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SVATOPROKOPSKA /T{EDETACE
Na tento rok piipadó ótvero vÍroóí z déjin kíesdanského stíedovéku: 1053 zemÍei svaty Prokop, 1i53

svaty Bernard, 1253 svató Klóra, 1453 padl CaÍihrad. -[ato data nutí k piemfSlení. První tii nóm pii
pomínaji vzestupnou linii stiedovéké kultury ai k vrcholúrn jemné spirituality, poslední stojí uZ ve znameni
tupadku a rozkladu.

Jedenócté století, století Prokopovo, bylo vékern strohfch poustevníkù, opatù a reformótorù, stcleii, ve
kterém se evropské lidstvo pod vedením Církve pracné zvedalo z temného zmalku barbarsklich òasù, pÍes-
néji ieóeno, z dlouTté recidivy do barbarství, po krótkém vzestupu za Karla Velikého. V;Írazem tohoto
írsilí byl v uméní roménskf sloh.

Dvanécté století, století Eernarciovo, bylo jiZ r'ékem prvních kÌíÉovfch vjprav, prvních katedról a

prvního rozmachu evropské theclogie. JiZ tu byla mohutnó kÉest'anskó kultura a civiiisace, znovu viak
potÍebovala reformy, zjemnéní, zduóhovnéní. Vlitvarné se rodila gotika'

TÌinócté stoleti, stoietí FrantiSkovo a Klóiino, j1L piimo hjÌilo hmotnfm, kriiturním i duchovnírn
bohatstvím. V tomto kypicím Zivoté se poÒínaly nebezpeòné projevovat zólodky smrti. Froto se uprostl-
ied tohoto bohatství ozvalo poselství chudoby, uprostÍed této sloZité civilisace zazlaiil piíklad evalgelické
prostoty a v poóínajicîm rozkladu stiedovékého kÍestanstva se elity r,'racely k zókladùm kÍest'anství.

Ano,tytoelitysiBfihvyvolil,abyp;esCanstvípíeÈilorozkiadonohokonkretníhokiest'an-
s t v a. To se opravdu stalo, a1e celek stiedovékého typu spoleónosti upadal nezadrZitelné déle. Pód
Caì'ihradu, konec kÍest'anské vlichodoíírnské Íí5e, Turci v Evropé, to jsou jen nékteré z piiznakù ro;zkladu.

V patnóctérn století pomalu odumíró jeden kulturní okruh v déjinéch lidstva, kulturní okruh, ktr:r1i byl
zrÉ dosud pomérné nejvíce inspirovón kÍest'anstvím, i kdyZ zdaleka nebyl jeho dokonailim vyraz'zm, -'
kr-rlturní okruli stiedovéku, ktery je v5emu daléímu úsiií o kiest'anskou spoleónost zóroveú vzorern i vfstraL-

hou.
Ale jeété v jiném srnéru je zajimavé srovnati stoleti Prokopovo se stoletím sultóna Mohameda II. Sva-

ty Prokop zalolil jeden z posledních velk;ích styónych bodú mezi kiest'anskim Vychodem a Zi4tede.n.i,

mezi kí'eit'anskog kulturou typu Íímského a q/pu byzantského. Rok po jeho smrti zavinil caiihradskli
patriarcha Michal Kerularios definitivní církevní rozkol. Jedním z nejtragiétéjSích dùsledkú lozkol,uL

ùvla katastrofa roku 1453. JeSté v obieZeném CaÌihradé fanatikové rozkolu prlí volali: ,,Radèji Turky
nez É.ím!" Ale jli. roku 1054 vznikla jakàsiieleznó opona mezi vlichoclem a zàpadern. Dneíní )ieleznú.

{ipona s ní není toloLn6, ale je aspori do jisté míry jejím nósledkem.

SvatlÍ Bernard z Clairvaux v jednom ze svych kítzhniuvazoval o fióinncsti kiest'anského apoÈtolé1u1.,

a odvaZil se téta praîríne Favlovy vély z l.listu ke Korindanùm: ,,Nyní zùstóvají: slovo, piíklad' mo'cilittra.

t-yto tii; ale nejvètéí znichje modlitba. ,,Kdykoliv piemliélím o.této vété, vzpomínóm na poóótk'y kÍes-
tanství v ÒechÀch. BoZi slovo nóm piinesli svatí Cyril a Metodéj. Kiesfansklf piíklad v Zivoté i v umí-
róní nóm dal svatif Vóclav. A ceié toto apoétolské dílo zirrodnil svou osaméloumodlitbousózavskripou*
,sr,evr-rík a opat svagÍ Prokop.

Dnes jé na5e kiesfanství opét veimi ohroZeno, doma soustavnym pronósledovóním, v exiiu vóemi

témi nesóeinfmi prvky rozkladu, které piinó5í tento sociologicky nepiirozenf zpùsob iivota. &lusírnr:;




