádí Rattansi, „se
aktivně věnovali dodávání nových zbraní pro
obranu náboţenští, kdyţ se zdálo, ţe staré
argumenty byly zpochybněny". Descartes je nejlépe
znám svou metodou radikálního pochybování;
obecně se zapomíná na to, ţe svým pochybováním
o všem chtěl uvolnit cestu pro důkladnější
potvrzení víry. Opomíjet či odmítat tyto náboţenské
motivy vede k nepochopení pravé povahy vědy.
(Thaxton – Pearcyová)

Napríklad Johannes Kepler…
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propůjčil mému duchu.

VEDELI STE, ŢE…?
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Vznik vedeckej metódy
Intelektuálové, kteří se zajímali o díla přírody, se snaţili
najít výklad zaloţený na přirozené kauzalitě.
Podle chartreského studenta Adelarda z Bathu (asi
1080-1142) „jsme lidmi díky rozumu. Obrátíme-li se
zády k úţasné racionální kráse vesmíru, pak ţijeme
tam, odkud bychom si zaslouţili být vyhnáni jako
nevděční hosté domu, který nás přijal". Adelard
uzavřel: „Tím nechci Bohu nic ubírat, protoţe cokoli
jest, je od Něho." Ale „musíme naslouchat samotným
hranicím lidského poznání, a teprve tehdy, kdyţ se
zjevně zhroutí, můţeme odkázat věci Bohu".

(Roger Bacon)

Roger Bacon, františkán, který učil na Oxfordu, byl
obdivován pro svou práci v matematice a optice a je
povaţován za průkopníka moderní vědecké metody.
Bacon psal: „Bez experimentu nemůţeme nic
adekvátně poznat.“
Robert Grosseteste, kancléř oxfordské univerzity a
biskup v Lincolnu, je povaţován za jednoho z
nejučenějších muţů středověku a bývá uváděn jako
vůbec první, kdo sepsal úplný seznam kroků pro
provádění vědeckého experimentu.
(Thomas E. Woods)

(Robert Grosseteste)

Vznik vedeckej metódy
Od 11. storočia európska veda začala dobiehať a na
konci 13. storočia uţ predstihla islamskú aj čínsku
vedu. Róbert Grosseteste (1186 -1253), biskup z
Lincolnu a kancelár Oxfordskej univerzity, zaloţil
systematickú metódu vedeckého experimentovania.
Vynález mechanických hodín v sedemdesiatych rokoch
13. storočia viedol k novej presnosti vo vedeckom
meraní. Scholastici, kresťanskí mnísi, medzi ktorých
patrili aj slávni vynálezci ako Tomáš Akvinský (1225 1274), William Ockham (1295 - 1349), Jean Buridan
(1300 - 1358), Nicolas d'Oresme (1325 -1382) a Albert
Saský (1316 -1390), zaloţili univerzity,nahradili
abstraktné špekulácie empirickým pozorovaním,
hľadali najjednoduchšie a najnutnejšie vysvetlenia
vedeckých hypotéz a experimenty, matematiku a fyziku
priviedli k novým vrcholom. Napríklad Jean Buridan,
rektor paríţskej univerzity, ako prvý skúmal hypotézu,
ţe Zem sa otáča okolo vlastnej osi, pričom vytvára
ilúziu, ţe Slnko a Mesiac vychádzajú a zapadajú. Albert
Saský, rektor paríţskej univerzity, koncom 14. storočia
s takmer trojstoročným predstihom predvídal
Newtonov prvý pohybový zákon…“

(Tomáš Akvinský)

(Jean Buridan)

(Chris Smith, Richard Koch)
(Albert Saský)
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(Chris Smith, Richard Koch)
(Albert Saský)

A čo konflikt…
… medzi VEDOU a VIEROU, o ktorom stále a
všade čítame a počúvame a ktorý vykresľuje
kresťanstvo a vedu ako dvoch
nezmieriteľných nepriateľov?

Mikuláš Koperník, poľský kanonik

NIKDY NEEXISTOVAL!
„Vojna medzi náboţenstvom a vedou sa nikdy neodohrala. Kresťanstvo
nielenţe neprekáţalo nástupu vedy, ale bolo podstatným k tomu, aby
vôbec vznikla.
Čo sa týka súčasného konfliktu medzi veriacimi a vedcami, je to boj
vyhradený zopár extrémistom. Na strane „vedy“ sú militantní ateisti, ako
Richard Dawkins, ktorý tvrdí, ţe veda dokázala neexistenciu Boha. Na
„náboţenskej“ strane sú fundamentalisti, ako posledne Henry M. Morris
(1918 – 2006), ktorý zase tvrdia, ţe Biblia dokazuje, ţe väčšina modernej
vedy je nezmyslom. Je to debata, ktorú najlepšie opisujú Shakespearové
slová: ‚Plná hluku a hnevu, ale nič neznamenajúca…‘“

Andrej Kmeť, farár

(Rodney Stark, sociológ)
Maximilián Hell, jezuita

Dva symboly
Vatikánske observatórium v
Castel-Gandolfe

Jak upozorňuje J. L.
Heilbron z Kalifornské
univerzity v Berkeley, „po
šest století od obnovy
antické vzdělanosti během
pozdního středověku aţ k
osvícenství poskytovala
římskokatolická církev
více finanční a sociální
podpory studiu
astronomie neţ jakákoli
jiná instituce, a
pravděpodobně neţ
všechny ostatní instituce
dohromady".
(Thomas E. Woods)
Dnes Cirkev v tomto
záujme pokračuje – a
nielen vo Vatikáne!

Dva symboly
Pápeţská akadémia vied

Najstaršia jestvujúca
výlučne vedecká
akadémia.
Má stály počet 80 členov
a zdruţuje vedcov z
celého sveta.
Od roku 1936 bolo jej
členmi 42 nositeľov
Nobelových cien, vrátane
vedcov ako Niels Bohr,
Max Planck, Ernest
Rutherford, Werner
Heisenberg, Otto Hahn,
Erwin Schrödinger, a pod.
V súčasnosti je nositeľmi
Nobelovej ceny 20 z jej 80
členov.

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Centrá
VEDY A
VZDELÁVANIA

Kláštory…
Je poměrné snadné ukázat, ţe řada velkých vědců, jako například Louis Pasteur, byli katolíci.
Mnohem důleţitější však je překvapující počet muţů Církve, zvláště kněţí, jejichţ vědecká práce
byla rozsáhlá a významná. Ve většině případů se jednalo o řeholníky, kteří se oddali nejvyššímu a
nej významnějšímu duchovnímu povolání, jeţ Církev poskytuje. Jejich nenasytná zvídavost
ohledně věcí týkajících se vesmíru, jejţ Bůh stvořil, a jejich zaujatost vědeckým výzkumem
ukazuje daleko zřetelněji neţ jakákoli teoretická diskuse, ţe vztah mezi Církví a vědou odpovídá
spíše přirozenému přátelství neţ antagonismu a podezírání.
(Thomas E. Woods)

Školy a univerzity
Univerzita je v evropských dějinách naprosto nový fenomén. V antickém Řecku ani
Římě nic takového neexistovalo. Instituce univerzity, jak ji známe dnes, se svými
fakultami, studijními kurzy, zkouškami a hodnostmi, i rozlišení mezi pregraduálním a
postgraduálním studiem, k nám přichází přímo ze středověkého světa. Církev
rozvinula univerzitní systém, protoţe - jak říká historik Lowrie Daly - „byla jedinou
institucí v Evropě, která jevila důsledný zájem o uchování a kultivaci vědění". Církev
měla úlohu nejen v intelektuálním formování univerzit; papeţství je ustavovalo a
podporovalo. Uznání školy jako univerzity patřilo k úloze papeţe. Do reformace bylo
zaloţeno 81 univerzit.
(Thomas E. Woods)

(Oxford)

Školy a univerzity
Církev (poskytla) studentům ochranu tím, ţe jim udělila výhody kněţského stavu. Kněţí
měli ve středověké Evropě zvláštní právní status: vloţit na ně ruku byl obzvláště závaţný
trestný čin a mohli se domáhat práva, aby jejich případy byly slyšeny spíše u církevního
neţ u světského soudu. Univerzitní studenti, jako skuteční nebo potenciální kandidáti
kněţství, se tedy také měli těšit těmto výhodám. I světští vládci jim poskytovali podobnou
ochranu: v roce 1200 taková privilegia udělil a potvrdil francouzský král Filip August
studentům paříţské univerzity; dovolil jim, aby jejich případy byly slyšeny ne před místním,
ale před církevním soudem, který jim byl samozřejmě více nakloněn.
Papeţové intervenovali ve prospěch univerzit při mnoha příleţitostech. Například papeţ
Honorius III. (1216-1227) se roku 1220 postavil na stranu akademiků v Boloni, kdyţ měly být
omezeny jejich svobody. Papeţ Inocenc III. (1198-1216) zasáhl, kdyţ paříţský kancléř
vyţadoval na akademicích přísahu loajality vůči sobě. V roce 1231, kdyţ paříţští diecézní
úředníci porušili instituční autonomii univerzity, vydal papeţ Řehoř IX. bulu Parens
scientiarum ve prospěch Mistrů. V tomto dokumentu výslovně udělil paříţské univerzitě
právo na samosprávu ve věcech kurzů a studia. Papeţ také udělil této instituci zvláštní
papeţskou jurisdikci, a vyňal ji tak z diecézního zasahování. V témţ dokumentu se papeţ
snaţí vytvořit spravedlivé a pokojné prostředí pro univerzitu tím, ţe jí uděluje privilegium
zvané cessatio, tedy právo zastavit přednášky a vstoupit do generální stávky, pokud se s
jejími členy špatně zachází. To se týkalo například „práva určit maximální ceny za
ubytování, zranění nebo zmrzačení studenta, nebyla-li dána řádná satisfakce do 15 dnů,
nebo nezákonného uvěznění studenta".
(Thomas E. Woods)

Školy a univerzity
Církev (poskytla) studentům ochranu tím, ţe jim udělila výhody kněţského stavu. Kněţí
měli ve středověké Evropě zvláštní právní status: vloţit na ně ruku byl obzvláště závaţný
trestný čin a mohli se domáhat práva, aby jejich případy byly slyšeny spíše u církevního
neţ u světského soudu. Univerzitní studenti, jako skuteční nebo potenciální kandidáti
kněţství, se tedy také měli těšit těmto výhodám. I světští vládci jim poskytovali podobnou
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znova zaviedli do platnosti privilégiá, vďaka ktorým
právo na samosprávu ve věcech kurzů a studia. Papeţ také udělil této instituci zvláštní
univerzitní študenti a profesori nepodliehali
papeţskou jurisdikci, a vyňal ji tak z diecézního zasahování. V témţ dokumentu se papeţ
kráľovskej justícii.“
snaţí vytvořit spravedlivé a pokojné prostředí pro univerzitu tím, ţe jí uděluje privilegium
(Réginepřednášky
Pernoudová,
medievalistka)
zvané cessatio, tedy právo zastavit
a vstoupit
do generální stávky, pokud se s
jejími členy špatně zachází. To se týkalo například „práva určit maximální ceny za
ubytování, zranění nebo zmrzačení studenta, nebyla-li dána řádná satisfakce do 15 dnů,
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(Thomas E. Woods)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

DNES…
… je Katolícka cirkev stále najväčšou
vzdelávacou inštitúciou na svete:
Napríklad v roku 2007 Cirkev prevádzkovala:
• 64 279 materských škôlok pre 6 166 668 detí
• 91 480 základných škôl 1. stupňa pre 28 084 076
ţiakov
• 39 096 základných škôl 2. stupňa pre 16 232 070
ţiakov
• Stredné školy pre 1 813 169 ţiakov
• Katolícke univerzity navštevuje 2 789 840
študentov

Budovanie
CIVILIZÁCIE

Ovládať prírodu?
PRED KRESŤANSTVOM:
• POHANSTVO:
V animismu a panteismu je boţský princip ve světě
imanentní, ať uţ je pojímán jako několik boţstev
obývajících lesy a řeky nebo jako jediný duch, který
prostupuje všechny věci. Svět je zde jedinou,
všezahrnující skutečností. V důsledku toho se lidé o
poznání přírody zajímají jen proto, aby se jí mohli
přizpůsobit, a nikoli proto, aby mohli prakticky vyuţít její
síly.

(Thaxton – Percyová)

Nemôţete chcieť ovládnuť a podriadiť si
bohov (príroda je bohmi!)! Môţete ich len
uctievať – a podriaďovať sa im.

Ovládať prírodu?
KRESŤANSTVO:
Biblický pohled naproti tomu začíná u
transcendentního Boha a u stvoření lidí k
jeho obrazu. Svou základní spřízněnost
zde lidé nenacházejí s přírodou - jak to
vyjadřují totemy a modly - nýbrţ s Bohem.
Lidská mysl je tak schopna přesáhnout
přírodu a studovat ji jako subjekt. V tomto
kontextu je jedinec tváří v tvář přírodě
aktivní. Jiţ to není tak, ţe by se lidé pouze
přizpůsobovali přírodě; mají svobodu s ní
manipulovat, a to jak teoreticky v
matematických vzorcích, tak prakticky v
různých pokusech. Křesťanství tak rozvoji
techniky poskytlo myšlenkový rámec i
motivaci. Vypůjčíme-li si oblíbené rčení
prvních vědců, cílem vědy byla oslava
Boha a uţitek pro lidstvo.
(Thaxton – Percyová)

Existuje nejaký pokrok?
EŠTE JEDNA KRESŤANSKÁ REVOLÚCIA:
Jiţ samotná myšlenka, ţe podmínky lidského ţivota lze
zlepšit, byla revoluční - a vycházela z biblického učení.
Cox poukazuje na to, ţe myšlenka zdokonalit svůj ţivot
nemůţe napadnout lidi, kteří jsou v pasti cyklického,
fatalistického či deterministického pohledu na dějiny.
Bible však historii vidí jako lineární, otevřenou Boţímu
působení. V průběhu doby můţe Bůh vytvořit něco zcela
nového. A totéţ mohou i lidé, stvoření k jeho obrazu. Jak
Bůh, tak lidé jsou prvopříčinami, které mohou uvést do
pohybu nový řetězec druhotných příčin. Takto biblický
pohled na dějiny podnítil vyuţívání vědy a techniky k
zlepšování lidského postavení.
(Thaxton – Percyová)

Pre pohanské národy bol osud človeka
údelom, ktorý treba znášať. Kresťania
naopak verili v jeho vylepšenie!

Kresťanský optimizmus
Výsledkom bol OPTIMIZMUS:
Pre Azijca je svet spletité miesto (...) podliehajúce viac kolektívnej neţ
osobnej kontrole.
Pre človeka zo Západu je svet pomerne jednoduché miesto (...) na
výsosť podliehajúce osobnej kontrole. Ide naozaj o dva veľmi odlišné
svety.
(Richard Nisbett, psychológ)
V jadre západného optimizmu leţia tri navzájom prepojené
presvedčenia. Jedným je mýtus autonómie - ľudia môţu byť samočinní
a autonómni v zmysle, ţe majú potenciál niesť zodpovednosť za svoj
osud, formovať svet okolo seba vo vlastný prospech. Druhým je mýtus
dobra - stvorenie je v konečnom dôsledku dobré a aj ľudia ako súčasť
Boţieho stvorenia sú v zásade dobrí a môţu sa stať lepšími. Tretím je
mýtus pokroku - dejiny sú v pohybe, majú smer, pričom súčasnosť je
lepšia neţ minulosť a budúcnosť bude lepšia neţ prítomnosť.
Tieto tri optimistické mýty vznikli v 5. alebo 6. storočí pred
Kristom a v prvých troch storočiach po jeho narodení na pôde ţidovskej
a kresťanskej teológie a gréckej filozofie. Raní kresťania, ktorí grécke a
ţidovské idey prepojili, doviedli optimizmus a aktivizmus k novým
výšinám a doplnili ich o vlastné novátorské postupy.
(Criss Smith, Richard Koch)

Mocná motivácia
První vědci chápali techniku jako prostředek k zmírňování
ničivých účinků kletby zaznamenané ve 3. kapitole Genesis. Jak to
vyjádřil Francis Bacon (1561-1626), člověk „přišel nejen o svou
nevinnost, ale zároveň i o svou vládu nad stvořením". Avšak „obě
tyto ztráty lze ještě v tomto ţivotě do určité míry napravit; tu první
náboţenstvím a vírou, tu druhou humanitními a přírodními
vědami". Vyuţíváním vědy k obnovení své vlády nad stvořením
skrze přírodní vědy mohli lidé zmírňovat utrpení, které jim přinesl
pád do hříchu.
Věda byla proto prostoupena náboţenským zájmem o chudé a
nemocné, humanitárním úsilím ulehčovat dřinu a omezovat
jednotvárnost. Podle historika Lynna Whitea „duchovní
rovnostářství" biblického náboţenství „přisuzuje nekonečnou
hodnotu i těm nejniţším lidským bytostem jako potenciálním
Boţím dětem" - a toto přesvědčení přinášelo ovoce v
humanitárních snahách o jejich pozvednutí z jejich nízkého
postavení. Biblická víra tak zplodila „náboţenskou touhu dosadit
tam, kde je poţadovaná činnost natolik namáhavá a monotónní, ţe
se jeví jako nehodná Boţího dítěte, namísto člověka sílu stroje".
(Thaxton-Percyová)
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Kultivácia kontinentu
OBROVSKÉ DIELO BENEDIKTÍNOV
„Zachránili zemědělství v době, kdy je nikdo jiný nemohl
zachránit. Provozovali je za nových ţivotních podmínek, kdy
se do toho nikdo jiný netroufal pustit.“ (Henry Goodell)
„Za zemědělskou obnovu ve velké části Evropy vděčíme
mnichům. Kamkoli přišli obraceli divočinu na kultivovanou
zemi; zabývali se chovem dobytka a polním hospodářstvím,
pracovali vlastníma rukama, vysoušeli baţiny a čistili lesy.
Díky nim se Německo změnilo v úrodnou krajinu. kaţdý
benediktinský klášter byl zemědělskou školou pro celý
region, v němţ se nacházel. Benediktinští mniši byli
agrotechniky Evropy; vyčistili ji ve velkém rozsahu,
spojovali zemědělství s kázáním. Nelze zapomenout jak
vyuţili obrovské oblasti (patřila jim pětina půdy v Anglii),
nekultivované a neobývané, pokryté lesy a obklopené
močály. Přinášeli pěstování obilí, manufakturní výrobu nebo
výrobní metody, které lidé předtím neznali. Tu zavedli chov
dobytka a koní, jinde vařili pivo, chovali včely nebo
pěstovali ovoce.“
(Thomas E. Woods, citujúc rôznych historikov)

Kultivácia kontinentu
OBROVSKÉ DIELO BENEDIKTÍNOV
„Zachránili zemědělství v době, kdy je nikdo jiný nemohl
zachránit. Provozovali je za nových ţivotních podmínek, kdy
se do toho nikdo jiný netroufal pustit.“ (Henry Goodell)
Benediktíni majú na „svedomí“ napríklad:
„Za zemědělskou obnovu ve velké části Evropy vděčíme
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pěstovali ovoce.“

VEDELI STE, ŢE…?

(Thomas E. Woods, citujúc rôznych historikov)

Centrá priemyslu
VEDECKO-TECHNICKÝ PRÍNOS CISTERCIÁTOV
Mniši byli také tvůrci středověkých technologií. Prostřednictvím komunikační sítě spojující
různé kláštery se technologické informace rychle šířily. Proto nacházíme i v klášterech
vzdálených od sebe tisíce mil velmi podobný systém vyuţívání vodní síly. „Tyto kláštery,"
píše historik, „byly ekonomicky nejefektivnějšími jednotkami, jeţ do té doby existovaly v
Evropě, a moţná na celém světě.“
O cisterciáckém klášteře ve francouzském Clairvaux existuje zpráva z 12. století, jeţ líčí
vyuţití vodní síly a popisuje překvapivý rozsah, v němţ se tato zařízení stala ústředními
pro evropský ţivot.
Cisterciáci byli známi také jako odborníci v metalurgii. „Díky svému rychlému rozšíření po
Evropě," píše Jean Gimpel, „sehráli cisterciáci úlohu v rozšíření nových technologií,
protoţe jejich znalost průmyslových technik byla na téţe vysoké úrovni jako jejich země
dělská technika. Kaţdý klášter měl vzorovou továrnu, často stejně velkou jako kostel; stála
nedaleko od něho v místě, kde vodní síla poháněla stroje, jeţ v ní byly umístěny.“
Od poloviny 13. do 17. století byli cisterciáci hlavními výrobci ţeleza ve francouzském
regionu Champagne. Protoţe se vţdy snaţili zvýšit efektivitu svých klášterů, pouţívali
strusku ze svých pecí jako hnojivo, neboť vzhledem ke koncentraci fosfátů se ukázala k
tomuto účelu zvláště uţitečná. Mniši, podle jiné studie, byli „obratnými a neplacenými
technologickými poradci ve třetím světě své doby - to jest v Evropě po barbarských
vpádech". …
(Thomas E. Woods)

Centrá priemyslu
VEDECKO-TECHNICKÝ PRÍNOS CISTERCIÁTOV

… Ať to bylo dobývání soli, olova, ţeleza, hliníku nebo sádry, nebo metalurgie,
lámání mramoru, porcelánky nebo sklárny, nebo hutní výroba kovových desek
pouţívaných jako stěny za krbem, nebyla tu ţádná činnost, v níţ by mniši
neprokázali kreativitu a plodného ducha výzkumu. Vyuţívali vlastní pracovní
sílu, vyučovali a zdokonalovali. Mnišské „know-how" se rozšířilo po celé
Evropě. Úspěchy mnichů sahaly od zajímavých kuriozit aţ k ryze praktickým
věcem.
Tak například na začátku 11. století mnich Eilmer letěl dále neţ 200 metrů
kluzákem; lidé si to pamatovali po další tři staletí. O několik set let později se P.
Francesco Lana-Terzi - nikoli mnich, ale jezuitský kněz - zabýval létáním
systematičtěji a dostalo se mu cti, ţe je nazýván otcem letectví. Jeho kniha z
roku 1670, Prodromei alia Arte Maestra, byla první, jeţ popsala geometrii a
fyziku létajícího plavidla.
(Thomas E. Woods)

Centrá priemyslu
VEDECKO-TECHNICKÝ PRÍNOS CISTERCIÁTOV
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Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

DÁME SI PRESTÁVKU?

Odboţštenie
ŠTÁTU

IBA ĽUDSKÁ MOC
„Kresťanstvo neoddelilo od Boha len prírodu, ale aj
politiku. Vidíme to na spore Mojţiša s egyptským
faraónom.
V staroorientálnych despotických štátoch Blízkeho
východu bol panovník súčasne aj bohom. Pre Mojţiša
však existoval len jeden Boh. Faraón je portrétovaný
ako obyčajný človek, ktorý navyše svoj súboj s
neviditeľným a jediným Hospodinom napokon prehrá.
V dobe starého Ríma boli zase kresťania hádzaní levom,
lebo sa odmietli klaňať štátnemu kultu cisára.
Samozrejme, pápeţi v mene Boha po stáročia
pomazávali európskych kráľov i cisárov. Ich moc však
vţdy bola (aspoň teoreticky) obmedzená. Myšlienky
vlády práva a obmedzenia moci teda vyplývajú z
kresťanskej DNA západnej spoločnosti.
Minulé storočie prinieslo odsun kresťanstva na
vedľajšiu koľaj. Paradoxne, jedným z tragických
dôsledkov bolo opätovné zboţštenie politiky u
totalitných reţimov.“
(Lukáš Krivošík, publicista)

ODDELENÁ MOC
„Podívajme sa teda na charakteristické rysy západnej
kresťanskej civilizácie, ako sa ustavila v stredoveku. Čo
vidíme?
- Do tej doby nepredstaviteľné oddelenie moci svetskej a
duchovnej, ako aj obmedzenie moci svetskej mocou
duchovnou.
Lord Acton napísal, ţe Katolícka cirkev bola tou inštitúciou v
dejinách, ktorá bola schopná sa čelne stretnúť so štátom a v
tomto stretu nebyť porazená; inštitúciou, ktorá bola najviac
schopná obmedziť moc štátu.
Ak pod politickým liberalizmom rozumieme obmedzenie moci
štátu, potom – akokoľvek paradoxne to znie – Katolícka cirkev
je tou najliberálnejšou inštitúciou v dejinách.“
(Roman Joch, Západná civilizácia)

OBMEDZENÁ MOC
„Nech bola autorita feudálneho kráľa akákoľvek, kráľ
nevlastnil nijaký z atribútov, ktoré sa uznávajú ako symboly
zvrchovanej moci: nemohol vyhlasovať všeobecné zákony,
ani vyberať dane z celého kráľovstva, ani postaviť armádu.
Feudálny kráľ je muţ, ktorý si berie na zodpovednosť ochranu
kráľovstva, a preto sú mu ostatní feudálni páni povinní
vojensky vypomáhať. Táto pomoc sa, mimochodom,
stanovuje len na značne obmedzený čas - na štyridsať dní do
roka.
Podmienky, za ktorých sa mu pomoc udeľuje, upravuje
obyčaj, ale titul kráľa neznamená, ţe jeho ekonomická alebo
vojenská sila je väčšia ako sila iných vazalov, to len ľudská
opatrnosť mu diktuje, aby sa staral o udrţanie rovnováhy
medzi veľkými vazalmi, alebo medzi nimi a sebou samým.

Nemiešali sa do súkromného práva a uspokojili sa s tým, ţe v
prípade potreby upravili formu aktov, ktoré spadali pod
súkromné právo.
Lokálne obyčaje teda v podstate toto právo riadili ďalej, aţ do
revolúcie.“

(Régine Pernoudová, medievalistka)

PRÁVNA MOC
Jak správně ukázal Gabriel Le Bras, ruku v ruce s tímto
zaváděním řádu se rodí ten největší středověký vynález v
oblasti práva: právo kanonické (z řeckého kanón, pravidlo).
Kanonickým právem se řídí chod církve a vztahy mezi církví a
společností. Tím je o jeho významu - ve světě, kde církev je
všudypřítomná - a o tom, v jakhluboké míře právo
prosakovalo do myšlení, řečeno všechno.
Král se snaţí zachovat rovnováhu mezi novými znalci zákona
a tradičními zvyky. Kombinuje oba způsoby, odborně
právnický a laický. Ţalobce osobně přijímá, naslouchá jim,
sám však hned nerozhodne, obrací se k jednomu z právníků,
aby rozhodl podle práva. Nejspíš spolu chvíli diskutují, aby
objasnili situacia odstranili případné nejasnosti. Král sám
vlastně nesoudí, snaţí se jen dobrat práva - které často není
ještě ustálené - a nechat podle něho jednat odborníka.
Středověk je tvořivý, vře to v něm i na poli práva.
Města budují instituce, jejichţ úkolem je řešit spory. Obracejí
se na právníky. Někdy je i sama vyškolují. Prostý obyvatel má
vţdycky moţnost s některým z nich se poradit.

(Jacques Le Goff, medievalista)

ĽUDSKÉ PRÁVA
Jeden ďalekosiahly incident…
Rok 1512 – dominikánsky mních Antonio de Montesinos v
kázni ku španielskej koloniálnej elite hrmí:
„Ţijete a zomierate v smrteľnom hriechu pre krutosť a
tyraniu, s ktorou narábate s týmito nevinnými ľuďmi.
Povedzte mi, akým právom, v mene čej spravodlivosti
(...) a v mene akej autority vediete proti týmto ľuďom
takú ohavnú vojnu? Nie sú to azda ľudia? Nemajú
rozum a dušu? Nie ste viazaní príkazom milovať ich
ako seba samých? Buďte si istí, ţe v takomto stave
nemôţete byť spasení, rovnako ako Mauri či Turci!“
Spor sa prenesie až na kráľovský dvor. Výsledkom je, že v
roku 1512 španielsky kráľ podpisuje prvé zákony, určené
na obranu indiánov.

Práve sa zrodilo medzinárodné právo a idea rovnosti,
slobody a dôstojnosti všetkých ľudí, bez ohľadu na
rasu a pôvod.

ĽUDSKÉ PRÁVA
Kresťanstvo sa podstatne podpísalo pod vznik
konceptu všeobecných, vrodených a
neodňateľných ľudských práv:
K nejznámějším z těchto právníků patřil P. Francisco de Vitoria. Svou
vlastní kritikou španělské politiky poloţil Vitoria základ moderní teorii
mezinárodního práva, a bývá proto někdy nazýván „otcem
mezinárodního práva“ (Michael Novak), člověkem, který „poprvé
navrhl mezinárodní právo v moderním pojetí.“ (Marcelo SánchezSorondo)
Spolu s ostatními církevními právníky Vitoria „hájil doktrínu, podle
níţ jsou všichni lidé stejně svobodní; na základě přirozené svobody
člověka hlásali právo domorodců na ţivot, na kulturu a na
vlastnictví.“ (Watner, All Mankind Is One)
Svá tvrzení podpořil Vitoria argumenty biblickými i rozumovými. Tak
„vybavil svět své doby prvním mistrovským dílem o zákonu národů v
míru i ve válce". (James Brown Scott) Tento katolický kněz předloţil první
velké pojednání o zákonu národů, coţ nebyl malý pokrok.
(Thomas E. Woods)

Všetci ľudia sú
rovnako slobodní, na
základe prirodzenej
slobody a ako takí
majú právo na ţivot,
kultúru a majetok.
(dominikán Francisco
de Vitoria, c. 1512)
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ĽUDSKÉ PRÁVA
ILUSTRÁCIA ZA VŠETKY: PRÁVA ŢIEN V STREDOVEKU
Křesťané se sice nestavěli proti patriarchátu, ale pozvedli v něm
postavení ţeny. Zakázali cizoloţství - tento hřích chápali jako stejně
těţký u muţů i ţen - a morálně odsoudili všeobecný dvojí metr.
V otázkách rozvodu nenakládá judaismus a islám s ţenami stejně
jako s muţi, kdeţto křesťanská pravidla platí stejně pro muţe i pro
ţeny. Ţena se těšila v křesťanském manţelství tak důstojnému
postavení, ţe v rané křesťanské církvi ţeny převaţovaly.
Ve středověku se setkáváme s novým úkazem - dvorskou láskou.
Poprvé v dějinách získala ţena, objekt rytířovy lásky, vysoké
postavení. Dokonce stála výše neţ muţ, který se o ni ucházel.
(Dinesh D‘Souza)

Nie je zaujímavé, ţe vo feudálnych časoch bola kráľovná korunovaná
tak ako kráľ, väčšinou v Remeši, inokedy v iných katedrálach na
kráľovskom území (napríklad Margaréta Provensálska v Sens), no
vţdy prijala korunu z rúk remešského arcibiskupa? Inak povedané,
korunovácii kráľovnej sa prisudzoval taký istý význam ako
korunovácii kráľa.
(Régine Pernoud)

ĽUDSKÉ PRÁVA
ILUSTRÁCIA ZA VŠETKY: PRÁVA ŢIEN V STREDOVEKU
Niektoré ţeny (ktoré nemali nijaké zvláštne privilégium vyplývajúce zo
svojho rodinného pôvodu; dnes by sa dalo povedať, ţe pochádzali zo
všetkých spoločenských vrstiev, čo dokazuje príklad pastierky z
Nanterre), sa v stredovekej Cirkvi zásluhou svojej funkcie tešili
nezvyčajnej autorite. Niektoré opátky boli hotovými feudálnymi
zemepánmi a ich moc sa rešpektovala ako moc ostatných zemepánov;
niektoré z nich nosili berlu ako biskupi, neraz spravovali rozľahlé
územia s dedinami a s farami... To znamená, ţe niektoré ţeny
prostredníctvom cirkevných funkcií disponujú aj v laickom ţivote takou
mocou, ktorú by im mnoho muţov v súčasnosti závidelo.
Vtedajšie rehoľníčky, o ktorých, mimochodom, chýbajú seriózne
štúdie, boli väčšinou ţeny s nezvyčajne vysokým stupňom vzdelania,
ktoré mohli v poznatkoch súťaţiť s ešte vzdelanejšími mníchmi tých
čias. Pri tejto príleţitosti doplníme, ţe mnoho muţských a ţenských
kláštorov sa zaoberalo vyučovaním detí z daného kraja. Takisto s
prekvapením moţno konštatovať, ţe najznámejšia encyklopédia 12.
storočia vyšla z pera rehoľníčky - predstavenej Herrady z Landsbergu.
Práve zo slávnej Záhrady rozkoší, Hortus deliciarum, čerpali vzdelanci
najoverenejšie informácie týkajúce sa vtedajšieho stavu technických
odvetví.
(Régine Pernoud)
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ĽUDSKÉ PRÁVA
ILUSTRÁCIA ZA VŠETKY: PRÁVA ŢIEN V STREDOVEKU
Keď pozorne skúmame fakty, prídeme k tomuto záveru: v epoche
feudalizmu sa postavenie ţeny bezpochyby líšilo od postavenia muţa
(a prečo by nemalo byť dôkazom múdrosti, ţe ľudia vtedy mali na
zreteli fakt, ţe ţena a muţ sú dvoma rovnými, ale rozdielnymi
bytosťami?), ale bolo to postavenie význačné, ktoré dokonale
symbolizuje rovnako význačný kult Panny Márie, ktorá sa uctievala zo
všetkých svätých v najväčšej miere.

Náhodne pozbierané detaily, ktoré nie sú zatriedené podľa nejakého
poriadku, nám ukazujú muţov a ţeny v zrkadle drobných ţivotných
udalostí: raz sa v nich sťaţuje istá kaderníčka, inokedy solivarníčka,
mlynárka či vdova po roľníkovi, pani hradu či ţena „kriţiačka" atď. V
notárskych listinách sa nezriedka stretávame s prípadmi, keď vydatá
ţena konala samostatne a otvorila si napríklad obchodík alebo začala
vykonávať nejakú obchodnú činnosť, a nemusela doloţiť povolenie
manţela. Register pre Paríţ z konca 13. storočia, dokazujú, ţe remeslá
vo veľkom vykonávali ţeny: boli učiteľkami v školách, lekárkami,
lekárničkami, obchodníčkami so sadrou, farbiarkami plátna,
kopistkami, výrobkyňami miniatúr, viazačkami kníh atď.
(Régine Pernoud)

ĽUDSKÉ PRÁVA
ILUSTRÁCIA ZA VŠETKY: PRÁVA ŢIEN V STREDOVEKU
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ĽUDSKÉ PRÁVA
ILUSTRÁCIA ZA VŠETKY: PRÁVA ŢIEN PO RENESANCII
S prekvapením moţno sledovať aj postupnú radikalizáciu postojov,
ktorá vzniká voči ţene na sklonku 13. storočia. PO STREDOVEKU SA
JEJ POSTUPNE ODOBERALO VŠETKO, ČO JEJ POSKYTOVALO AKÚTAKÚ SAMOSTATNOSŤ, NEZÁVISLOSŤ A VZDELANIE. Ţenu teda
vylúčili z cirkevného, ako aj z intelektuálneho ţivota.
Ţene prakticky zabránilo prístup do všetkých štátnych funkcií aţ na
konci 16. storočia jedno rozhodnutie parlamentu z roku 1593. Netrvalo
dlho a vzrastajúci vplyv rímskeho práva vykázal ţenu do oblasti, ktorá
bola vo všetkých dobách jej prednostnou doménou: výchova detí a
domácnosť.
A to aţ do chvíle, keď jej zákon odobral aj túto oblasť, lebo musíme
podčiarknuť, ţe podľa Napoleonovho zákonníka uţ nie je paňou ani
svojho majetku a vo vlastnej domácnosti zohráva len podradnú úlohu.
Mohli by sme spomenúť stovky príkladov s podrobnosťami, ktoré nám
poskytujú dejiny práva a morálky. Tieto príklady potvrdzujú, ţe miesto,
ktoré zaujímala ţena vo feudálnych zvykoch, sa degradovalo v období,
keď triumfovalo zákonodarstvo „na rímsky spôsob". Náš zákonník je
ním hlboko ovplyvnený.
(Régine Pernoud)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

A ČO NEVOĽNÍCTVO?
„Nevoľníci neboli dobytok; mali svoje práva a značný stupeň
dôleţitosti. Sobášili sa, s kým si len priali a ich rodiny neboli
predmetom predaja, alebo kúpy.
Platili rentu a tak si sami určovali čas a tempo práce.

Ak nevoľník svojmu pánovi dlhoval určitý počet dní svojej
práce, ako sa na niektorých miestach stávalo, povinnosť bola
obmedzená a viac podobná práci za nájom ako otroctvu.
Hoci boli nevoľníci viazaní na pána rozsiahlymi povinnosťami,
rovnako bol ich pán viazaný povinnosťami k nim, ako aj k
vyššiemu orgánu...“
(Rodney Stark, sociológ)

A ČO NEVOĽNÍCTVO?
Preto je stredoveký nevoľník osobou a ako s osobou sa s ním
zaobchádza; jeho pán nemá moc rozhodovať o ţivote a smrti,
ktorú mu prisudzovalo rímske právo.
Nevoľníctvo je čímsi viac ako určenou právnou kategóriou; je
to stav, ktorý sa viaţe na výslovne vidiecky a sedliacky spôsob
ţivota. Riadi sa podľa poţiadaviek poľnohospodárstva a
predovšetkým podľa nevyhnutnej stálosti, ktorú predpokladá
obrábanie pôdy. V spoločnosti, ktorá vzniká v 6. aţ 7. storočí,
sa ţivot organizuje okolo pôdy ţiviteľky a nevoľník je ten, od
ktorého sa vyţaduje stálosť. Musí sa zdrţiavať na panstve,
predpokladá sa, ţe ho bude zveľaďovať, rýľovať pôdu, kopať,
siať a tieţ zbierať úrodu; má síce zákaz pôdu opustiť, ale vie,
ţe dostane svoju časť úrody. Inak povedané, pán ho nemôţe
zo svojho majetku vyhostiť, ale ani nevoľník nemôţe
„zdúchnuť". Nevoľníctvo vytvára práve túto osobnú spätosť
človeka s pôdou, na ktorej ţije, lebo nevoľník má okrem iného
všetky práva slobodného človeka: môţe sa ţeniť či vydávať,
zaloţiť si rodinu, pôda, ktorú obrába, sa po smrti dostáva
deťom, ako aj majetok, ktorý nadobudol počas ţivota.
(Régine Pernoudová, medievalistka)
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A ČO NEVOĽNÍCTVO?
A čo, keď sa stalo prekáţkou?
S nevoľníctvom to je ako s kaţdým oklieštením ľudskej
slobody:
- povaţovalo sa za znesiteľné dovtedy, kým predstavovalo
protihodnotu, ktorú vnucujú ţivotné potreby;
- stalo sa neznesiteľné, keď sa človek sám vedel postarať o
preţitie. Sedliak mohol oceňovať fakt, ţe ţije na panstve, z
ktorého ho nikto nemôţe vyhostiť. Keď si však vedel zarobiť
na ţivobytie inde ako na panstve, ak sa cítil nadaný na túlanie
sa po cestách a obchodovanie, zvolil si slobodu. Práve to sa
dialo na konci 10. a v priebehu 11. storočia, teda najmä v
období rozmachu miest.“
Tie najstaršie diplomatáre obsahujú mnoho oslobodzovacích
listín, kde sa spomína raz sto, inokedy dvesto alebo päťsto
nevoľníkov; v iných prípadoch je to iba jediná rodina, ba
jeden-jediný človek.
(Régine Pernoudová, medievalistka)
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Tie najstaršie diplomatáre obsahujú mnoho oslobodzovacích
listín, kde sa spomína raz sto, inokedy dvesto alebo päťsto
nevoľníkov; v iných prípadoch je to iba jediná rodina, ba
jeden-jediný človek.
(Régine Pernoudová, medievalistka)

Paradoxne v ére humanizmu…
Meštianski vlastníci, ktorí si ponakupovali pôdu počas troch storočí
starého reţimu, si dávali s čoraz väčšmi narastajúcou aktivitou
vyhľadávať dávne práva (rôzne poplatky v peniazoch alebo v
naturáliách), ktorým podliehala nadobudnutá pôda v minulosti, aby
si ich opäť uplatnili. Nemusíme dodávať, ţe sa za to nesnaţili zaistiť
bezpečnosť, ktorá sa stala záleţitosťou centrálnej moci.
V 18. storočí jestvoval cech (tovaryšstvo), ktorý zjednocoval
takzvaných feudistov. Boli to tvrdo pracujúci muţi, ktorí prehľadávali
staré diplomatáre a zostavovali zoznamy úročných poplatkov a kníh
obsahujúcich panské práva. AK BOL NIEKEDY SEDLIAK, ČLOVEK
ZRASTENÝ S PÔDOU, VYKORISŤOVANÝ, TAK PRÁVE V TOMTO
OBDOBÍ. Vyhľadávanie dávnych, takzvaných feudálnych práv
opätovne zavádzalo poplatky, ktoré vo chvíli, keď sa kupovala pôda,
uţ dávno upadli do zabudnutia. Buď ich lénny pán nevyberal počas
obdobia dostatočne dlhého na to, aby zvyk potvrdil, ţe sa od
vyberania upustilo (to sa stalo napríklad počas kriţiackych výprav, z
ktorých sa mnohí uţ viac nevrátili), alebo si ich sedliaci „vykúpili" či
„predplatili". Nakoniec sa takto nadobudnuté práva nakopili, hoci v
skutočnosti len jedno právo striedalo druhé. Preto je pochopiteľná
zúrivosť, s akou sedliaci pálili šľachtické archívy počas teroru v
roku 1789. Tieto práva však mali „feudálne" iba pomenovanie.
(Régine Pernoudová, medievalistka)

Jedna ilustrácia k otroctvu…
„Otroctví Indiánů bylo zavedeno z osobní iniciativy
Kolumbovy, kdyţ se stal vicekrálem objevených území;
existovalo ale pouze v počátečním období, před rokem
1500, na Antilách.
Izabela Katolická zareagovala na to tím (v roce 1496
Kolumbus vyslal do Španělska mnoho domorodců jako
otroků), ţe přikázala správcům Kanárských ostrovů vrátit
svobodu všem, kteří ji ztratili po roce 1478. Vydala příkaz
odeslat Indiány zpět na Antily a svému speciálnímu
vyslanci Franciscovi de Bobadillovi poručila, aby z nich
sňal řetězy otroků.
Tento muţ zaujal místo Kolumba, objevitele Nového
světa uvěznil za zneuţití a odeslal do Španělska. Od té
doby přijatá politická linie byla velmi jasná: Indiáni jsou
svobodnými lidmi a jako všichni jiní poddáni koruně,
proto také má být podle toho s nimi zacházeno a to ať uţ
se to týká jejich osoby, nebo jejich statků.“.
(Jean Dumont, historik)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Charita a prvé
NEMOCNICE

Radikálne nový postoj
Starostlivosť o chorých a ľudí v núdzi ako najvlastnejšie
poslanie – aj za cenu obety ţivota – bola prevratnou
novinkou kresťanstva:
V Alexandrii, jeţ se ve 3. století také stala kořistí moru, křesťanský
biskup Dionysius zaznamenal, ţe pohané „odstrkují kaţdého, kdo
onemocněl, drţí se stranou i od nejdraţších přátel, vyhazují trpící
polomrtvé na ulici, nechávají je nepohřbené, a kdyţ umírají,
zacházejí s nimi s krajním opovrţením". Zapsal také, ţe mnozí
křesťané „nešetří sami sebe, ale vzájemně se podporují a
navštěvují nemocné bez ohledu na vlastní nebezpečí a neúnavně
jim slouţí... berou na sebe břemeno utrpení ostatních lidi"'.

Podle W. E. H. Leckyho, mnohdy tvrdého kritika Církve, „není
sporu o tom, ţe ani v praxi, ani v teorii, ani co do zaloţených
institucí, ani místa na stupnici povinností nezaujímala charita v
antice postavení srovnatelné s tím, jeţ získala v křesťanství.
Téměř veškerá pomoc byla státním opatřením, byla diktována
spíše politikou neţ benevolencí a zvyk prodávání malých dětí,
pohazování novorozenců, ochota chudých zapsat se mezi
gladiátory i časté hladomory ukazují, jak velká byla bída, jíţ se
nepomáhalo.“
(Thomas E. Woods, historik)
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Medicína a nemocnice

ZDRAVOTNÍCKY PRÍNOS KLÁŠTOROV
Pokud jde o instituce, v nichţ jsou lékaři, kteří stanoví diagnózu a předepisují léky, a
kde jsou i ošetřovatelé, je Církev zřejmě průkopníkem
(Schmidt, Under the Influence, 153-155).
Uţ dříve neţ ve 4. století začínala Církev financovat zakládání špitálů ve velkém
měřítku, takţe vposledku mělo kaţdé větší město jeden.
(Thomas E. Woods)

Po pádu římské říše kláštery postupně začaly poskytovat organizovanou lékařskou
péči, jeţ ještě po řadu staletí nebyla jinde v Evropě k dispozici. Díky své organizaci a
umístění byly tyto instituce oázami řádu, zboţnosti a stability, kde se uzdravování
dařilo. Aby mohly tuto pečovatelskou praxi poskytovat, staly se kláštery mezi 5. a 10.
stoletím také místem lékařského vzdělání; je to klasická doba tak zvané klášterní
medicíny.
(Guenter B. Risse, Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals (New York: Oxford
University Press, 1999))

Medicína a nemocnice
ZDRAVOTNÍCKY PRÍNOS JOHANITOV
Vojenské řády, zaloţené během kříţových válek, zakládaly špitály všude
po Evropě.
Jedním z těchto řádů byli Rytíři svatého Jana. Ti vnesli do historie
evropských nemocnic zvláště silný otisk, zejména svým neobvykle veliký
zařízením v Jeruzalémě.
Německý kněz Jan z Wůrzburku byl ohromen tím, co při své návštěvě
špitálu viděl: „dům sytí tolik jednotlivců zvenčí i uvnitř a dává tak
obrovské mnoţství almuţen chudým, ať uţ přijdou k jeho dveřím, nebo
zůstanou mimo, ţe celkové výdaje nedokáţí spočítat ani jeho ředitelé a
příznivci". Jiný německý poutník, Teodor z Wůrzburku, ţasl nad tím, ţe
„procházíme-li palác, nemůţeme odhadnout počet lidí, kteří tady leţí, ale
viděli jsme tisíc postelí. Ani král ani tyran by nebyl dost mocný, aby
dokázal denně vydrţovat takové mnoţství lidí, jaké dostává pokrm v
tomto domě". V průběhu 12. století začal špitál stále více vypadat spíše
jako moderní nemocnice neţ jako útulek pro poutníky. Johanité se
vyznačovali profesionalitou, organizací a striktním řádem. Prováděly se u
nich i skromné operace. Nemocný byl dvakrát denně navštíven lékaři,
vykoupán a dvakrát denně dostal jídlo. Pracovníci špitálu nesměli jíst,
dokud se nenajedli pacienti. Byl tu i ţenský personál, který uklízel a
zajišťoval nemocným čisté osobní i loţní prádlo.

(Guenter B. Risse, Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals (New
York: Oxford University Press, 1999))

Medicína a nemocnice
ZDRAVOTNÍCKY PRÍNOS JOHANITOV

Náročná organizace johanitů i jejich silný duch sluţby se staly modelem
pro Evropu, kde začaly instituce inspirované velkým jeruzalémským
špitálem vyrůstat jako houby po dešti jak ve skromných vesnicích, tak ve
větších městech.
(Thomas E Woods, historik)
„(Církev) Poskytovala jídlo a přístřeší dělníkům, dobročinnost
neúspěšným, pomoc v nemoci, za moru a hladu, jeţ byly ve středověku aţ
příliš běţné. Kdyţ si spočítáme špitály a nemocnice, dary mnichů a
sebeobětování řeholnic, nelze pochybovat o tom, ţe nešťastníci v té době
byli stejně dobře zajištěni, jako jsou dnes.“
(Simon Patten, současný historik ekonomie)

„Všechny dobročinné instituce, jeţ lidský rod dosud má pro útěchu
nešťastných, všechno, co se udělalo pro ochranu potřebných a
postiţených ranami osudu i vším moţným utrpením, přišlo přímo nebo
nepřímo z církve římské. Tato církev stanovila příklad, pokračovala ve
vytýčeném směru, a často i poskytovala prostředky, aby byla pomoc
efektivní.“.
(Frederick Hurter, životopisec papeže Inocence III.)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

DNES…
V roku 2007 Cirkev prevádzkovala:
• 5 246 nemocníc

• 577 leprosárií (zariadenia na liečbu malomocenstva)
• Len v Európe spravuje 8 295 domov dôchodcov a
domovov sociálnych sluţieb, v Amerike 3 868
• 9 616 detských domovov
• 10 939 zariadení pre deti a 13 485 manţelských
poradní
• 31 312 výchovných centier
• 10 825 iných podobných zariadení

Obchod a
EKONOMIKA

Obchod a ekonomika
STREDOVEKÉ KORENE MODERNÉHO KAPITALIZMU

Aţ do 11. století nebyl obchod příliš rozvinutý. Ve 12. století se však náhle
objevuje kupec a jeho činnost velmi brzo ukáţe i svou druhou tvář. Tou je
právě banka. Historik můţe sledovat, jak se ve 13. a 14. století rychle šíří
jedna nová skutečnost. Z kupce se stal znalec písemností. Sepisují se pro
něj obchodní příručky. Je to intelektuál provozující praxi. Něco jako
dvojče univerzitního vzdělance.
(Jacques Le Goff)
Všechny základní prvky kapitalismu jsou stejně jako trţní ceny starší neţ
reformace. Někteří vědci je nacházejí uţ v raně křesťanských klášterních
komunitách, kde skupiny pracovitých mnichů znaly specializaci a dělbu
práce, půjčovaly peníze, přijímaly půjčky a obchodovaly na velké
vzdálenosti s poměrně širokým sortimentem potravin a dalšího zboţí.
Stark píše: „Všechny podstatné rysy kapitalismu ... najdeme uţ od
dvanáctého století v italských městských republikách jako Benátky,
Janov a Florencie."
(Rodney Stark, The Victory of Reason (New York: Random House, 2005))

Obchod a ekonomika
ROLA CIRKVI A KRESŤANSTVA

Klišé, podle něhoţ církev byla nepřítelem ekonomiky a pokroku, je stará
zbraň osvícenství, převzatá pak 19. stoletím.
Pravda je naprosto jiná: od 11. a 12. století dochází k legitimování peněz.
Lidé si uvědomují, ţe peníze jsou nebezpečné, ţe jsou překáţkou na cestě
ke spáse, ale v rámci skutečně mravné „ekonomie" jim nicméně přičítají
jisté oprávnění.
Především se uznává, ţe konají určitou práci. Ano, pracují, neobohacují
se „ve spaní"! Řekl to uţ sv. Pavel: „Kdo se vykazuje skutky (ve Vulgátě
merces), nedostává mzdu z milosti, nýbrţ z povinnosti." (Ř 4, 4) . Odtud
známé úsloví: „Hoden je dělník mzdy své". Tím, co legitimuje, je práce. Ta
se obchodníkům, dá-li se to tak říci, připisuje k dobru. V jejich prospěch
mluví také princip uţitečnosti. Opatřují různé nepostradatelné zboţí, které
křesťanstvo nevyrábí. Středověcí lidé si od počátků rozkvětu obchodu
uvědomují jeho „internacionálnost", to jest, v podstatě, stále trvající
vazby mezi Západem a Východem.
(Jacques Le Goff)

Obchod a ekonomika
ROLA CIRKVI A KRESŤANSTVA
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Obchod a ekonomika
OTCOVIA EKONOMIKY

Josef Schumpeter, jeden z velkých ekonomů 20. století, ocenil v Historii
ekonomické analýzy (1954) dříve přehlíţený podíl pozdních scholastiků
na této disciplíně. „Byli to oni," píše Schumpeter, „kdo více neţ jiná
skupina byli ,zakladateli vědecké ekonomie'
Jiný velký ekonom 20. století Murray N. Rothbard věnoval obsáhlou část
své kriticky pojaté historie ekonomického myšlení pohledům pozdních
scholastiků, jeţ popisuje jako skvělé sociální myslitele a hospodářské
analytiky. Přesvědčivě ukázal, ţe pohledy těchto muţů vyústily do
rakouské ekonomické školy, důleţitého směru, jenţ se rozvinul koncem
19. století a pokračuje dodnes. Rakouská škola se pyšní skvělými
ekonomy, počínaje Carlem Mengerem přes Eugena von Böhm-Bawerka aţ
k Ludwigovi von Mises a E A. Hayekovi, slavnému členu této školy, který
získal Nobelovu cenu za ekonomii za rok 1974.
Například Jean Buridan (1300-1358), kdyţ působil jako rektor paříţské
univerzity, podstatně přispěl k moderní teorii monetarismu.
(Thomas E. Woods)

Obchod a ekonomika
OTCOVIA EKONOMIKY
Mikuláš Oresme (1325-1382), Buridanův ţák, sám významně přispěl k
monetární teorii. Oresme, polymatematik zběhlý v matematice, astronomii
a fyzice, napsal Pojednání o původu, povaze, zákonitostech a změnách
peněz, jeţ bývá popisováno jako „mezník ve vědě o penězích"; „stanovilo
standardy, jeţ nebyly překonány po řadu století a jeţ v určitém ohledu
nebyly překonány vůbec". Oresme byl dokonce nazván „otcem
zakladatelem monetární ekonomie".
Oresme nejprve formuloval princip později známý jako Greshamův zákon.
Podle tohoto zákona, existují-li v téţe ekonomice dvě měny současně a
vláda stanoví poměr mezi nimi, který se liší od poměru, jehoţ je moţné
dosáhnout na svobodném trhu, pak měna, kterou vláda uměle
nadhodnotí, vyřadí měnu vládou podhodnocenou z oběhu. Proto Oresme
tvrdí, ţe „pokud se pevný legální poměr hodnoty mincí liší od trţní ceny
kovů, pak mince, která byla podhodnocena, zcela zmizí z oběhu, a mince,
jeţ byla nadhodnocena, zůstane jako jediná".
Oresme také chápal destruktivní efekty inflace. Úřední znehodnocení
peněţní jednotky neslouţí dobrému účelu, vysvětloval. Střetá se s
obchodem a zvyšuje celkovou úroveň cen. Obohacuje vládu na úkor lidí.
Proto je ideální, tvrdí Oresme, aby vláda do monetárního systému vůbec
nezasahovala.
(Thomas E. Woods)

Obchod a ekonomika
OBJAVENIE „TRHOVEJ CENY“

K nejzávaţnějším a nejdůleţitějším ekonomickým principům, jeţ se rozvinuly
a zrály za pomoci pozdních scholastiků i jejich bezprostředních předchůdců,
byla teorie subjektivní hodnoty. Cena se neodvíjí od objektivních faktorů,
jako je cena produkce nebo mnoţství vyuţité práce, ale od subjektivního
hodnocení jednotlivců.
Františkánský bratr Pierre de Jean Olivi (1248-1298) jako první navrhl teorii
hodnoty zaloţené na subjektivní uţitečnosti. „Spravedlivou cenu" proto nelze
vypočítat z objektivních faktorů, jako je práce a další výrobní náklady.
Spravedlivá cena spíše vzniká z interakce kupujícího a prodávajícího na trhu,
kde se subjektivní zhodnocení zboţí projeví v tom, zda je kupující za
stávajících cen koupí, nebo nekoupí.
(Thomas E. Woods)

Podle Rodneyho Starka si lidé ve středověku poprvé uvědomili, ţe ceny by
měla určovat nabídka a poptávka. Do té doby byly ceny dány zákonem nebo
zvykem. Ve třináctém století však dominikánský mnich Albert Veliký vysvětlil,
ţe ceny odráţejí, „jakou hodnotu má zboţí podle odhadu trhu v okamţiku
prodeje". A tak samozřejmě smýšlíme i dnes.
(Dinesh D’Souza)
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byla teorie subjektivní hodnoty. Cena se neodvíjí od objektivních faktorů,
12. anebo
15. storočím
pouţívaný
peňaţný
jako je cenaMedzi
produkce
mnoţstvísa
vyuţité
práce,
ale od subjektivního
systém nazýval "braktáty". Boli to mince vydávané
hodnocení jednotlivců.
mestami, biskupmi a kráľmi, pričom nielenţe
Františkánský
bratr Pierre
de Jean
Olivi
(1248-1298)
jako první
pomáhali
výmene
tovarov
a sluţieb,
ale takisto
bolinavrhl teorii
hodnoty zaloţené
na subjektivní
„Spravedlivou cenu" proto nelze
prostriedkom
výberuuţitečnosti.
daní.
vypočítat z objektivních faktorů, jako je práce a další výrobní náklady.
Toto obdobie povaţujeme za jeden kultúrnych
Spravedlivá cena spíše vzniká z interakce kupujícího a prodávajícího na trhu,
vrcholov európskej histórie. Remeselníci pracovali
kde se subjektivní zhodnocení zboţí projeví v tom, zda je kupující za
päť dní v týţdni, zaviedli sa "voľné" pondelky a
stávajících cen koupí, nebo nekoupí.
ţivotná úroveň bola vysoká. Okrem toho otvorené
nepriateľstvá a vojny boli zriedkavé.
(Thomas E. Woods)

VEDELI STE, ŢE…?

(Margrit Kennedy, ekonóm)
Podle Rodneyho Starka si lidé ve středověku poprvé uvědomili, ţe ceny by
měla určovat nabídka a poptávka. Do té doby byly ceny dány zákonem nebo
zvykem. Ve třináctém století však dominikánský mnich Albert Veliký vysvětlil,
ţe ceny odráţejí, „jakou hodnotu má zboţí podle odhadu trhu v okamţiku
prodeje". A tak samozřejmě smýšlíme i dnes.

(Dinesh D’Souza)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Takţe
SUMA – SUMÁRUM

ROZMACH KRESŤANSTVA…
… jednoducho viedol k
rozmachu a prosperite
celej spoločnosti.
„Kresťania sa (v spoločnosti) vzmáhali starým,
dobrým a osvedčeným spôsobom: Tým, ţe
ponúkali lepší, šťastnejší a bezpečnejší spôsob
ţivota. Kresťanstvo tak zrevitalizovalo Rímske
impérium.“
(Kenneth Woodward, Newsweek)

„Čínska poklona“
„Poţiadali nás, aby sme preskúmali, čo vysvetľuje
úspech, ba vlastne prevahu Západu na celom svete.
Študovali sme všetko, čo sme mohli, z historickej,
politickej, ekonomickej a kultúrnej perspektívy.
Spočiatku sme si mysleli, ţe je to preto, lebo máte
mocnejšie zbrane neţ my. Potom sme si mysleli, ţe to
preto, lebo máte najlepší politický systém. Potom sme
sa zamerali na váš ekonomický systém. Ale za
posledných dvadsať rokov sme si uvedomili, ţe
srdcom vašej kultúry je vaše náboţenstvo:
kresťanstvo. Preto je Západ taký mocný. Kresťanský
morálny základ spoločenského a kultúrneho ţivota
umoţnil vznik kapitalizmu a potom úspešný prechod
k demokratickej politike. O tom vôbec
nepochybujeme.“

(Čínsky expert, citovaný v knihe: Rodney Stark, The
Victory of Reason)

Štyri civilizačné dary
„To, čo kresťanská viera dala Európe, podľa neho,
nebola len myšlienka jednotnosti čoby jednej
civilizácie, ale i tieto štyri ohromné civilizačné dary:

(1) viera v rozum, počnúc vierou v pokrok v teológii
(definovaním Trojice, prírody a osoby);
(2) viera v kreativitu v technológii a v organizačné
inovácie, keďţe v kláštoroch boli prvé centrá
kapitalistickej aktivity a medzinárodnej organizácie;
(3) viera v uţívaní rozumu a v slobodu v politike a v
budovaní štátu; a
(4) viera v aplikáciu rozumu v podnikaní, výsledkom
ktorého bol vývoj kapitalizmu v rámci zabezpečených
oblastí pod ochranou určitej politickej jurisdikcie. “
(Michale Novak, americký teológ, filozof a politológ
zhrňujúci Rodneyho Starka)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

DÁME SI PRESTÁVKU?

4.
„Katolícke
škandály“…

Samozrejme…
Ţádný seriózní katolík netvrdí, ţe muţi Církve měli
pravdu ve všech rozhodnutích, která činili.
I kdyţ katolíci věří, ţe si Církev udrţí svou víru v její
plnosti aţ do konce času, nezaručuje tato duchovní
garance, ţe kaţdý počin papeţů a episkopátu je
bezchybný. Naopak rozlišují mezi svatostí Církve jako
instituce vedené Duchem svatým a nutně hříšnou
přirozeností lidí, k nimţ patří i ti, kdo slouţí Církvi.
Přesto nejnovější vědecká práce zásadně zrevidovala
některé historické epizody, jeţ se uvádějí jako doklad
zkaţenosti Církve.
(Thomas E. Woods, historik)

Cirkev v reálnom svete
LEGENDA O „UŠĽACHTILOM DIVOCHOVI“
Obraz, ktorý populárna „temná legenda“ často vykresľuje,
vyzerá v podstate nejako takto:

• Do Európy prišli milé, mierumilovné, kultivované a
pokrokové národy.
Ale Katolícka Cirkev ich ovládla, zotročila, tisíc rokov ich
prenasledovala, utláčala, masakrovala,… aţ sa nakoniec
dokázali tejto tyranii vzoprieť, zhodiť zo seba jarmo
kresťanstva a konečne nastoliť dobu svetla a prosperity (a
komunizmu a nacizmu a imperializmu a neustálych vojen, ale
o tom sa uţ radšej pomlčí… )
• ALEBO: v Amerike ţili milé, mierumilovné, kultivované,
kultúrne a pokrokové národy Inkov, Aztékov,…
Ale potom tam prišli fanatickí, brutálni, suroví a nekultúrni
španielski (resp. katolícki, kresťanskí) dobyvatelia, štvaní
svojou nenávistnou vierou, všetko zničili, pôvodných
obyvateľov čiastočne zotročili, čiastočne vyvraţdili a uvrhli
celý kontinent do tmy, utrpenia, bolesti a biedy…

Cirkev v reálnom svete
„Jistý učenec, … Popisuje
je následovně: „Čtyři kněţí chytili
LEGENDA
O „UŠĽACHTILOM
DIVOCHOVI“
Na margo
oběť a poloţili ji na obětní kámen. Velekněz jí vrazil nůţ pod levé
Obraz, „ušľachtiktorý „temná legenda“
vykresľuje,
v podstate
prso, otevřel
prsní kosti,vyzerá
vloţil tam
ruku a tak dlouho se tam
nejakolých
takto:
hrabal, dokud nevytáhl ještě bijící srdce, aby je uloţil do kalicha
a obětoval bohům. Potom tělo bylo „zpracováno“ na stupních
divochov“
U jejího podnoţečekali
• Do Európy prišli milé,pyramidy.
mierumilovné,
kultivované ajiní kněţí, kteří natahovali kůţi
od šíje aţ po paty tak, aby jimohli stáhnout v celku. Tělo zbavené
v Amerike
pokrokové
národy.
kůţe bylo předáno jednomu z bojovníků, který je vezl do domu,
kde
je dělil na
části a potomrozdával
přátelům nebo téţ je zval k
Ale Katolícka Cirkev ich
ovládla,
zotročila,
tisíc rokov ich
sobě
na společnou hostinu.
kůţe slouţily kněţím jako
prenasledovala, utláčala,
masakrovala,…
aţ sa Staţené
nakoniec
svrchník.“

dokázali tejto tyranii vzoprieť, zhodiť zo seba jarmo
desetitisíce
obojího
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(apohlaví byly takto
bohům,aprotoţe
zásada,
stanovená
komunizmu a nacizmuobětovány
a imperializmu
neustálych
vojen,
ale kněţími,
nařizovala, ţe oběť se má dít ustavičně.
o tom sa uţ radšej pomlčí… )

O něco méně krvelační byli Inkové, také agresoři, kteří zotročili
Indiány z jihu po celé délce horského řetězce And. Historik
• ALEBO: v Amerike ţili milé, mierumilovné, kultivované,
připomíná: „Inkové obětovali lidi, aby odvrátili taková nebezpečí,
kultúrne a pokrokové národy
Aztékov,…
jako hladInkov,
a epidemie.
Oběti, jimiţ byli nejednou děti, mládenci a
panny, věšeli nebo jim stínali hlavy; někdy jim také vytrhávali
Ale potom tam prišli fanatickí, brutálni, suroví a nekultúrni
srdce podle aztéckého způsobu.“

španielski (resp. katolícki, kresťanskí) dobyvatelia, štvaní
svojou nenávistnou vierou, všetko zničili, pôvodných
obyvateľov čiastočne zotročili, čiastočne vyvraţdili a uvrhli
celý kontinent do tmy, utrpenia, bolesti a biedy…

(Vittorio Messori)

Cirkev v reálnom svete
„Do tohoto strašlivéhoDIVOCHOVI“
scénáře se sluší ještě dodat, ţe v
LEGENDA
O „UŠĽACHTILOM
Na margo
předkolumbovské Americe se neuţívalo ani kol (snad jen pro
Obraz, „ušľachtiktorý „temná legenda“
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takto:
ţili divoce na některých územích ještě před příchodem Španělů,
ale Indiáni je nebyli schopni ani ochočit, ani zkonstruovat
divochov“
• Do Európy prišli milé,opratě.
mierumilovné, kultivované a
v Amerike
pokrokové
národy.
Celý transport na tamních územích, dokonce i to všechno, co
bylo nutné ke stavbě obrovských svatyň a paláců vládců,
Ale Katolícka Cirkev ich
ovládla,
zotročila,
tisíc rokov
ichotroků.
spočíval
na bedrech
obrovského
počtu

prenasledovala, utláčala,
masakrovala,… aţ sa nakoniec
V 16. století v Andách, podobně jako ve 20. století ve východní
dokázali tejto tyranii vzoprieť,
zhodiť
zo seba
jarmo vlastnictví, neexistovaly
Evropě, bylo
zakázáno
soukromé
kresťanstva a konečneopravdové
nastoliť dobu
a prosperity
(a ţivot podléhal
penízesvetla
ani obchod
a soukromý
státu.aVneustálych
ideologickém
smyslu
komunizmu a nacizmureglementaci
a imperializmu
vojen,
aletak Inkové předešli
nejen marxismus,
ale také fašismus. Manţelství se povolovalo
o tom sa uţ radšej pomlčí…
)

pouze tehdy, kdy bylo ve shodě s genetickými zákony,
stanovenými státem, aby se zabránilo „prznění rasy“ a zajistilo
• ALEBO: v Amerike ţili milé, mierumilovné, kultivované,
rasově čisté „pěstování lidí“.

kultúrne a pokrokové národy Inkov, Aztékov,…

Na základě těchto údajů uznali španělští právníci v rámci
„přirozenébrutálni,
rovnosti suroví
všech lidí“
právo i povinnost Evropanů
Ale potom tam prišli fanatickí,
a nekultúrni
přinášet
pomoc těmto
lidem, kteříštvaní
ji potřebovali. Náleţeli k nim
španielski (resp. katolícki,
kresťanskí)
dobyvatelia,
zcela jistě
předkolumbovští
domorodci.“
svojou nenávistnou vierou,
všetko
zničili, pôvodných

obyvateľov čiastočne zotročili, čiastočne vyvraţdili a uvrhli
celý kontinent do tmy, utrpenia, bolesti a biedy…

(Vittorio Messori)

Cirkev v reálnom svete
ČO SA TÝKA EURÓPY…
… po páde Rímskej ríše, v dobe
skutočného „barbarského temna“:
• Cirkev ţila v podmienkach barbarov.
• Bola tvorená barbarmi, ktorí prijali
kresťanstvo a ktorí z tejto barbarskej
kultúry vychádzali.

• Títo ľudia robili všetko pre to, aby
túto temnú spoločnosť – ako zakrátko
uvidíme – pozdvihli a scivilizovali.
• Robili to v podmienkach svojej doby,
mentality a kultúry, v ktorej ţili a ktorú
– celkom tak, ako to robia katolíci po
celom svete aj dnes – pozvoľna,
pomaly, ale isto pretvárali,
pozdvihovali, prekvasovali a
zušľachťovali, aj keď nie vţdy bez
chýb, či omylov…

Predstavte si, ţe o 500 rokov by
neexistovali ani armády, ani väzenia.
Ľudia by čítali o 21. storočí a divili by
sa:
• Ako to, ţe Cirkev podporovala armády
a mala tam dokonca svojich
duchovných?
• A rovnako vo väzeniach, kde ľudí
neľudsky drţali v klietkach ako nejaké
zvieratá?
• A ďalší by kričali: „Vidíte? Vo všetkom
mala prsty Cirkev! Štvala ľudí, aby
bojovali proti sebe a zabíjali sa!
Podporovala väznenie ľudí v klietkach a
tým ich týrala! Zlá, hnusná, odporná
Cirkev! Zlé, hnusné, odporné
kresťanstvo!“
A PRITOM PRE NÁS je to niečo
samozrejmé a vidíme v tom presný
opak: krok k tomu, aby sa obe inštitúcie
čo najviac poľudštili…!

Reálny pohľad na vec
Sú veci, ktoré z pohľadu 21.
storočia povaţujeme za
prekonané a moţno (právom, či
neprávom) neprijateľné.
Nezabúdajme ale, ţe v danej dobe
mohli byť vskutku vrcholom
pokroku – a bez nich by zrejme
nejestvovalo ani naše dnešné
„dnes“…
Stredovek a Cirkev v stredoveku
neboli ani romantické a ideálne,
ani temné, fanatické, zaostalé a
zadubené, ako sa nám to snaţia
prezentovať dnes.

OBOJE BOLI – také, aké boli – a
dnes pomaly odhaľujeme, za
koľko (v podstate za všetko…) im
dnes vďačíme!

„U přibliţných představ, zastaralých
uţ za mého mládí, zůstávají i
vzdělaní lidé.
„Nejsme uţ ve středověku!"
vykřikovala duchovní elita tváří v tvář
násilnostem, barbarství,
nekontrolovaným davovým hnutím.
Proti ní pak stála druhá verze,
stylizovaná, zrozená romantismem:
snilo se o středověku jako o „čase
katedrál“, čase prosté a krásné víry,
epoše řemesel a vědy, v níţ se lidské
prolínalo s boţským. …
Mizerné divadlo hrané překliţkovými
herci, to se stalo ze středověku, té
„obrovské a něţné" epochy, o níţ
mluvil Verlaine - epochy hrdinské,
někdy divoké, barbarské; epochy
prostě krásné.“
(Jacques Le Goff, medievalista)

Reálny pohľad na vec
Na druhej strane zistíme, ţe tieto
udalosti sa v mnohom podobali
tomu, čo ţijeme a robíme a
pokladáme za správne dnes…
… v mnohom boli dokonca
pokrokovejšie, neţ súčasná
realita…
… a určite neboli ani zďaleka
temné, ako sa ich snaţia
vykresľovať rôzne „čierne
legendy“… 

POĎME
TEDA NA TO!

„U přibliţných představ, zastaralých
uţ za mého mládí, zůstávají i
vzdělaní lidé.
„Nejsme uţ ve středověku!"
vykřikovala duchovní elita tváří v tvář
násilnostem, barbarství,
nekontrolovaným davovým hnutím.
Proti ní pak stála druhá verze,
stylizovaná, zrozená romantismem:
snilo se o středověku jako o „čase
katedrál“, čase prosté a krásné víry,
epoše řemesel a vědy, v níţ se lidské
prolínalo s boţským. …
Mizerné divadlo hrané překliţkovými
herci, to se stalo ze středověku, té
„obrovské a něţné" epochy, o níţ
mluvil Verlaine - epochy hrdinské,
někdy divoké, barbarské; epochy
prostě krásné.“
(Jacques Le Goff, medievalista)

Kauza kriţiaci…
Vzpomeňme si, ţe před příchodem islámu byla oblast dnešního Blízkého a
Středního východu převáţně křesťanská. … Jeruzalém a celý Blízký východ pak
dobyla Muhammadova vojska, která islám povolal k dţihádu. Muslimové poté
expandovali na jih do Afriky, na východ do Asie a na sever do Evropy. Dobyli část
Itálie a většinu Španělska, vtrhli na Balkán a chystali se na poslední vpád, kterým
by přivedli celou Evropu, tehdy označovanou jako křesťanstvo, pod nadvládu
islámu. Muslimská hrozba byla natolik závaţná, ţe Edward Gibbon spekuloval, ţe
kdyby se Západ nebránil, „moţná by se dnes v oxfordských školách vyučoval
Korán. Křesťané konečně vrátili úder dvě stě let poté, co vojska islámu dobyla
Blízký východ a probila se do Evropy. Papeţ spolu s vládnoucími evropskými
dynastiemi svolal v jedenáctém století křesťany, aby osvobodili domovinu
křesťanství a bránili ji proti militantnímu islámu. Těmto akcím se dnes říká kříţové
výpravy. V kontextu dějin válečnictví nemáme ţádný důvod povaţovat kříţové
výpravy za dějinný zločin světového významu. Křesťané bojovali, protoţe se bránili
před cizími dobyvateli, a muslimové bojovali, aby dobyli křesťanské země.
(Dinsh D‘Souza, politický analytik)
Známa bitka pri Lepante v roku 1571, to bola tieţ kriţiacka výprava. Katolíci síce
stratili pevninu, ale Cyprus a Rhodes si udrţali celé stáročia. Ja som presvedčený,
ţe je férové povedať, ţe kriţiacke výpravy zdrţali postup moslimských impérií zvlášť Otomanského - smerom do Európy dosť dlho na to, aby sa Európania mohli
účinne brániť. Ja nepochybujem, ţe keby tu kriţiackych výprav nebolo, západná
Európa by sa bola ocitla v moci moslimov rovnako ako juhovýchodná.
(prof. Thomas Madden, historik, St. Louis University)

Kauza kriţiaci…
Vzpomeňme si, ţe před příchodem islámu byla oblast dnešního Blízkého a
Středního východu převáţně křesťanská. … Jeruzalém a celý Blízký východ pak
dobyla Muhammadova vojska, která islám povolal k dţihádu. Muslimové poté
expandovali na jih do Afriky, na východ do Asie a na sever do Evropy. Dobyli část
Itálie a většinu Španělska, vtrhli na Balkán a chystali se na poslední vpád, kterým
by přivedli celou Evropu, tehdy označovanou jako křesťanstvo, pod nadvládu
islámu. Muslimská hrozba byla natolik závaţná, ţe Edward Gibbon spekuloval, ţe
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úder dvě
stě let poté,
co vojska islámu dobyla
Blízký východ a probila se do Evropy. Papeţ spolu s vládnoucími evropskými
„Baibars, sultán Egypta… v tom istom roku (1266)
dynastiemi svolal v jedenáctém století křesťany, aby osvobodili domovinu
jeho sily dobyli veľké mesto Antiochia. Napriek
křesťanství a bránili ji proti militantnímu islámu. Těmto akcím se dnes říká kříţové
tomu, ţe mesto sa po štyroch dňoch dobrovoľne
výpravy. V kontextu dějin válečnictví nemáme ţádný důvod povaţovat kříţové
vzdalo, Baibars prikázal všetkých obyvateľov,
výpravy za dějinný zločin světového významu. Křesťané bojovali, protoţe se bránili
vrátane ţien a detí, zabiť, alebo predať do otroctva.
před cizími dobyvateli, a muslimové bojovali, aby dobyli křesťanské země.
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(prof. Thomas Madden, historik, St. Louis University)

Kauza kriţiaci…
Vzpomeňme si, ţe před příchodem islámu byla oblast dnešního Blízkého a
Středního východu převáţně křesťanská. … Jeruzalém a celý Blízký východ pak
dobyla Muhammadova vojska, která islám povolal k dţihádu. Muslimové poté
expandovali na jih do Afriky, na východ do Asie a na sever do Evropy. Dobyli část
Itálie a většinu Španělska, vtrhli na Balkán a chystali se na poslední vpád, kterým
by přivedli celou Evropu, tehdy označovanou jako křesťanstvo, pod nadvládu
islámu. Muslimská hrozba byla natolik závaţná, ţe Edward Gibbon spekuloval, ţe
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(prof. Thomas Madden, historik, St. Louis University)

Samozrejme…
Aj v rámci kriţiackych výprav sa udiali
zločiny a excesy jednotlivcov, či skupín.
Ani dnes to nie je iné – stačí si pozrieť
správy z Afganistanu, či Iraku…
Dôleţité ale je, ţe:
• … to nebolo cieľom výprav;
• … tí, ktorí to konali, tak nekonali preto,
ţe BOLI kresťanmi celým svojim ţivotom,
ale práve preto, ţe v danej chvíli
NEKONALI KRESŤANSKY

• … samotné kríţové výpravy boli
dôleţitým okamihom v dejinách Európy,
ktorá sa vďaka kresťanstvu dokázala
zjednotiť a tak čeliť rozpínavosti Islamu –
a vďaka tomu preţila!

„Isteţe, aj keď väčšina kriţiakov
išla do vojny z náboţenských
dôvodov, len málo z nich si aj
skutočne osvojilo ţivotný štýl,
zodpovedajúci viere.
Jedli a pili, koľko vládali, väčšina z
nich beţne porušovala mnohé z
prikázaní (Desatora), obzvlášť tie,
týkajúce sa vraţdy, smilstva a
prahnutia po cudzích manţelkách.
Okrem toho nepohŕdali ani
korisťou a plienili toľko, koľko
mohli – aj keď to zďaleka
nevyrovnalo vynaloţené náklady
na kríţovú výpravu. A iste, často
boli krutí a dychtiví krvi –
nakoniec, odmalička boli cvičení k
boju, tvárou v tvár, meč proti
meču, takţe pápeţ Urban II. ich
nazval ‚vojaci Pekla‘.
Ale… je absurdné, ak (mnohí
súčasníci) očakávajú od kriţiakov
správanie na úrovni Ţenevských
konvencií, pričom zároveň
vykresľujú ich islamských
oponentov ako mierotvorcov OSN
a nešťastné obete súčasne…“
(Rodney Stark, sociológ)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Kauza Katari a Albigenci…
Kriţiacke výpravy ale nesmerovali len proti Islamu.
Ich „obeťami“ bolo napríklad aj hnutie Katarov a Albigencov vo
Francúzsku. Často je opisované ako boj „ušľachtilých katarov“
proti „netolerantnej a mocnej Katolíckej cirkvi“, ktorá v nich videla
konkurenciu.
Ako to teda bolo?
Katari predstavovali „formu skutočnej anti-spoločenskej filozofie, zameranej na
doslovnú deštrukciu spoločnosti.“
(A. L. Maycock)
Já osobně si pořád myslím, ţe ve skutečnosti nejde o křesťanskou úchylku, ale,
jak uţ jsem říkal, o jiné náboţenství, které jen příleţitostně uţívá slovníku a rituálů,
jeţ se jeví jako křesťanské. Ale jisté je, ţe kdyby kataři dosáhli úspěchu, byly by
Západ čekaly hodně černé dny. Naznačují nám to dnes některé varianty
fundamentalismu.
(Jacques Le Goff, medievalista)

„Zlovestný dualizmus Katarov by bez vytrvalého úsilia inkvizítorov, nezávisle na
vojenských zásahoch francúzskych kráľov, ovládol veľkú časť územia Francúzska.
Dokonca Henri Charles Lea, vo všeobecnosti ostrý kritik inkvizície, pripúšťa, ţe v
prípade Katarov Cirkev stála na strane anjelov…“
(Diane Moczar, Historička)
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Dokonca Henri Charles Lea, vo všeobecnosti ostrý kritik inkvizície, pripúšťa, ţe v
prípade Katarov Cirkev stála na strane anjelov…“
(Diane Moczar, Historička)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.
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Kauza inkvizícia…
KATARI AKO PODNET VZNIKU:
Skúsenosť s katarmi viedla k zisteniu, ţe „heréza“ nie
je len vec akademická, ale môţe byť smrteľne
nebezpečná aj pre spoločnosť ako takú – a táto
spoločnosť sa musí voči nej brániť.
Neskorší vývoj – masakre v Anglicku, husitský teror,
katastrofálne náboţenské vojny,… – tomu dal kruto za
pravdu…

Práve z tohto zistenia a týchto obáv sa
zrodila

INKVIZÍCIA

Kauza inkvizícia…
DVA HLAVNÉ PODNETY NA VZNIK:
1. HERÉZA NEMUSÍ BYŤ SPOLOČENSKY NEŠKODNÁ…
Príklad Katarov ukázal, ţe heréza nemusí byť len otázkou
akademickej diskusie z teológie, ale môţe váţne ohroziť
spoločnosť a jej stabilitu (podobne, ako sme sa o tom v XX.
storočí presvedčili na „herézach“ nacizmu, komunizmu,
islamizmu a pod.

2. HERETICI BOLI BEZ OKOLKOV LYNČOVANÍ…
Ţoldnieri, ktorí s katarmi bojovali a následne „pospolitý
ľud“ s ľuďmi, ktorých podozrievali, ţe sú heretikmi, často
nezaobchádzal v rukavičkách a často ich jednoducho bez
okolkov zlynčoval…
„Vieme o hranici v Berlaigues pri meste Agens, kde v roku 1249
veľmi krátko pred smrťou dal gróf z Toulouse Raymond VII.
upáliť pribliţne osemdesiat heretikov.“
(Régine Pernoudová)
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„Vieme o hranici v Berlaigues pri meste Agens, kde v roku 1249
veľmi krátko pred smrťou dal gróf z Toulouse Raymond VII.
upáliť pribliţne osemdesiat heretikov.“
(Régine Pernoudová)

Kauza inkvizícia…
Procedúru obvinenia nahradila procedúrou vyšetrovania.
Predovšetkým však zaviedla zákonitú spravodlivosť v čase,
keď ľudový ţivel nezaobchádzal s heretikmi v rukavičkách.
Predtým heretici v mnohých prípadoch podstupovali tie
najhoršie tresty pričinením laickej justície alebo rozvášneného
davu.
Aby sme sa o tom presvedčili, stačí pripomenúť, ţe v roku
1022 dal kráľ Róbert II. Poboţný upáliť v Orléanse štrnásť
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Nech sa páči...!

Kauza čarodejnice…
Jednu z najtemnejších epizód celej histórie ľudstva, dnes uţ sotva uskutočniteľnú
bosorkovú hystériu predchádzajúcich storočí, vôbec nevymysleli v stredoveku.
Objavila sa aţ na jeho konci, v období renesancie, vlastne v ére osvietenstva, a s
aktívnou podporou mnohých dnes vysokováţených autorít.
Najzanietenejší prenasledovatelia bosoriek boli laici… Aţ teraz, keď bol stredovek
uţ sto rokov pochovaný, sa pohon na bosorky stal občianskou povinnosťou. V
mnohých vlnách, najintenzívnejšie medzi rokmi 1560 a 1630, valilo sa toto
šialenstvo cez Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, cez Anglicko, Škótsko,
Rusko, Čechy, Škandináviu. Jeho nositeľmi neboli pobláznení poverčiví ľudia, ale
vzdelaní právnici a dôslední byrokrati, ktorí svoje knihy a paragrafy výborne poznali
a boli všetkým iným, len nie „zálesákmi alebo dedinskými hlupákmi“.

„Boli to vedci, univerzitní profesori, … ktorí existenciu bosoriek, aj keď po stáročia
cirkvou popieranú, povaţovali za skutočnosť a vyhlásili ich prenasledovanie za
nevyhnutné." (Gerhard Prause).
Keď napríklad veľmi vzdelaný a humánne zmýšľajúci cisár Maximilián I., ktorý sa
voči prenasledovaniu čarodejníc staval skepticky, poţiadal istého humanistu o
odborný posudok v tejto veci, tento mu kvázi vedecky dokazoval existenciu
bosoriek (toľko k serióznosti vedeckých dobrozdaní).
Aj slávny lekár Paracelsus a mnohí reformátori vrátane Martina Luthera výslovne
schvaľovali prenasledovanie čarodejníc. Často aj dôrazne ţiadali, ţe musia byť
usmrtené a nezasluhujú si „nijaké milosrdenstvo", lebo čary a bosoráctvo sú
zrejme dielom diabla. Snáď najväčším a najbrutálnejším zbesilcom medzi týmito,
dnes ako svetlé postavy uctievanými reformátormi, bol Švajčiar Ján Kalvín.

(Lexikón populárnych omylov)

Kauza čarodejnice…
Čarodějnické procesy 15.-18. století, na nichţ se církevní inkvizice podílela
pouze nepatrně, poněvadţ ty byly převáţně záleţitostí světských soudů a
navíc se vyskytovaly hojnější měrou v protestantských zemích.*
Nejaktivněji vystupovali proti tomuto zlu jezuité, z nichţ vynikl na počátku 17.
století básník a teolog Friedrich von Spee. Doprovázel jako zpovědník na
hranici několik desítek odsouzených a dospěl k názoru, ţe všichni jsou
nevinní. Napsal o tom anonymně spis „Cautio criminalis", který se rozšířil po
celém Německu. Mohučský biskup Schoenborn, jenţ byl zároveň i světským
vládcem, pod dojmem Speeova svědectví jako první německý státník ve 40.
letech 17. století čarodějnické procesy zakázal.
Rovněţ italské státy vykazují čarodějnické procesy, končící upálením, jako
výjimku. V papeţském Římě pouze za pontifikátu nechvalně známých
renezančních papeţů Alexandra VI. a Julia II. po r. 1500 bylo posláno kvůli
čarodějnictví na hranici několik ţen, potom uţ ale ţádná. Sv. Pius V.
čarodějnické procesy v Církevním státě úplně zakázal.
Katolické Irsko má na svém kontě pouze 4 upálené čarodějnice. Je třeba
objektivně vidět odpor proti tomu právě z katolické strany. Jen díky jemu
došlo k likvidaci tohoto zla.
Nejaktivněji z papeţů vystupoval proti tomuto zlu sv. Pius V., původně
inkvizitor. I jezuité mají svůj velmi zásluţný podíl na boji proti čarodějnické
pověře.

(Radomír Malý, historik)
* Aj medzi protestantmi sa však našli odporcovia procesov, napr. lekár Johann Weyer a právnik Christian Thomasius a pod.
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objektivně vidět odpor proti tomu právě z katolické strany. Jen díky jemu
došlo k likvidaci tohoto zla.
(Peter Dinzelbacher)
Nejaktivněji z papeţů vystupoval proti tomuto zlu sv. Pius V., původně
inkvizitor. I jezuité mají svůj velmi zásluţný podíl na boji proti čarodějnické
pověře.

(Radomír Malý, historik)

Kauza čarodejnice…
Čarodějnické procesy 15.-18. století, na nichţ se církevní inkvizice podílela
pouze nepatrně, poněvadţ ty byly převáţně záleţitostí světských soudů a
navíc se vyskytovaly hojnější měrou v protestantských zemích.
Nejaktivněji vystupovali proti tomuto zlu jezuité. z nichţ vynikl na počátku 17.
století básník a teolog Friedrich von Spee. Doprovázel jako zpovědník na
hranici několik desítek odsouzených a dospěl k názoru, ţe všichni jsou
nevinní. Napsal o tom anonymně spis „Cautio criminalis", který se rozšířil po
celém Německu.
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VEDELI STE, ŢE…?
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(Radomír Malý, historik)

Kauza čarodejnice…
Čarodějnické procesy 15.-18. století, na nichţ se církevní inkvizice podílela
pouze nepatrně, poněvadţ ty byly převáţně záleţitostí světských soudů a
navíc se vyskytovaly hojnější měrou v protestantských zemích.
Nejaktivněji vystupovali proti tomuto zlu jezuité. z nichţ vynikl na počátku 17.
století básník a teolog Friedrich von Spee. Doprovázel jako zpovědník na
hranici několik desítek odsouzených a dospěl k názoru, ţe všichni jsou
nevinní. Napsal o tom anonymně spis „Cautio criminalis", který se rozšířil po
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NA DRUHEJ STRANE…

andělíčkářství, kriminální manipulace s jedy

Rovněţ italské státy vykazují čarodějnické procesy, končící upálením, jako
apod.
výjimku. V papeţském Římě pouze za pontifikátu nechvalně známých
renezančních papeţů Alexandra VI. a Julia II. po r. 1500 bylo posláno kvůli
Zdaleka není moţné tvrdit, ţe se jedná pokaţdé
čarodějnictví na hranici několik ţen, potom uţ ale ţádná. Sv. Pius V.
o nevinnou oběť. V nejednom případě byl
čarodějnické procesy v Církevním státě úplně zakázal.

rozsudek dobově přísný, ale v podstatě

Katolické Irsko má na svém kontě pouze 4 upálené čarodějnice. Je třeba
spravedlivý podle tehdejších právních norem.“
objektivně vidět odpor proti tomu právě z katolické strany. Jen díky jemu
došlo k likvidaci tohoto zla.
(Dominik Duka)
Nejaktivněji z papeţů vystupoval proti tomuto zlu sv. Pius V., původně
inkvizitor. I jezuité mají svůj velmi zásluţný podíl na boji proti čarodějnické
pověře.

(Radomír Malý, historik)

Samozrejme…
Aj v rámci inkvizičných procesov sa udiali chyby.
Ani dnes to nie je iné – stačí sledovať správy… 
Dôleţité ale je, ţe:
• … tieto chyby neboli zámerom inkvizície;
• … jednotlivci, ktorí sa ich dopúšťali („prihorliví
inkvizítori“) boli odvolávaní;
• … inkvizícia v podstate dala vzniknúť
modernému súdnictvu s jeho prezumpciou neviny,
obhajobou a snahou o opravdivé právo;
• … v porovnaní s neinkvizičnými súdmi bola v
danej dobe pokroková a svoju úlohu „chrániť
heretikov“ skutočne splnila – ako to vidieť v
prípade honov na čarodejnice;
• … celkove bola veľkým prínosom pre Západnú
civilizáciu, pričom môţeme len dedukovať,
koľkým zlám a krviprelievaniam zabránila…

Mnohé z negatív
inkvizície pramenili
aj z toho, ţe spod
cirkevnej autority sa
postupne presúvali
pod autoritu
civilných vlád:
„Netrvalo dlho a aparát
zákonov proti herézam
sa obrátil
prostredníctvom
svetskej moci proti
pápeţskej duchovnej
moci. V 14. storočí sa
inkvizícia nachádzala
uţ úplne v rukách
kráľov a cisárov a
zapríčinila smrť toľkých
obetí, ţe sa to s 13.
storočím nedá ani len
porovnať.“
(Régine Pernoudová,
medievalistka)
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Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Kauza Galileo…
Ak môţeme veriť takým historikom ako Gerhard Prause, veľký Galileo Galilei (15641642) vôbec nebol nešťastnou obeťou katolíckej cirkvi, ako sa to v nasledujúcich
storočiach aţ podnes často traduje. Galilei sa po celý svoj ţivot s mocnými štátu aj
cirkvi znášal celkom dobre. Aj keď toho vraj od cirkvi, ako to r. 1979 formuloval
pápeţ Ján Pavol II., „veľa znášal", najväčšími nepriateľmi Galileiho boli jeho svetskí
kolegovia, profesori na univerzitných katedrách, a nie mnísi na kazateľniciach. Keď
objavil Jupiterove mesiace, jeho kolegovia fyzici sa odmietli o tom presvedčiť
pozorovaním Galileovým ďalekohľadom - podľa zásady, ţe nemôţe existovať to, čo
existovať nesmie. Naproti tomu sa cirkev správala k nekonvenčnému profesorovi
fyziky z Toskánska s pozoruhodnou toleranciou. Pápeţ ho prijal na audiencii, jezuiti
ho dokonca za jeho vedecké zásluhy vyznamenali.
Keď (však) Galilei stále rozhodnejšie obhajoval Koperníkovu sústavu ako
„dokázanú pravdu", ale dôkaz uviesť nevedel , reagovala zo svojej strany aj cirkev.
Osobne však Galilei obţalovaný nebol. Jeho knihy neboli zakázané ani jeho dobré
vzťahy k mocným neboli váţnejšie narušené. Keby bol naďalej svoje tézy obhajoval
iba ako teórie, a nie ako konečnú pravdu, nikdy by nebol predvolaný do Ríma pred
inkvizíciu. Nebol ani väznený, ani mučený. Keď sa inkvizítori, ktorí vôbec neboli
hlúpi, nedali nijakými argumentmi presvedčiť a trvali na tom, ţe Galilei písal o
„absolútnej pravde" nedovolene a nesprávne, z vlastného popudu a bez nátlaku
jednoducho celé svoje učenie odvolal.
Rozsudok znel: neposlušnosť. Trestom bolo sedem kajúcnych ţalmov týţdenne v
priebehu troch rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej dedine Arcetri pri
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.
(porov. Lexikón populárnych omylov)
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objevy, které učinil svým dalekohledem. Kdyţ se
pozorovaním Galileovým ďalekohľadom - podľa zásady, ţe nemôţe existovať to, čo
Galileo
příštího
objevil
v Římě,k byl
zde pozdraven
existovať nesmie.
Naproti
tomuroku
sa cirkev
správala
nekonvenčnému
profesorovi
s
nadšením
jak
náboţenskými,
tak
světskými
fyziky z Toskánska s pozoruhodnou toleranciou. Pápeţ ho prijal na audiencii, jezuiti
příteli
napsal: „Byl jsem přijat
ho dokonca zaosobnostmi.
jeho vedeckéSvému
zásluhy
vyznamenali.
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příznivě mnoha slavnými kardinály, preláty a

Keď (však) Galilei stále rozhodnejšie obhajoval Koperníkovu sústavu ako
představiteli města." Dostalo se mu dlouhé audience u
„dokázanú pravdu", ale dôkaz uviesť nevedel , reagovala zo svojej strany aj cirkev.
Pavla V. a nebol.
jezuitéJeho
z Římské
Osobne však papeţe
Galilei obţalovaný
knihy koleje
neboli uspořádali
zakázané ani jeho dobré
pracovní
den
na
počest
jeho
výsledků.
Kdyţ
v svoje
roce tézy obhajoval
vzťahy k mocným neboli váţnejšie narušené. Keby bol naďalej
své Dopisy
o slunečních
skvrnách,
kde se
iba ako teórie,1612
a nievydal
ako konečnú
pravdu,
nikdy by nebol
predvolaný
do Ríma pred
poprvé
objevil
koperníkovský
systém
v
tištěné
podobě,
inkvizíciu. Nebol ani väznený, ani mučený. Keď sa inkvizítori, ktorí vôbec neboli
byl meziargumentmi
nadšenýmipresvedčiť
dopisy i list
od samotného
hlúpi, nedali nijakými
a trvali
na tom, ţe Galilei písal o
„absolútnej pravde"
nedovolene
a nesprávne,který
z vlastného
popudu
kardinála
Maffea Barberiniho,
se později
stala bez nátlaku
jednoducho celé
svoje učenie
odvolal.
papeţem
Urbanem
VIII.“
Rozsudok znel: neposlušnosť. Trestom bolo sedem kajúcnych ţalmov týţdenne v
(Thomas E. Woods)
priebehu troch rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej dedine Arcetri pri
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.
(porov. Lexikón populárnych omylov)

Kauza Galileo…
Ak môţeme veriť takým historikom ako Gerhard Prause, veľký Galileo Galilei (15641642) vôbec nebol nešťastnou obeťou katolíckej cirkvi, ako sa to v nasledujúcich
storočiach aţ podnes často traduje. Galilei sa po celý svoj ţivot s mocnými štátu aj
cirkvi znášal celkom dobre. Aj keď toho vraj od cirkvi, ako to r. 1979 formuloval
pápeţ Ján Pavol
II., „veľa
znášal",
najväčšími
nepriateľmi
Galileiho
„Některé
čtenáře
moţná
překvapí,
ţe papeţ
Galileaboli jeho svetskí
kolegovia, profesori na univerzitných katedrách, a nie mnísi na kazateľniciach. Keď
obdivoval a přál vědeckému bádání. To tehdy probíhalo
objavil Jupiterove mesiace, jeho kolegovia fyzici sa odmietli o tom presvedčiť
hlavně v observatořích a univerzitách financovaných
pozorovaním Galileovým ďalekohľadom - podľa zásady, ţe nemôţe existovať to, čo
církví.
existovať nesmie.
Naproti tomu sa cirkev správala k nekonvenčnému profesorovi
fyziky z Toskánska s pozoruhodnou toleranciou. Pápeţ ho prijal na audiencii, jezuiti
Totéţ lze říci o učeném teologu kardinálu Robertu
ho dokonca za jeho vedecké zásluhy vyznamenali.
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o
„dokázanú pravdu",
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nevedel
, reagovala zosoků
svojejz strany aj cirkev.
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nejspíše
od akademických
Osobne však Florencie,
Galilei obţalovaný
Jeho knihy
neboli zakázané
kardinálnebol.
Bellarmin
se s Galileem
setkal. ani jeho dobré
vzťahy k mocným neboli váţnejšie narušené. Keby bol naďalej svoje tézy obhajoval
Nešlo o běţné inkviziční řízení, Galileo byl celebrita. V
iba ako teórie, a nie ako konečnú pravdu, nikdy by nebol predvolaný do Ríma pred
roce 1616 přijel s velkou pompou do Říma, kde se
inkvizíciu. Nebol ani väznený, ani mučený. Keď sa inkvizítori, ktorí vôbec neboli
ubytovalargumentmi
ve velkolepé
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víceţeneţ
hlúpi, nedali nijakými
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a
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se
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„absolútnej pravde" nedovolene a nesprávne, z vlastného popudu akteré
bez nátlaku
pořádali
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biskupové
a
kardinálové.“
jednoducho celé svoje učenie odvolal.
Rozsudok znel: neposlušnosť. Trestom bolo sedem kajúcnych
týţdenne v
(Dineshţalmov
D‘Souza)
priebehu troch rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej dedine Arcetri pri
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.
(porov. Lexikón populárnych omylov)

Kauza Galileo…
Ak môţeme veriť takým historikom ako Gerhard Prause, veľký Galileo Galilei (15641642) vôbec nebol nešťastnou obeťou katolíckej cirkvi, ako sa to v nasledujúcich
storočiach aţ podnes často traduje. Galilei sa po celý svoj ţivot s mocnými štátu aj
cirkvi znášal celkom
dobre.nám
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to r.místě.
1979 formuloval
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neobíhá
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kolem Země, nýbrţ Země kolem Slunce, museli
objavil Jupiterove mesiace, jeho kolegovia fyzici sa odmietli o tom presvedčiť
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Jezásluhy
to všakvyznamenali.
záleţitost, která se nesmí
ho dokonca zanepravdivé.
jeho vedecké
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uspěchat, a osobně neuvěřím, dokud mi někdo

Keď (však) Galilei stále rozhodnejšie obhajoval Koperníkovu sústavu ako
nepředloţí důkazy.“
„dokázanú pravdu", ale dôkaz uviesť nevedel , reagovala zo svojej strany aj cirkev.
Osobne však Galilei(Róbert
obţalovaný
nebol.
Jeho knihy
neboli
zakázané
ani jeho dobré
kardinál
Bellarmin,
hlavný
inkvizítor
v procese
vzťahy k mocným neboli váţnejšie narušené. Keby bol naďalej svoje tézy obhajoval
„Galileo“)
iba ako teórie, a nie ako konečnú pravdu, nikdy by nebol predvolaný do Ríma pred
inkvizíciu. Nebol
väznený, ani
mučený.
Keď savycházel
inkvizítori,
ktorí vôbec
neboli
„Toani
je rozumná
úvaha.
Bellarmin
z toho,
co
hlúpi, nedali nijakými
argumentmi
presvedčiť
a
trvali
na
tom,
ţe
Galilei
písal
o
křesťanství vţdycky učilo: ţe příroda a Písmo si
„absolútnej pravde" nedovolene a nesprávne, z vlastného popudu a bez nátlaku
nemohou výrazněji odporovat. Proto jestliţe Písmo
jednoducho celé svoje učenie odvolal.

nějak čteme a příroda nám dokáţe, ţe jsme se zmýlili,
Rozsudok znel:
neposlušnosť.
Trestom
bolo
sedem kajúcnych
musíme
svůj výklad
Písma
přehodnotit
a uznatţalmov
svou týţdenne v
priebehu troch
rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
chybu.“
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej
dedine
Arcetri pri
(Dinesh
D‘Souza)
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.

(porov. Lexikón populárnych omylov)

Kauza Galileo…
Ak môţeme veriť takým historikom ako Gerhard Prause, veľký Galileo Galilei (15641642) vôbec nebol nešťastnou obeťou katolíckej cirkvi, ako sa to v nasledujúcich
storočiach aţ podnes často traduje. Galilei sa po celý svoj ţivot s mocnými štátu aj
cirkvi znášal celkom dobre. Aj keď toho vraj od cirkvi, ako to r. 1979 formuloval
pápeţ Ján Pavol II., „veľa znášal", najväčšími nepriateľmi Galileiho boli jeho svetskí
kolegovia, profesori na univerzitných katedrách, a nie mnísi na kazateľniciach. Keď
objavil Jupiterove mesiace, jeho kolegovia fyzici sa odmietli o tom presvedčiť
pozorovaním Galileovým ďalekohľadom - podľa zásady, ţe nemôţe existovať to, čo
existovať nesmie.
Naproti
sainkvizíciou
cirkev správala
k nekonvenčnému
„Nikto
nikdytomu
nebol
popravený
pre svoje profesorovi
fyziky z Toskánska s pozoruhodnou toleranciou. Pápeţ ho prijal na audiencii, jezuiti
vedecké názory, či objavy. V skutočnosti, bola Cirkev
ho dokonca za jeho vedecké zásluhy vyznamenali.
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hlavným sponzorom vedeckého výskumu.“

Keď (však) Galilei stále rozhodnejšie obhajoval Koperníkovu sústavu ako
„dokázanú pravdu", ale dôkaz uviesť nevedel , reagovala
zo svojej
strany aj cirkev.
(James Hannam,
historik)
Osobne však Galilei obţalovaný nebol. Jeho knihy neboli zakázané ani jeho dobré
„Aţ do
Stalinových
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vzťahy k mocným
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váţnejšie anarušené.
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iba ako teórie, a nie ako konečnú pravdu, nikdy by nebol predvolaný do Ríma pred
inkvizíciu. Nebol
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ani mučený.
sa inkvizítori,
ktorí
vôbec neboli
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Byl jím velký
chemikKeď
Antoine
Lavoisier,
oddaný
hlúpi, nedali nijakými
argumentmi
presvedčiť
a
trvali
na
tom,
ţe
Galilei
katolík, který za Francouzské revoluce skončil pod písal o
„absolútnej pravde"
nedovolene
a nesprávne, z vlastného popudu a bez nátlaku
jakobínskou
gilotinou.“
jednoducho celé svoje učenie odvolal.

(Dinesh
D‘Souza,
politickýţalmov
analytik)
Rozsudok znel: neposlušnosť. Trestom
bolo sedem
kajúcnych
týţdenne v
priebehu troch rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej dedine Arcetri pri
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.
(porov. Lexikón populárnych omylov)

Kauza Galileo…
Ak môţeme veriť takým historikom ako Gerhard Prause, veľký Galileo Galilei (15641642) vôbec nebol nešťastnou obeťou katolíckej cirkvi, ako sa to v nasledujúcich
storočiach aţ podnes často traduje. Galilei sa po celý svoj ţivot s mocnými štátu aj
cirkvi znášal celkom dobre. Aj keď toho vraj od cirkvi, ako to r. 1979 formuloval
pápeţ Ján Pavol II., „veľa znášal", najväčšími nepriateľmi Galileiho boli jeho svetskí
kolegovia, profesori na univerzitných katedrách, a nie mnísi na kazateľniciach. Keď
objavil Jupiterove mesiace, jeho kolegovia fyzici sa odmietli o tom presvedčiť
pozorovaním Galileovým ďalekohľadom - podľa zásady, ţe nemôţe existovať to, čo
existovať nesmie.
tomu
sa cirkev správala
k nekonvenčnému
Carl Naproti
Sagan si
představuje
Galilea „v
katolické kobce,profesorovi
fyziky z Toskánska s pozoruhodnou toleranciou. Pápeţ ho prijal na audiencii, jezuiti
kde mu vyhroţují mučením“ za „kacířský názor, ţe
ho dokonca za jeho vedecké zásluhy vyznamenali.

NAPRIEK TOMU…
Země obíhá kolem Slunce".

Keď (však) Galilei stále rozhodnejšie obhajoval Koperníkovu sústavu ako
(citované
z: Carl Sagan,
Cosmos)
„dokázanú pravdu", ale dôkaz uviesť nevedel
, reagovala
zo svojej
strany aj cirkev.
Osobne však Galilei obţalovaný nebol. Jeho knihy neboli zakázané ani jeho dobré
vzťahy k mocným neboli váţnejšie narušené. Keby bol naďalej svoje tézy obhajoval
Galileo „byl zproštěn obvinění z kacířství aţ roku
iba ako teórie, a nie ako konečnú pravdu, nikdy by nebol predvolaný do Ríma pred
1992",
a píše o křesťanském
zvyku
„mučit učence
aţ neboli
inkvizíciu. Nebol
ani väznený,
ani mučený. Keď
sa inkvizítori,
ktorí vôbec
na pokraj
šílenství jen
proto, ţe
přemýšlejí
o ţe
povaze
hlúpi, nedali nijakými
argumentmi
presvedčiť
a trvali
na tom,
Galilei písal o
hvězd".
„absolútnej pravde" nedovolene a nesprávne, z vlastného popudu a bez nátlaku
jednoducho celé svoje
učenie zo:
odvolal.
(Citované
Sam Harris, The End of Faith: Religion,

and the
Future ofţalmov
Reason)
Rozsudok znel: neposlušnosť. Trestom Terror,
bolo sedem
kajúcnych
týţdenne v
priebehu troch rokov plus trest väzenia, ktorý však Galilei nikdy nenastúpil. Po
inkvizičnom pokračovaní ţil ako hosť u toskánskeho veľkoknieţaťa, potom u
arcibiskupa v Siene a nakoniec ako štátny penzista v malej dedine Arcetri pri
Florencii, kde nerušene pokračoval vo svojich výskumoch aţ do smrti r. 1642.
(porov. Lexikón populárnych omylov)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Kauza mučenie…
V dobe, keď sa drastické mučenie povaţovalo za beţnú a
prípustnú prax, ho Cirkev ako prvá začala obmedzovať:
Mučenie bolo inkvizičnými tribunálmi vyuţívané najviac v 1 – 2% prípadov.
(porov. Jean Dumont, historik, nekatolík)
K uţití tortury musel být také udělen souhlas místního biskupa, coţ chránilo obviněného před
nadměrnou horlivostí některých inkvizitorů. Je zajímavé a udivující, ţe absolutní většina osob,
podrobených torture z těchto důvodů, mučení vydrţela a byla potom soudním výrokem osvobozena. To
vyvrací novověké klišé, ţe cílem tortury, uţívané inkvizicí, bylo získat „doznání za kaţdou cenu". Je
moţno přijmout i opačný názor, jenţ se zdá být pravdivější, ţe výslech pod hrozbou tortury mohl pro
obviněného znamenat poslední prostředek obrany. … v 15. století velký františkánský kazatel pokání ve
střední Evropě, jenţ také vykonával funkci vrchního inkvizitora, výslovně pouţívání tortury v
inkvizičních procesech zakázal.
(Radomír Malý)
Z textu papeţské buly (papeţe Inocenta IV., 1252 – pozn. red.) vyplývá, ţe mučicí metody papeţské
inkvizice nemohly být ţivotu a zdraví obviněného zvláště nebezpečné. Můţeme říci, ţe proti praxi
mučení skutečných zločinců bylo víceméně mírné. Velice dlouho nesměla být při mučení dokonce ani
jen prolita krev mučeného.
(Jaromir Slušný, Historie mučení)
Mučenie nesmelo trvať dlhšie, ako 15 minút, nikto nesmel byť mučení viac, neţ raz, dialo sa to v
prítomnosti lekára a ten, ak bolo treba, mohol mučenie kedykoľvek prerušiť. Mučenie v ére
španielskeho Veľkého inkvizítora nebolo horšie neţ to, čo beţne znášal vypočúvaný políciou v USA v
roku 1930.
(porov. Keating, Walsh, BBC)
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Mučenie nesmelo trvať dlhšie, ako 15 minút, nikto nesmel byť mučení viac, neţ raz, dialo sa to v
prítomnosti lekára a ten, ak bolo treba, mohol mučenie kedykoľvek prerušiť. Mučenie v ére
španielskeho Veľkého inkvizítora nebolo horšie neţ to, čo beţne znášal vypočúvaný políciou v USA v
roku 1930.
(porov. Keating, Walsh, BBC)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

Zaujímavé porovnanie…
Udalosť

Krajina

Vyznanie

Obete

Obetí ročne

Veľký skok vpred

Čína

Ateisti (komunisti)

43 000 000

8 600 000

Hladomor

Ukrajina

Ateisti (komunisti)

3 500 000

1 750 000

Holocaust

Nemecko

Novopohanstvo

6 000 000

1 500 000

Francúzska revol.

Francúzko

Ateisti (jakobíni)

800 000

114 300

Anglický kráľ Henrich VIII.

Anglicko

Protestant

vyše 72 000,
prevažne
katolíkov

5 540

Červený teror

Španielsko

Ateisti (komunisti)

72 344

24 140

Detské bicykle 

Svet

Podnikatelia

11 310

130

Špan. Inkvizícia

Španielsko

Kresťania + vláda

3 230

9

Stredoveká inkv.

Európa

Kresťania

2 000

6

Vyzerá to, ţe ţivot
postavený na
nekresťanskej báze,
je nekonečne
strašnejší, neţ aj tie
najväčšie omyly a
poklesky kresťanov!

Len počas 20. storočia bolo zavraţdených:
• 87 000 000 vo vojnových konfliktoch, plus...
• Hitler – 17 000 000 obetí
• Lenin a Stalin – 32 000 000 obetí
• Mao Ce Tung – 43 000 000 obetí
Spolu viac obetí, neţ za celé dejiny (vrátane nekresťanských)
predtým...
• Zhruba 1 000 000 000 ľudí inak poznačená komunizmom
• Chudoba, ekológia, etnické čistky, potraty,...
• Závislosti, kriminalita, odcudzenie ľudí,...
• Depresia – pandémia 21. storočia

Zaujímavé porovnanie…
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predtým...
strašnejší, neţ aj tie
• Zhruba
1 000
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Robert
Kuttner)
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• Chudoba, ekológia, etnické čistky, potraty,...
• Závislosti, kriminalita, odcudzenie ľudí,...
poklesky kresťanov!
• Depresia – pandémia 21. storočia

Zaujímavé paralely…
SÚČASNOSŤ

STREDOVEK
Keď Arabi a neskôr Seldţuckí Turci
obsadili kresťanské územia na Blízkom
výhode a terorizovali tamojšie
obyvateľstvo, z Európy sa im vybrali na
pomoc spojenci – Kriţiaci.

Keď Nemecko v II. Svetovej vojne
obsadilo Európu a nastolilo tam vládu
teroru, v Normandii sa vylodili
spojenecké vojská, aby Európu od
okupantov oslobodili.

Spoločnosť bedlivo sledovala a
potláčala idei a myšlienky, ktoré
destabilizovali spoločnosť a vnášali
chaos, ako boli Katari, Valdénci,
Albigenci, Husiti a podobne.

Spoločnosť bedlivo sleduje ideológie a
myšlienky, ktoré destabilizujú súčasnú
spoločnosť, ako sú rasizmus,
nacizmus, extrémizmus, islamizmus,…

Za týmto účelom jestvovali ínkvizičné
tribunály, ktoré sa usilovali takýchto
ľudí buď presvedčiť, alebo aspoň
zabrániť ich pôsobeniu.

Za týmto účelom jestvujú policajné
útvary, súdy a iné inštitúcie, ktoré
takýchto ľudí vyhľadávajú a stíhajú.

Dialo sa v Stredoveku niečo
podstatne iné a odlišné, neţ
čo dnes povaţujeme za
nevyhnutné pre ochranu
súčasnej spoločnosti?

Zaujímavé paralely…
SÚČASNOSŤ

STREDOVEK
Keď Arabi a neskôr Seldţuckí Turci
obsadili kresťanské územia na Blízkom
výhode a terorizovali tamojšie
obyvateľstvo, z Európy sa im vybrali na
Mimochodom,
pomoc spojenci – Kriţiaci.

Keď Nemecko v II. Svetovej vojne
obsadilo Európu a nastolilo tam vládu
teroru, v Normandii sa vylodili
spojenecké vojská, aby Európu od
napadlo
ako by sa
okupantov Vás,
oslobodili.
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chaos, ako boli Katari, Valdénci,
nacizmus, extrémizmus,…
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Dialo sa v Stredoveku niečo
podstatne iné a odlišné, neţ
čo dnes povaţujeme za
nevyhnutné pre ochranu
súčasnej spoločnosti?

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

5.
S odklonom od
kresťanstva…

Humanizmus a renesancia
Odklon od kresťanstva a príklon k
antike (tzv. humanizmus, osvietenstvo
a renesancia) v skutočnosti priniesli
mnohé úpadky.

• 14. storočie – panovníci sa snaţia podriadiť si
nezávislé inkvizičné tribunály a zneuţívajú ich na
svoje mocenské boje. Počet obetí rastie.
• 15. storočie – Pochybnosť o tom, či má ţena dušu
• 15. storočie – nástup absolutistickej moci
monarchov
• 16. storočie – Obnovenie otroctva v amerických
kolóniách
• 1593 – ţena je výrokom súdu zbavená práva
zastávať štátne funkcie
• 16. – 17. storočie – na základe „dôkazov“ vedcov a
univerzít vrcholí hon na čarodejnice a čarodejníkov.
• 18. storočie – „feudisti“ – skutočné znevoľnenie a
vykorisťovanie sedliakov pod pláštikom obnovenia
„feudálnych práv“ (dávno zaniknutých, alebo
zrušených v stredoveku)
• Napoleonská éra – ţena nie je uţ ani paňou svojho
majetku
• 19. storočie – genocída indiánov v Severnej
Amerike

• 20. storočie – nacizmus, komunizmus,
drancovanie prírodných zdrojov,…

Humanizmus a renesancia
Odklon od kresťanstva a príklon k
antike (tzv. humanizmus, osvietenstvo
a renesancia) v skutočnosti priniesli
mnohé úpadky.

• 14. storočie – panovníci sa snaţia podriadiť si
nezávislé inkvizičné tribunály a zneuţívajú ich na
svoje mocenské boje. Počet obetí rastie.
• 15. storočie – Pochybnosť o tom, či má ţena dušu

„I keď bol stredovek z hľadiska
• 15. legitímneho
storočie – nástup absolutistickej moci
ideálu slobody nedokonalý,monarchov
to nás
neoprávňuje tlieskať následnému
vývoju–od
• 16. storočie
Obnovenie otroctva v amerických
renesancie cez Francúzku revolúciu
aţ
k
kolóniách
totalitarizmu 20. storočia, pretoţe tento
• 1593 – ţena je výrokom súdu zbavená práva
vývoj smeroval k popretiu slobody
zastávať štátne funkcie
akejkoľvek a celej.“
• 16.(Roman
– 17. storočie
Joch) – na základe „dôkazov“ vedcov a
univerzít vrcholí hon na čarodejnice a čarodejníkov.
• 18. storočie – „feudisti“ – skutočné znevoľnenie a
„Renesancia je dekadencia…“
vykorisťovanie sedliakov pod pláštikom obnovenia

(Henri„feudálnych
Matisse, umelec)
práv“ (dávno zaniknutých, alebo
zrušených v stredoveku)
• Napoleonská éra – ţena nie je uţ ani paňou svojho
majetku
• 19. storočie – genocída indiánov v Severnej
Amerike

• 20. storočie – nacizmus, komunizmus,
drancovanie prírodných zdrojov,…

Zákonitý proces?
Kresťanstvo dokázalo spojiť
nespojiteľné:
Nekonečnú hodnotu človeka…:
„Človek je entitou nesmiernej,
transcendentne zakotvenej (Bohom
danej) inherentnej hodnoty.“
(Roman Joch)

… a zdravý skeptický realizmus:
„Napriek tomu (ţidovsko-kresťanský
paradox!), človek je bytosťou
inherentne nedokonalou, náchylnou
ku hriechu, chybujúcou a v dôsledku
toho schopnou zlého konania.
(Dogma o dedičnom hriechu)“

(Roman Joch)

„V dôsledku toho nikdy ţiadny
raj na zemi nebude, nikdy
nebude ustavená dokonalá
spoločnosť, a človek to od štátu
ani nemá očakávať, pretoţe
vládcovia – aj tí najlepší - sú tieţ
len ľudia, teda nedokonalí.“
(Roman Joch)

Výsledkom je veľmi
realistický pohľad na svet, na
spoločnosť a hlavne na štát,
vládu a rôzne utópie typu
„Vybudujeme raj na zemi“,
„dokonalú spoločnosť“ a
podobne.

Zákonitý proces?
Kresťanstvo dokázalo spojiť
nespojiteľné:
Nekonečnú hodnotu človeka…:
„Človek je entitou nesmiernej,
transcendentne zakotvenej (Bohom
danej) inherentnej hodnoty.“
(Roman Joch)

… a zdravý skeptický realizmus:
„Napriek tomu (ţidovsko-kresťanský
paradox!), človek je bytosťou
inherentne nedokonalou, náchylnou
ku hriechu, chybujúcou a v dôsledku
toho schopnou zlého konania.
(Dogma o dedičnom hriechu)“

(Roman Joch)

„Osvietenci odmietli tradičný ţidovskokresťanský pohľad na človeka ako na inherentne
nedokonalého. Podľa nich je človek od
prirodzenosti dobrý, ale pokazila ho špatná
spoločnosť. Konkrétne špatné spoločenské
pomery a normy, ako sú napríklad inštitúcia
súkromného vlastníctva či náboţenské povery a
tmárstvo.

Teda zmenou spoločnosti je moţné aj zásadne
zmeniť človeka. Potenciál spoločnosti a človeka
ku zdokonaľovaniu je neobmedzený a nekonečný
pokrok je preto moţný.
Stačí len spoločnosť zbaviť všetkého tmárskeho,
neracionálneho, egoistického, atd. A o tom, čo je
neracionálne a naopak rozumné, rozhodujú
osvietenci. Oni majú spasiť ľudstvo a nástrojom
tejto svetskej "spásy" je pochopiteľne politická,
ekonomická či spoločenská reforma – tj. štátna
moc. Ku slovu "osvietenský" nutne patrí slovo
"absolutizmus", pretoţe absolutistický štát je
schopný najefektívnejšie vykonať reformy a tým
obšťastniť ľudstvo. Osvietenci nemali nič proti
absolutizmu – iba poţadovali, aby absolutistickí
vládcovia vládli podľa ich rád (tj. v ich chápaní,
podľa "rozumu"). (Roman Joch)

Čosi, čo nikto nezopakoval…
„Osvietenci odmietli tradičný ţidovskokresťanský pohľad na človeka ako na inherentne
nedokonalého. Podľa nich je človek od
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danej) inherentnej
hodnoty.“
• Ak je
človek dobrý, má hodnotu a dôstojnosť.
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údel, zlepšiť ho politickou
mocou,spoločnosti je moţné aj zásadne
transcendentnevykonávanou
zakotvenej (Bohom
zmeniť
človeka.
Potenciál spoločnosti a človeka
absolutistickým
štátom,
vypukla
ku zdokonaľovaniu
danej) inherentnej
hodnoty.“
Francúzska
revolúcia. Revolúcia,
ktorú eštejeajneobmedzený a nekonečný
dnes niektoré
osoby
ducha mdlého povaţujú za pokrok je preto moţný.
(Roman
Joch)
Stačí len spoločnosť
zbaviť všetkého tmárskeho,
revolúciu za slobodu. Po potokoch
krvi, preliatych
neracionálneho,
egoistického,
atd. A o tom, čo je
pod gilotínami teroru jakobínov,
predchodcov
to
neracionálne a naopak rozumné, rozhodujú
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ku hriechu, chybujúcou a v dôsledku
schopný najefektívnejšie vykonať reformy a tým
obšťastniť ľudstvo. Osvietenci nemali nič proti
toho schopnou zlého konania.
absolutizmu – iba poţadovali, aby absolutistickí
(Dogma o dedičnom hriechu)“
(Roman Joch)

vládcovia vládli podľa ich rád (tj. v ich chápaní,
podľa "rozumu"). (Roman Joch)

Priestor pre Vaše otázky,
poznámky, pripomienky
k tejto téme.

Nech sa páči...!

6.
Vzrušujúce
kresťanstvo…

VZRUŠUJÚCE KRESŤANSTVO
Ľudia okolo nás často vyznávajú „kostolné
kresťanstvo“, sústredené na „zboţné úkony“:
• kostol a omša
• ruţenec, litánie a modlenie sa
• a rôzne iné „náboţné úkony“

Mnohých ľudí to odradzuje a vytvára v nich predstavu
niečoho (dámy, neurazte sa!) „babského“.
Našťastie, toto NIE JE KRESŤANSTVO.
• tieto veci ku kresťanstvu PATRIA…
• … ale

samo kresťanstvo je
omnoho vzrušujúcejšie!

VZRUŠUJÚCE KRESŤANSTVO
Sme povolaní byť
SPOLUSTVORITEĽMI Stvoriteľa
a napomáhať tak tomu, aby svet
i ľudstvo napredovali stále viac
smerom k dokonalosti!

Aj takou osobitnou povinnosťou sú
zaviazaní, kaţdý totiţ podľa vlastného
postavenia, aby poriadok časných vecí
napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým
duchom, a tak zvlášť pri usporadúvaní
týchto vecí a vo vykonávaní svetských úloh
vydávali svedectvo o Kristovi.
(c. 225 § 2 CIC)

VZRUŠUJÚCE KRESŤANSTVO
Znamená to

POZNÁVAŤ A OBJAVOVAŤ
svet v ktorom ţijeme. Katolíkov by malo byť poznať
podľa toho, ţe túţia po čo najvyššom vzdelaní a čo
najhlbšom poznaní a nikdy v tom neustanú.

VTLÁČAŤ SVETU ODBLESK
NEBA
Preto by sme na katolíkov mali naráţať
všade tam, kde sa toto uskutočňuje – a
naopak, všade kde sú, sú preto, aby tam
priniesli kúsok Kráľovstva a premenili
tak tú časť sveta, na ktorú „dosiahnu“…

Hi-Tech kresťanstvo
Určite to v sebe zahŕňa aj opravdivé
dobrodruţstvo VEDY a POKROKU na
tej najvyššej úrovni.
Nakoniec, boli sme to MY, kto:
• objavil lineárny čas a s ním pokrok a evolúciu
• vytvoril vedu a vynašiel vedeckú metódu skúmania
sveta

• naštartoval hospodárstvo, ekonomiku, zadefinoval
ľudské práva a poloţil tak základy civilizácie, v ktorej
ţijeme
• a všetko toto rozvíjali ako spôsob uskutočňovania a
realizovania svojho kresťanstva a oslavy Boha.

PREČO BY SME TEDA TERAZ
MALI STÁŤ STRANOU?

Celé stvorenstvo!
„A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu.“
(Mk 16,15)

Naše poslanie a ambície sa určite neobmedzujú
len na ľudí!
Celé stvorenie – aj Váš psíček, mačička, stromy na
dvore, všetko! – by mali pocítiť, ţe konečne

prišli Boţí synovia!
„Veď stvorenie túţobne očakáva, ţe sa zjavia Boţí synovia. Lebo stvorenie
bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho
podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva
skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé
stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.“

(Rim 8,19–22)

Celé stvorenstvo!
Obzvlášť írski kresťania mocne
preţívali prírodu a Vesmír ako
naplnené a preniknuté Boţou
prítomnosťou.
• Vesmír bol pre nich chrámom…
• zvieratá priateľmi…
• a celé stvorenstvo chórom,
ktorý oslavoval Boha a ku
ktorému sa pridávali svojim
vlastným hlasom…

Jejich ţivoty se prolínaly s obdobími, barvami a rytmy
světa, který je obklopoval. Čítali ţalmy a modlili se
hodinky v souznění s ptáky. Ţili v blízkosti zvuků větru
v korunách stromů, proměnlivého světla nocí a dní,
ptačího volání. Ţivili se bobulemi, ořechy a bylinami a
pili vodu z potůčků. Byl to ţivot odříkavý a současně
zcela naplněný.
(Esther de Waal)

Náš Bůh, Bůh všech lidí,
Bůh nebe i země, moří i řek,
Bůh slunce i měsíce, Bůh
všech hvězd,
Bůh vysokých hor i hlubokých
údolí,
Bůh nad nebesy, Bůh na
nebesích, Bůh pod nebesy.
Přebývá v nebi, na zemi i v
moři
i ve všech věcech, jeţ jsou v
nich.
Inspiruje všechno, oţivuje
všechno,
je nade vším, udrţuje všechno.
Dává světlo slunci, aby svítilo,
obklopuje měsíc a hvězdy,
otevřel prameny ve vyschlé
zemi,
do moře vloţil suché ostrovy.
Má Syna stejně věčného, jako
je sám...
dýchá v nich svatý Duch;
nelze oddělit Otce a Syna a
Ducha svatého.
(Sv. Patrik, 4. storočie)

Celé stvorenstvo!
Náš Bůh, Bůh všech lidí,
Bůh nebe i země, moří i řek,
Obzvlášť írski kresťania mocne
Bůh slunce i měsíce, Bůh
všech hvězd,
preţívali prírodu a Vesmír ako
Bůh vysokých hor i hlubokých
naplnené
a
preniknuté
Boţou
„Kto čítal Hexameron, výklad šesťdňového
údolí,
prítomnosťou.
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chrámom…
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priateľmi…
moři
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Boha
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nich.
moreoslavoval
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ktorému
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vlastným
hlasom…
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Dává světlo slunci, aby svítilo,
sa jediným hrdinským aktom na celom pulze
obklopuje měsíc a hvězdy,
ţivota, ktorý od Boha prúdi na zem a zo zeme
otevřel prameny ve vyschlé
Jejich ţivoty se stúpa
prolínaly
hore,s kobdobími,
Bohu.“ barvami a rytmy
zemi,
světa, který je obklopoval. Čítali ţalmy a modlili se
do moře vloţil suché ostrovy.
(Tomáš
kardinál
hodinky v souznění
s ptáky.
ŢiliŠpidlík)
v blízkosti zvuků větru
Má Syna stejně věčného, jako
v korunách stromů, proměnlivého světla nocí a dní,
je sám...
ptačího volání. Ţivili se bobulemi, ořechy a bylinami a
dýchá v nich svatý Duch;
nelze oddělit Otce a Syna a
pili vodu z potůčků. Byl to ţivot odříkavý a současně
Ducha svatého.
zcela naplněný.

(Esther de Waal)

(Sv. Patrik, 4. storočie)

Celé stvorenstvo!
Náš Bůh, Bůh všech lidí,
Bůh nebe i země, moří i řek,
Obzvlášť írski kresťania mocne
Bůh slunce i měsíce, Bůh
všech hvězd,
preţívali prírodu a Vesmír ako
Bůh vysokých hor i hlubokých
naplnené
a
preniknuté
Boţou
„Stvořen k Boţímu obrazu, s vnitřním světem a údolí,
prítomnosťou.
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Jeho ţivot
v tom, ţe by
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(Esther de Waal)

(Sv. Patrik, 4. storočie)

Celé stvorenstvo!
Náš Bůh, Bůh všech lidí,
Bůh nebe i země, moří i řek,
Obzvlášť írski kresťania mocne
Bůh slunce i měsíce, Bůh
všech hvězd,
preţívali prírodu a Vesmír ako
Bůh vysokých hor i hlubokých
naplnené
a
preniknuté
Boţou
„Skrze nebe, zemi a moře, skrze dřevo a údolí,
prítomnosťou.
Bůh nad nebesy, Bůh na
kámen, skrze všechno viditelné i
nebesích, Bůh pod nebesy.
• Vesmír
bol pre
nich chrámom…
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je nade vším, udrţuje všechno.
Dává světlo slunci, aby svítilo,
oslavují, vody, deště, rosa a vše
obklopuje měsíc a hvězdy,
stvořené skrze mne uctívá a chválí
otevřel prameny ve vyschlé
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je sám...
ptačího volání. Ţivili se bobulemi, ořechy a bylinami a
dýchá v nich svatý Duch;
nelze oddělit Otce a Syna a
pili vodu z potůčků. Byl to ţivot odříkavý a současně
Ducha svatého.
zcela naplněný.

(Esther de Waal)

(Sv. Patrik, 4. storočie)

Celé stvorenstvo!
Náš Bůh, Bůh všech lidí,
Bůh nebe i země, moří i řek,
Obzvlášť írski kresťania mocne
Bůh slunce i měsíce, Bůh
všech hvězd,
preţívali prírodu a Vesmír ako
Bůh vysokých hor i hlubokých
naplnené
a
preniknuté
Boţou
„Co je to dobrotivé srdce?
údolí,
prítomnosťou.
Bůh nad nebesy, Bůh na
Srdce,
které
plane
pro
celé
stvoření,
pro
nebesích, Bůh pod nebesy.
• Vesmír bol pre nich chrámom…
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pro kaţdého tvora.
moři
• a celé stvorenstvo chórom,
i ve všech věcech, jeţ jsou v
Kdo
má
takové
srdce,
nemůţe
vidět
či
ktorý oslavoval Boha a ku
nich.
přivolat sa
na pridávali
mysl ţádné
stvoření, aniţ by se Inspiruje všechno, oţivuje
ktorému
svojim
jeho oči naplnily
slzami obrovského soucitu, všechno,
vlastným
hlasom…
který mu rozdírá srdce... proto se takový je nade vším, udrţuje všechno.
Dává světlo slunci, aby svítilo,
člověk nikdy nepřestává modlit ani za
obklopuje měsíc a hvězdy,
zvířata.“
otevřel prameny ve vyschlé
Jejich ţivoty se prolínaly s obdobími, barvami a rytmy
zemi,
(Sv. Izák Sýrsky)
světa, který je obklopoval.
Čítali ţalmy a modlili se
do moře vloţil suché ostrovy.
hodinky v souznění s ptáky. Ţili v blízkosti zvuků větru
Má Syna stejně věčného, jako
v korunách stromů, proměnlivého světla nocí a dní,
je sám...
ptačího volání. Ţivili se bobulemi, ořechy a bylinami a
dýchá v nich svatý Duch;
nelze oddělit Otce a Syna a
pili vodu z potůčků. Byl to ţivot odříkavý a současně
Ducha svatého.
zcela naplněný.

(Esther de Waal)

(Sv. Patrik, 4. storočie)

STRUČNE POVEDANÉ…

Byť kresťanom
znamená:
• Pričiniť sa o to, aby svet po
nás ostal lepší a krajší, neţ keď
sme sa do ň narodili,…
• … najlepší moţný, aký
dokáţeme vytvoriť,…
• … a tak sa pripodobniť Bohu –
Stvoriteľovi a stať sa Jeho
spolupracovníkmi na diele
stvorenia!

STRUČNE POVEDANÉ…

Byť kresťanom
znamená:
Naši predkovia –

katolíci – počas stáročí
na tomto
pracovali
• Pričiniť sa
o to, diele
aby svet
po
vykonali veľké veci,
nás ostal alepší
a krajší, neţ keď
na ktoré môţeme byť
sme sa doprávom
ň narodili,…
hrdí – a s
pokorou
pokračovať
• … najlepší
moţný,
aký
svojim kúskom v ich
dokáţemeobrovskom
vytvoriť,…
a
impozantnom
diele!
• … a tak sa
pripodobniť
Bohu –

Stvoriteľovi a stať sa Jeho
spolupracovníkmi na diele
stvorenia!

A je tu záverečný
priestor určený
špeciálne pre Vaše
otázky, poznámky,
pripomienky a na
prediskutovanie dnešnej
témy.

Nech sa páči...!

KONIEC

