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DVA CITÁTY MÍSTO PØEDMLUVY
Støedovìkého èlovìka fascinují èísla. Do 13. století má nejvìt¹í kouzlo symbolické èíslo. Tøi, èíslo Svaté trojice; ètyøi, poèet evangelistù, rajských øek, hlavních
ctností a svìtových stran; sedm, rovnì¾ èasto pou¾ívané církví (sedmero Bo¾ích
darù, sedmero svátostí, sedmero smrtelných høíchù); deset (desatero Bo¾ích a
církevních pøikázání); dvanáct, poèet apo¹tolù a mìsícù v roce a tak dále. Apokalypsa obsahuje svìt symbolických èísel, v nich¾ se ukrývá význam a osud lidstva,
vèetnì milénia, mýtické epochy tisíce (tedy mnoha) let, která vyvolávají strach i
nadìji a která pøinesou, po skonèení v¹ech Antikristových zkou¹ek, dlouhou vládu
spravedlnosti a míru na zemi.
Av¹ak pod rostoucím tlakem nových potøeb spoleènosti (úèetnictví kupcù, velmo¾ù i vznikajících státù) a s roz¹íøením matematiky (zvlá¹tì latinských pøekladù
Eukleidových Základù, pøíruèek typu Liber abaci Leonarda Fibonacciho z Pisy
z roku 1202) pøebírá ¹tafetu fascinace pøesné èíslo, vìdecky manipulovatelné výpoètem a aritmetickými operacemi. Èlovìk pozdního støedovìku je nad¹en matematickou módou, posedlostí èi vá¹ní.
(Jacques Le Go : Støedovìký èlovìk. In: Støedovìký èlovìk a jeho svìt., Vy¹ehrad, Praha 1999;
str. 33.)

***
Je støedovìk, Evropa spí. Nespí oním klidným a spokojeným spánkem sladkého
odpoèívání po zdaøilém dni, ani spánkem tì¾kým a bezesným, jen¾ pøichází
jako vysvobození z krajního vyèerpání a napìtí. Spí spánkem hypnotickým. Je
okouzlena Svìtlem, je¾ se rozzáøilo ve tmách za v¹emi obzory. K nìmu a pouze
k nìmu se upírá její zrak, jen ono vede její kroky, tak jako svit luny kroky
námìsíèníka.
To Svìtlo oslovilo lidi a pøebývalo mezi nimi. Jím vystoupil Bùh ze své
starozákonní tajemnosti a nevyzpytatelnosti, jím se láskyplnì otevøel lidem.
A tak, aè nedosti¾ný, pøesto na dosah ruky, aè nekoneèný, pøesto pøístupný, stal
se posledním cílem ve¹kerého my¹lení i konání. Pøitahuje nás a zároveò osvìtluje
cestu, je¾ k nìmu vede; poslal nám Syna, jen¾ pøed námi svìtlo nese a nabádá
nás k následování. Na této cestì nejsou ¾ádné nepochopitelné a nepøekroèitelné
pøeká¾ky, i kdy¾ je to cesta úzká, je¾ pøiná¹í pot, slzy a odøíkání. Nemusíme
se na ní nièeho bát, jen sami sebe, abychom neodvrátili zrak od cíle a nese¹li
z pøímého smìru, nebo» v takovém pøípadì bychom mohli zabloudit, a abychom
v sobì nalezli v¾dy dostatek odhodlání a vùle po této svìtlé cestì jít.
Jdouce za tímto Svìtlem, nevzdalujeme se od jediného pevného a bezpeèného
místa, jím¾ je ná¹ svìt, ale právì naopak, k jedinému pevnému a bezpeènému
místu spìjeme, a i kdy¾ ho nikdy nedosáhneme, i kdy¾ budeme stále od nìho
nekoneènì vzdáleni, pøesto se k nìmu stále více pøibli¾ujeme.
(Petr Vopìnka: Druhé rozpravy s geometrií. Fokus & Práh; Praha 1991; str. 11 { 12.)
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