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Program Indulony V. 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
17:00 Padre, Majka príchod účastníkov, ubytovanie, registrácia 
18:00  večera 
19:00 Katka zoznamovanie 
19:30 Majka diskusná hra 
21:00  večierka 

sobota 
8:30  raňajky 
9:00 Dr. Hromják 1. diskusný blok – historický úvod do problematiky 

10:30  prestávka, desiata 
11:00 Dr. Hromják 2. diskusný blok – križiacke výpravy 
12:30  obed 

13:30 Dr. Hromják 
presun do Sp. Kapituly, 
prehliadka Katedrály sv. Martina 

15:30 Fabo 3. diskusný blok – hľadanie životného povolania 
17:00  voľno 
18:30  večera 
19:30  film 
21:00 Padre diskusia k filmu 
22:00  večierka 

nedeľa 
7:00  sv. omša v Sp. Kapitule + presun do Podhradia 
9:00  raňajky 
9:30 Dr. Hromják 4. diskusný blok – inkvizícia 

11:00 Juháska hodnotenie 
12:00  balenie 
12:30  obed 
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Na úvod 
 

  Poznáte to? Skautské ideály spájajú 
svet. V roku 2007 som bola na 
Jamboree v Británii. Boli tam ľudia z 
celého sveta, ako to už na takýchto 
akciách chodí. Kto vedel jazyk, pokecať si mohol s 
hocikým. Ale v skutočnosti o skautských ideách a 
ideáloch tam vlastne nikto nerozprával. Ako vedúci 
družín sme mali každý deň porady. Keby sa tam 
nerozoberali len programové veci, triedenie odpadu 
a bezpečnostné zásady, možno by sme prišli na to, 
že si v skutočnosti nerozumieme v zásadných 
otázkach. Veď každý verí v iného Boha, niekto 
v žiadneho, skautský zákon je všade iný, o sľube 
nehovoriac. A navyše sa celá Európa profanizuje, 
každý má pocit, že na pôvodných B.-P.-ho 
zásadách treba čosi meniť. 
   A teraz hop do stredoveku. Bol naozaj taký 
temný, ako sa hovorí? Predstavme si tie tisíce ľudí, 
ktorí išli s prázdnymi rukami do neznáma bojovať v 
križiackych výpravách za akési ideály a umierať pre 
ne. Dokonca aj deti. (Snažím sa predstaviť si našu 
štvorročnú Amálku, ako ide s batôžkom na chrbte 
dobýjať Jeruzalem.) Áno, z jednej strany je to 
tragédia. Ale z druhej neuveriteľná viera a 
odhodlanie ísť za ideálmi, ktoré sa bytostne tých 
ľudí vlastne ani nedotýkali. V tom vidím veľkosť 
stredovekej doby. 
   Z inkvizícií mi vždy vstávali vlasy dupkom. 
Križiacke výpravy mi pripadali ako každá vojna - 
zbytočné zabíjanie a utrpenie ľudí. Z veľkej časti je 
to, žiaľ, pravda. Lenže teraz sa na to snažím 
pozerať aj z inej strany. A zrazu vidím, že kým sa v 
dnešnej dobe tá hŕstka členov Slovenského 
skautingu vadí na otázkach, ktoré často ani 
nepotrebujú diskusiu, v stredoveku rytierske a 
kresťanské ideály skutočne spájali svet. Takže - 
ktorá doba je  temnejšia? 
   Verím, že na tejto Indulone sa to dozvieme. 
Pomôže nám s tým vzácny hosť HEDr. Hromják - 
vynikajúci historik, veď sa sami presvedčíte. A 
k tomu nám z iného súdka doplní mozaiku aj Fabo 
Novotný - vodca 46. zboru. Tak príjemné 
diskutovanie a nech si domov odnesieme to, čo 
sme prišli hľadať. 

Juháska 
 

Vydal Slovenský skauting, 
Východoslovenská oblasť, Duchovná rada SLSK, 68. zbor Biele vrany Košice 

Zostavila a články dodala Juháska (Jana Vinterová) 
27. 3. 2012, náklad 35 ks 
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Kľúčové dátumy 
1095-1099 Prvá križiacka výprava 
1147-1149 Druhá križiacka výprava 

1187 Saladin získal späť Jeruzalem 
1189-1192 Tretia križiacka výprava 
1202-1204 Štvrtá križiacka výprava, vyplienenie Konštantínopola 

1212 Detská križiacka výprava 
1217-1221 Piata križiacka výprava 
1228-1229 Šiesta križiacka výprava 
1248-1254 Siedma križiacka výprava 

1270 Ôsma výprava, zomrel Ľudovít 
1291 Palestínu získal egyptský sultán 

 
 

 
 

Križiaci najprv putovali po vnútrozemí, z Francúzska a Itálie do Palestíny, ale 
po bojoch so seldžuckými Turkami v Anatólii zvolili na ďalšie výpravy cestu 

z Benátok po mori. 
 
Zdroj: 
http://www.stredovek.wz.cz/kriziaci.html 
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Najväčším mýtom je to, že pápež Innocent III. a Doge Enrico Dandolo 

vraj zmenili jej pôvodný cieľ, aby si mohli podmaniť Konstantinopol. V 
skutočnosti však pápež niekoľkokrát zakázal križiakom pohnúť sa smerom na 
Konstantinopol a keď tam potom už boli, zakázal im mesto napadnúť. Takisto 
nie je pravda to, že križiakov viedla smerom na Konstantinopol nenávisť voči 
Grékom a závisť kvôli ich impériu. Križiaci napokon prišli do Konstantinopola na 
pozvanie gréckeho nástupníka trónu, ktorý im prisľúbil, že im v križiackej 
výprave pomôže. Križiaci napadli Konstaninopol až vtedy, keď ich grécky 
priateľ zradil, odmietol im vyplatiť sľúbenú odmenu alebo sa pridať k výprave. 
Ale aj vtedy sa pustili do neprívetivých činov až potom, keď Gréci zavraždili ich 
bývalého priateľa a križiakom nariadili opustiť mesto bez odmeny, bez podpory 
a dokonca aj bez potravín. Štvrtá križiacka výprava, to je tragédia, ale v tej 
zohrali dôležitú rolu Gréci a obyvatelia Latia.  
 
Zdroj: 
http://tajomstva.org/zakazane-dejiny/falosne-myty-okolo-kriziackych-vyprav/ 

 
 

Profil – Thomas Madden 
 
Thomas F. Madden (nar. 1960) je 
americký historik, bývalý vedúci Katedry 
histórie na Saint Louis University v St. 
Louis, Missouri a vedúci univerzitného 
Strediska pre stredoveké a renesančné 
štúdiá. Je považovaný za jedného z 
najvýznamnejších historikov USA v 
oblasti križiackych výprav. Ako 
historický konzultant bol po udalostiach 
z 11. septembra často vyzývaný 
diskutovať o spojení medzi džihádom, 
stredovekými križiackymi výpravami a 
moderným islamským terorizmom. 
Často sa objavuje v médiách, napr. na 
History Channel alebo National Public 
Radio. V roku 2007 mu bola udelená 
Haskinsova medaila za knihy Enrico Dandolo a Rise of Venice (Vzostup 
Benátok) - tá sa stala aj knihou mesiaca vybratou časopisom BBC History. 

 
Zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Madden 
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Kto sú naši hostia 
 
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 
 

- odborný asistent na Katedre histórie FF 
Trnavskej univerzity,  

- odborný asistent na Katedre katechetiky a 
praktickej teológie PF KU v Ružomberku, 

- venuje sa cirkevným dejinám, 
- študoval teológiu na Teologickom inštitúte 

CMBF UK v Spišskom Podhradí, cirkevné dejiny na Gregoriánskej univerzite 
v Ríme, absolvoval Vatikánsku školu paleografie, diplomatiky a archivistiky vo 
Vatikáne a doktorandské štúdium v Ríme, 

- pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných vedeckých 
konferenciách, spolupracuje v niekoľkých výskumoch a medzinárodných 
projektoch, 

- je autorom viacerých publikácií z oblasti cirkevných dejín, spolupracuje tiež s 
médiami (rádio Lumen – pravidelne, STV2), 

- sám o sebe by možno napísal niečo iné, ale je veľmi zaneprázdnený (pozri 
vyššie) a nemali sme to srdce pridávať mu ďalšiu robotu ☺. 

 
 
Mgr. Fabián Novotný – Fabo  
 

- veriaci v Boha, 
- ženatý, 
- otec štyroch detí + jedno v očakávaní, 
- bývam v Prešove, 
- vodca 46. zboru Biela nádej Krompachy, 
- vyštudoval som teológiu a etiku, 
- pracujem 10 rokov v politike ako asistent 

poslanca NR SR a regionálny tajomník, 
- mám rád organizovanie akcií – projekt 

oblápanie Spišského hradu, Tatracor, veľké 
tábory a pod., ale aj pokojné akcie v ústraní – opekačky, výlety, 

- som rád v prírode ako každý skaut, 
- idem stavať drevenicu a nemám na to ešte zdroje, 
- mám rád dobrodružstvo, hlavne so svojou rodinkou, 
- som asi extrémista v dnešnej dobe a vtedy som spokojný, že nie som flákač 

a nepremarňujem čas, ktorý som dostal do daru, 
- moja manželka ma robí lepším a za to ďakujem Tvorcovi šťastia, 
- mám dobré deti a zasa ďakujem Šéfovi, 
- teším sa na Vás. 
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Indulona IV. 
28. – 30. 10. 2011 Prešov – Sigord 

 
 Indulonou IV. sa niesla 
hlavná téma prirodzeného zákona. 
Každý mal naštudovaný text od J. 
Ratzingera – Chváloreč na 
svedomie. Hosťom bol M.Jur., 
M.Phil. Martin Luterán, D.Phil., 
rektor Kolégia Antona Neuwirtha. 
S ním sme si najprv ujasnili, ako má 
prebiehať diskusia a čo je jej 
cieľom. 
 Potom sme pokračovali už 
konkrétnymi témami. Svedomie, 
jeho správnosť/nesprávnosť, 
výchova, poznanie dobrého a zlého, 
zodpovednosť za svoje konanie v 
závislosti od množstva vedomostí... 
Bolo to také zaujímavé, že sme 
nevedeli skončiť. Paralelne 
prebiehala diskusia s o. Henrichom 
Grejtákom o autorite a o tom, aký je 
jej význam, či sa jej dá naučiť, kedy 
je vynútená a kedy uznávaná. 
 Poobede po relaxe sme sa 

bavili pri diskusnej súťaži na rôzne témy. Každý sa mohol dosýtosti vyhádať s 
oponentom. Učili sme sa pri tom správne argumentovať, presviedčať druhých 
o svojej nútenej “pravde” a rýchlo reagovať na slovné protiútoky. Večer sme si 
oddýchli pri filme Amazing 
Grace. 
 Ráno sme s Martinom 
na tento film nadviazali a 
pokračovali sme diskusiou o 
líderstve. Kto je líder, ako sa 
správnemu vedeniu ľudí 
možno naučiť, aké cnosti sú 
na to potrebné. 

Podujatie Indulona IV. 
prebehlo s finančnou 
podporou nemeckej katolíckej 
organizácie Renovabis. 
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Niektorí hovoria, že križiacke výpravy boli čosi ako stredoveký 
kolonializmus pod náboženským rúškom. Je to pravda? Mohli by ste sa 
k tomu vyjadriť? 

 
Kolonializmus - ak má vôbec nejaký význam - si vyžaduje niektoré veci: 

v prvom rade domovskú krajinu, ktorá financuje a riadi koloniálnu expanziu, 
ďalej koloniálnu vládu, naviazanú na domovskú a koloniálnu politiku 
exploatácie v kolónii. Križiacke výpravy nič z tohto nemali. Tie nepodporovala 
žiadna domáca krajina. Financovali a podnikali ich jednotlivci v kresťanskom 
svete pre svoju vlastnú dušu a pre spoluveriacich v zahraničí. Vlády v 
križiackych štátoch boli nezávislé a nemali spojitosť so žiadnom európskou 
krajinou. A Európania nemali koloniálnu politiku a nešlo im o exploatáciu 
Východu. Prevažujúcim účelom Jeruzalemského kráľovstva bolo strážiť 
posvätné miesta a životy kresťanských pútnikov, ktorí ich navštevovali. 
 
Možno historicky obhájiť nasledujúcu tézu: I keď Západ po siedmej a 
poslednej križiackej výprave stratil politickú kontrolu nad Svätou zemou a 
Blízkym východom, úsilie kresťanov v 11. až 13. storočí zastavilo výpady 
moslimov na Európu a tým sa zabránilo tomu, aby sa európska pevnina 
stala v stredoveku moslimskou? 

 
Toto v niekoľkých prípadoch neplatí. Siedma križiacka výprava vlastne 

nebola poslednou. Tie pokračovali až do 16. storočia. Známa bitka pri Lepante 
v roku 1571, to bola tiež križiacka výprava. Katolíci síce stratili pevninu, ale 
Cyprus a Rhodos si udržali celé stáročia. Ja som presvedčený, že je férové 
povedať, že križiacke 
výpravy zdržali postup 
moslimských impérií - 
zvlášť Otomanského - 
smerom do Európy 
dosť dlho na to, aby 
sa Európania mohli 
účinne brániť. 
Nepochybujem, že 
keby tu križiackych 
výprav nebolo, 
západná Európa by 
sa bola ocitla v moci 
moslimov rovnako 
ako juhovýchodná. 

 
Štvrtú križiacku výpravu vidia niektorí v najnegatívnejšom svetle. Vy ste 
túto križiacku výpravu podrobne študovali. Mohli by ste sa vyjadriť k 
niektorým mýtom ohľadom štvrtej križiackej výpravy? 
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Falošné mýty okolo križiackych výprav 
 

 
 
 
Niektorí autori tvrdia, že križiacke výpravy, to boli agresívne vojny proti 
mierumilovnému islamskému svetu. Čo si o tom myslíte vy? 

 
Ťažko je predstaviť si, ako môže niekto, kto skutočne pozná historické 

zázemie, niečo také tvrdiť. Pôvodný cieľ prvej križiackej výpravy - ako je 
uvedený v pápežskej výzve a v početných križiackych výsadných listinách - to 
bola reakcia na agresiu moslimov voči kresťanom na východe a išlo o opätovné 
získanie území kresťanských vlastníkov, ktoré si medzitým privlastnili 
moslimovia. 

 
Mnohí nepriatelia križiackych výprav tvrdia, že i keď križiaci nosili kríže a 
rôzne náboženské symboly, išlo im len o zhohatnutie a o získanie teritórií. 
Aký je váš názor na toto? 

 
Toto je pomerne zastaralý pohľad, ktorý teraz už učenci zväčša 

odmietajú. Ten bol založený na viktoriánskej skúsenosti s kolonializmom, ktorý 
však nemá žiadnu náväznosť na stredoveké križiacke výpravy. Teraz už vieme, 
že tie sa finančne takmer v žiadnom prípade materiálne nevyplácali. Križiaci 
často seba a svoje rodiny úplne finančne vyčerpali, aby mohli uhradiť náklady 
na svoje výpravy. Ak niečo počas nich získali (a to sa nestávalo často), to nikdy 
nepresahovalo náklady. A väčšina križiakov nemala záujem zostať na východe, 
ale chceli len splniť svoj sľub a potom sa vrátiť domov tak rýchlo, ako bolo 
možné. 
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Najbližšie nás čaká Indulona 
VI., ktorá by mala prebehnúť 
na jeseň 2012, a už teraz Vás 
všetkých srdečne pozývame. 
Predbežné témy a hostia: 

 

• Mgr. Matúš Sitár, PhD. (filozof 
a metafyzik) - koncepcia 
ideálneho štátu v prácach 
najväčších mysliteľov a filozofov 
(Platón, Aristoteles, Macchiavelli, 
Campanella, Morus...). 

• Doc. ThDr. Michal Hospodár, 
PhD. (kňaz, vysokoškolský učiteľ) 
- cnosť pokory a jej miesto 
v modernom svete. 

 

 
Keďže je to ešte trochu ďaleko, ľahko môže dôjsť k zmenám. Ale toto je náš 
plán, tak nech sa Pán Boh pobaví ☺. 
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Inkvizícia v číslach, mýty a realita 
 
Katolícka cirkev počas inkvizície zabila 

milióny nevinných ľudí. Niekedy sa hovorí až o 9 
miliónoch obetí. Toto vraždenie, porovnateľné s 
holokaustom, má na svedomí viac obetí ako 
Stalin.  

Takéto tvrdenia sa pravidelne objavujú v 
rôznych diskusiách, fórach, článkoch... Z voľne 
dostupných zdrojov sa podarilo získať presnejšie 
informácie (nielen) o počte obetí inkvizície. 

 
Inkvizícia bola inštitúcia katolíckej Cirkvi 

zriadená na ochranu viery pred heretikmi. 
Objavila sa vtedy, keď sa kresťanstvo stalo 
štátnym náboženstvom. Kresťanskí cisári začali 
trestať nielen tých, ktorí prestupovali štátne 
zákony, ale aj tých, ktorí porušovali cirkevné 
nariadenia. Porušenie cirkevnej jednoty 
znamenalo automaticky útok na štát a 
stredoveké herézy vážne ohrozovali štátny i 
cirkevný poriadok. 

 
Inkvizície boli štyri: 
Episkopálna inkvizícia (medieval), zriadená 
pápežskou bulou v roku 1184, týkala sa hlavne 
južného Francúzska a denšného Talianska. 
Španielska inkvizícia, ako jej meno napovedá, týkala sa najmä Španielska, ale 
aj Mexika, začala sa koncom 15. storočia a skončila sa v roku 1834 (ako 
posledná). 
Rímska inkvizícia, 16. a 17. storočie, okrem iného jej výsledkom bol konflikt s 
Kopernikovým učením a tiež s Galileom Galileim. 
Portugalská inkvizícia, týkala sa aj portugalských kolónií (Goa). 

 
The Inquisition (www.davidmacd.com) 

Najviac obetí si vyžiadali dve najväčšie inkvizície, episkopálna a 
španielska. V episkopálnej inkvizícii boli najaktívnejší hlavne dvaja inkvizítori - 
Bernard Gui a Jacques Fournier. Ten prvý vyšetroval 930 prípadov a 
odsúdených na smrť bolo 42, druhý vyšetroval 114 a popravených bolo 5. 
Celkovo sa odhaduje, že počas episkopálnej inkvizície zahynulo asi 2000 ľudí. 
V španielskej inkvizícii bolo súdených asi 125 000 ľudí a popravených asi 2250. 
Rovnaký zdroj uvádza, že počas viac ako 500 rokov trvania inkvizície zahynulo 
asi 6000 ľudí. 
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Jewish virtual library (www.jewishvirtuallibrary.org) 

Podľa iného zdroja počas španielskej zahynulo 31 912 ľudí (roky 1480 - 
1808) a počas portugalskej inkvizície bolo súdených asi 40 000, zahynulo  asi 
1800. Tento údaj sa rádovo líši od toho prvého, no k miliónom má aj tak ešte 
veľmi ďaleko. 

 
Biblia.com 

Ďalší zdroj spomína Tomasa de Torquemada, hlavného inkvizítora 
španielskej inkvizície. Počas trvania jeho úradu (1483 - 1498) tento zdroj 
uvádza asi 100 000 súdených a asi 1500 popravených. 

 
Spanish Inquisition (www.answers.com) 

Iný zdroj uvádza odhady od 2000 až po celkový počet 135 000 mŕtvych, 
vrátane asi 10 000, ktorí zomreli vo väzení na následky zlého zaobchádzania. 
Tento zdroj, s odvolaním na dokument vysielaný v BBC/A&E Network, tiež 
spochybňuje niektoré bežne uvádzané spôsoby mučenia ako nepravdivé a v tej 
dobe či krajine nepoužívané. 

 
135 000 bolo najvyššie číslo, ktoré sa vo voľne dostupných zdrojoch 

nachádza. Ako zvyčajne - pravda bude niekde uprostred. Odhad 50 000 
mŕtvych vyzerá byť oveľa reálnejší ako hore spomínaných 9 miliónov. Zvlášť ak 
si uvedomíme, že okolo roku 1500 žilo v celej Európe (vrátane Ruska) asi 50 
miliónov obyvateľov. 

Na stredovekú dobu, keď sa ľudský život ani zďaleka nevážil tak ako 
dnes, inkvizícia nebola chápaná ako najkrutejšia z inštitúcií. Druh a intenzita 
trestov uvalená napr. španielskou inkvizíciou bola podobná (dokonca 
miernejšia) ako tých, ktoré vymeriaval svetský súd. Je rovnako pravda, že veľa 
ľudí uprednostňovalo mať svoj proces pred cirkevným súdom a nie pred 
svetským. Historici dokonca našli záznamy o ľuďoch, ktorí sa na svetskom 
súde toho obdobia rúhali, aby dosiahli prenesenie svojho prípadu pred súd 
cirkevný, ktorý pristupoval k ich prípadu pozornejšie. 

Tento článok nemá byť chápaný ako snaha ospravedlňovať neraz 
naozaj brutálne cirkevno-súdne praktiky. Skôr by mal viesť k zamysleniu, prečo 
k nim došlo a tiež prečo sú mnohé fakty zbytočne nadsadzované. 
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