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Kontroverzná kniha?
Teológ Hans Küng je enfant 

terrible katolíckej cirkvi. 
Jeho kniha Katolícka cirkev 
patrí medzi jeho najznámejšie 
diela. Zachytáva v nej dejiny 
inštitúcie, ktorá ľudstvo 
sprevádza už mnoho storočí. 
Kniha postupuje chronologic-
ky od raných kresťanov až do 
20. storočia a Küngov odklon 
od katolíckej inštitúcie počas 
pontifikátu Jána Pavla II. 
Napriek Küngovmu odklonu 
od matky cirkvi, by si mal jeho 
knihu prečítať aj kresťan, 
ktorý si chce zodpovedne klásť 
otázky o svojom náboženstve. Známy teológ je síce niekedy „roz-
marný“ v detailoch, ale nerobí chyby vo svojich hlavných kon-
cepciách, aj keď nezmieriteľní kritici si to nemyslia. Küng nie 
je historik, ale hlavne teológ, zároveň však vedie svoju vlastnú 
krížovú výpravu proti pápeženstvu. Autor sa snaží vysvetliť, ako 
sa to všetko stalo. Ako je možné, že sa zo „židovskej sekty“ stala 
celosvetová sila, ktorou je napriek mnohým štiepeniam dodnes. 
Možno nebudete s autorovými názormi súhlasiť, ale knihu si 
určite prečítajte. (bk)
Küng, H.: Katolícka cirkev. Bratislava : Premedia 2013, 256 s.

Dejiny Biblie
Karen Armstrongová je 

známa popularizátorka 
tém, ktoré súvisia s nábožen-
stvom. Autorkina recen-
zovaná kniha sa zaoberá 
len jedným náboženským 
fenoménom, a to samotnou 
„knihou kníh“ – Bibliou. 
Posvätná kniha kresťanov 
má za sebou rovnako dlhú 
históriu ako samotné svetové 
náboženstvo. Jej jednotlivé 
časti sa objavili krátko po 
vzniku kresťanstva, ale až ča-
som nadobudla svoju dnešnú 
podobu. Najskôr autorka 
píše hlavne o tom, ako vznikla kanonizovaná verzia Biblie. 
Okrem toho pokračuje vlastným životom kanonizovanej verzie 
až do dnešných čias. Kniha je nabitá informáciami, na ktoré 
však autorke stačil čitateľsky prijateľný priestor. Jednotlivé 
kapitoly sú napísané konzistentne. Armstrongová určite nemá 
strach z vyjadrenia vlastného názoru, ako to dokazuje hlavne 
v záverečných kapitolách knihy o moderných pohľadoch na 
Bibliu. Kniha síce nevyžaduje odbornú znalosť problematiky, ale 
základné vedomosti z dejín staroveku a stredoveku čitateľovi 
počas čítania určite neuškodia. Karen Armstrongová napísala 
dobrý úvod do štúdia zákutí Biblie. (bk)
Armstrongová, K.: Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčas-
nosti. Bratislava : Slovart 2010, 231 s.

Veľká transformácia
Autorka Karen Armstrongo-

vá pracuje vo svojej knihe 
s javom, ktorý súvisí s dejinami 
viacerých náboženských smerov 
a filozofie. V období približne 
medzi rokmi 800 až 300 pred Kr. 
sa vo svete objavilo veľké množ-
stvo nových nábožensko-filo-
zofických koncepcií – Sokrates, 
Buddha, Konfucius, prorok 
Jeremiáš alebo Lao-c‘. Prečo 
je tomu tak? Ako to vplývalo 
na ľudí? To sú hlavné otázky, 
na ktoré sa autorka snaží nájsť 
odpoveď. Zároveň sa, možno aj 
preto, že je bývalou rehoľnou 
sestrou, v náboženstve snaží hľadať aj jeho duchovné hodnoty. 
V učení spomínaných náboženských a filozofických osobností 

nachádza paralely. Karen Armstrongová považuje vyčlene-
né obdobie medzi rokmi 800 až 300 pred Kr. za kľúčové pre 
ďalšie smerovanie ľudstva. Čiastočne tým nadväzuje na práce 
nemeckého filozofa Karla Jaspersa, ktorý spomínaný časový 
úsek označuje ako „dobu osovú“. K hľadaniu akéhosi systému 
alebo zlomového momentu v dejinách som síce skeptický, ale 
to neznamená, že by kniha neposkytovala dôležité informácie. 
V knihe putujete za náboženskými a filozofickými predstavami 
po celom Starom svete – od Grécka cez Blízky východ až do 
Indie a Číny. „Ak sa ľudia správajú s vľúdnou veľkorysosťou 
k svojim blížnym, môžu spasiť svet,“ tak znie podľa Armstron-
govej generalizovaná verzia posolstva mudrcov od čínskeho 
Konfucia až po starozákonných prorokov. Čítať Veľkú transfor-
máciu nie je jednoduché. Autorka ovláda množstvo informácií z 
mytologickej, náboženskej, historickej a filozofickej literatúry, 
z ktorej vytvára svoje koncepty. Myslím si, že každý záujemca 
o dejiny veľkých náboženstiev si tu nájde to svoje. (bk)
Armstrong, K.: Velká transformace. Praha : Academia 2012, 
484 s.


