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Úvod

    Na úvod mé seminární práce, která pojednává Bernardovi z Clairvaux, je třeba připomenout některá důležitá fakta  o historii cisterciáckého řádu, do něhož Bernard z Clairvaux patřil. Citeaux (lat. „cistercium“ – tj. cis tercium lapidem miliarum: dosl. „před třetím milníkem“) leželo ve Francii na římské cestě z Langres do Chalon-sur-Saone. Založeno bylo dne 21.3. 1098, zakládajícím opatem byl Robert z Molesme. Toto novum monasterium prožilo duchovní konjunkturu počínající v Molesme r. 1075. Časem se hnutí šíří („čtyři dcery Citeaux“: La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond), vzniká známý řád cisterciáků s mimořádnou postavou sv. Bernarda z Clairvaux (+1153), který se přičinil za svého života o vznik téměř 70 klášterů. 

Život Bernardův

    Bernard z Clairvaux - opat a církevní učitel se narodil r. 1091 jako třetí ze sedmi dětí burgundského šlechtice Tezelina na rodinném sídle Fontaines-les-Dijon (Francie). Jeho zálibami byly vědy a řečnictví. O duchovní život se zajímal od mládí, a tak není divu, že spolu se svým strýcem, svými čtyřmi bratry a asi třiceti stejně smýšlejícími muži vstoupil roku 1112 do chudého kláštera Citeaux. Byl to vůbec první cisterciácký klášter, který založil v roce 1098 Robert z Molesme. Pověst o jeho svatosti přivábila tolik mnichů, že musely být postaveny tři nové kláštery: roku 1113 La Ferté, r. 1114 Pontigny a r. 1115 Clairvaux. Právě v klášteře Clairvaux se stal Bernard prvním opatem a učinil jej nejslavnějším klášterem cisterciáckého řádu. Z kláštera v Clairvaux založil 72 cisterciáckých klášterů, mezi nimi i jeden v Uhrách. Svou činností vešel Bernard do historie jako "druhý zakladatel cisterciáckého řádu". Jeho činnost dosáhla takového věhlasu, že éru, ve které žil, nazývají historici "bernardinským stoletím".


Troyeský církevní koncil

    Roku 1128 byl na troyeském církevním sněmu, pracoval na sepsání řehole pro templářský řád a měl největší zásluhu na konečném odstranění rozkolu v církvi, který roku 1130 vznikl tím, že proti nově zvolenému papeži Innocenci II. vystoupila protistrana opírající se o sicilského krále Rogera, která proti Innocenci II. postavila Anakleta II. Bernardovým přičiněním byl Innocenc II. téměř obecně uznán a nástupce  vzdoropapeže Anakleta II. († 1138), Viktor IV., složil před Bernardem korunu i klíče a podrobil se Innocenci II.

Vystoupení proti Abelárdovi

    Bernard také vystoupil proti bludnému učení Petra Abelárda, které poté bylo zavrženo na dvou místních církevních sněmech v Soissons roku 1121 a v Sens roku 1140.
    Abelárd se ve svém spise „Ano i ne” (1122) a v jiných dílech poprvé pokoušel racionálně zhodnotit církevní učení a odhalit v něm rozpory. Staví na první místo rozum a hlásá právo věřících, aby kritizovali církevní autority. Pro papeže a jeho přívržence, které zastupoval právě Bernard z Clairvaux, znamenaly Abelárdovi názory podkopání samotných základů víry. V jednom udání, které poslal Bernard do Říma, napsal, že Abelard „se vyslovuje špatně o nebesích, podrývá neochvějnost víry v čistotu církve a překračuje hranice, které stanovili naši Otcové, když píše a uvažuje o víře, svátostech a svaté Trojici… Ve svých knihách hlásá nepravdy a nesprávná dogmata a projevuje se jako kacíř ani ne tak v bludech jako spíš v urputné obhajobě omylů. Je to člověk, který porušuje víru a vyvrací platnost Kristova kříže pro světskou moudrost.”
    Papež Inocenc II. ho odsoudil jako kacíře k „věčnému mlčení” a uvěznění v klášteře a nařídil spálit jeho knihy „všude, kde budou nalezeny.”
    Stejně neohroženě vystoupil Bernard i proti Arnoldovi Brescijskému, který byl snad nejnadanějším Abelárdovým stoupencem, který ostře kritizoval církevní hierarchii. Lateránský koncil v roce 1139 ho odsoudil a donutil opustit rodné město. Arnold uprchl před pronásledováním do Francie a později žil ve Švýcarsku a v Německu. V roce 1145 se objevil v Římě, kde se brzy dostal do čela protipapežské republiky, která vznikla roku 1143. Arnold z Brescie požadoval, aby byl papež zbaven světské moci, aby církevní majetek byl konfiskován ve prospěch obcí, aby byly provedeny církevní reformy, zrušen biskupský úřad a kněží zbaveni majetku, odhaloval zločiny papežské kurie a feudální šlechty a pranýřoval vysoký klérus. Papež Hadrián IV. Vyhlásil interdikt proti Římu, což přimělo Arnolda, aby město opustil. Byl zajat  císařem Fridrichem I. Barbarossou, vydán papeži a na jeho příkaz oběšen. Papež se s tím však nespokojil a nařídil spálit Arnoldovo tělo a popel hodit do Tibery.


Druhá křížová výprava

    Po dobytí Edessy Saracény r. 1144 přispěl Bernard z Clairvaux svojí výmluvností k druhé křížové výpravě. V burgundské bazilice ve Vézelay pronesl o Velikonocích roku 1146 tak přesvědčivé kázání, že král Ludvík VII. (1120-1180) i ostatní velmožové přijali bez váhání kříž a vytáhli do Palestiny osvobodit Boží hrob. Bernard se vydal agitovat také do dalších zemí, takže v roce 1147 stáli v jednom šiku císař Konrád III. (1093-1152), zmíněný francouzský Ludvík VII., ale také český kníže a pozdější král Vladislav (1110-1174). Křižácká výprava, v pořadí již druhá, však nepřinesla žádný zisk a také pokus o dobytí Damašku zcela ztroskotal. Nejhůře asi dopadl francouzský král - utekla mu manželka Eleonora Akvitánská a novým sňatkem položila základ k vládě Plantagenetů. Těžce nesl neúspěch této výpravy i samotný Bernard. Z této prohry se již nikdy nevzpamatoval, ale o to více se věnoval řeholní práci. Ačkoliv se mu všude, kam přišel, nabízela možnost mocenského vzestupu a zisku mnoha funkcí a hodností, nikdy žádnou nepřijal a zůstal po celý život jenom jedním z řady prostých a pokorných mnichů. To je věc dnes těžko představitelná, na druhé straně ale nelze opomenout, že jeho hlas byl ve své době platnější než hlasy mnoha formálně mocnějších funkcionářů. 


Boj proti katarům

    V posledních létech svého života Bernard vystoupil ještě proti katarům v jižní Francii, avšak zavrhoval všechny násilné prostředky a veškeré krveprolití.
    Kataři se domnívali, že veškeré zlo na zemi - všemožný útlak, nespravedlnost, sociální nerovnost - je dílem ďáblovým, a protože církev obhajuje nespravedlivé vládnoucí zřízení, napomáhá tím zločinům knížete pekel a podílí se na nich. Kataři se dělili na učitele - „dokonalé” - a prosté věřící. První měli být příkladem evangelických ctností. Odsuzovali soukromé vlastnictví, neuznávali církevní obřady, kult a hierarchii a byli pro přísné zachovávání slibu čistoty. Bohabojný způsob života „dokonalých”, který byl v rozporu se zkažeností mravů a touhou po obohacování, vlastními církevním představitelům, byl nejlepší názornou agitací pro novou věrouku. Kataři se zavazovali, že nebudou zabíjet, lhát a skládat přísahu. Při vysvěcení se dále zavazovali, že se nezřeknou své víry „ze strachu před vodou, ohněm nebo jakýmkoli jiným trestem”. I když se dostali do rukou svých odpůrců, hrdinně hájili své názory a nevzpírali se ani upálení. Řadoví kataři - „věřící” - mohli mít světské statky, rodiny a majetek, avšak „spásy” a království nebeského mohli dojít jedině tehdy, stali-li se „dokonalými”. Proto  „dokonalí”vykonávali obřad „útěchy” (consolamentum) vůdči „věřícím”. „Dokonalých” bylo i v době největšího rozkvětu katarů asi 4000 osob, to však byli skuteční vůdcové, fanatikové, kteří měli nesmírný vliv na své stoupence.
    V průběhu boje s katary kněží zejména horlivě pronásledovali „dokonalé”, jejichž likvidace zbavovala řadové katary „útěchy” a tedy i „spásy”.
    Bernard z Clairvaux horlil, aby byli neposlušní kacíři vyhlazeni za přispění světské moci. Podle Bernarda musí církev kacíře vyhledávat a odhalovat a na její pokyn je pak musí světská moc vyhlazovat. Jestliže světská moc je poslušna příkazů církve o boji s kacíři, uznává tím vedoucí úlohu církve a papežské kurie. Bernard žádal, abysvětská moc pronásledovala kacíře a zároveň hájil právo papežské kurie na vládu obou mečů - duchovního a materiálního. Přestože papež postoupil druhý meč světské moci, měl podle Bernarda právo jej používat, kdykoli a kdekoli to uzná za vhodné. 
    Ve věku 63 let zemřel nezapomenutelný řeholník po těžké žaludeční chorobě dne 20. srpna roku 1153. Spolubratři Bernarda pochovali v opatství Cluny, ale časem jeho ostatky přenesli do Clairvaux. Za svatého jej prohlásil 18. ledna 1173 papež Alexander III. a Pius VIII. ho v roce 1830 zařadil mezi církevní učitele. 





Závěr

    Bernard z Clairvaux má co říci i naší době. Přes všechnu laskavost a vstřícnost, kterou oplýval, byl vždy tvrdým a nesmlouvavým bojovníkem za pravdu a práva potřebných. Nepříjemně kritizoval rozmařilost duchovenstva i šlechty a tvrdě odsuzoval i pronásledování židů. Napsal také několik pozoruhodných děl, k nimž patří především spisy O lásce k Bohu, 86 kázání na téma Písně písní a dochovaná korespondence.
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