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„Øeka dosáhne 
svých cílù, 

protože se nauèila 
pøekonávat 
pøekážky.“

André Luiz

Klášter je zøejmì nejstarší typo-
logický druh pro ubytování 
skupiny podobnì smýšlejících 
lidí. Pravidelný pùdorys, v jehož 
rozích jsou schodištì, tvoøí 
vnìjší pruh ubytovacích cel, 
vnitøní pruh tvoøí ambit a  uvnitø 
pùdorysu je rajský dvùr. Klášter 
je jasnì vymezen proti 
vnìjšímu prostoru, styk s 
okolím je potlaèen.

1 Celá zemì mluvila jednou øeèí, jednìmi slovy.
2 Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a 
usadili se na ní.
3 Tehdy si spolu øekli: „Pojïme, udìlejme cihly a vypalme je v 
ohni.“ A tak mìli cihly místo kamene a asfalt místo malty. 
4 Øekli si totiž: „Pojïme, postavme si mìsto a vìž, jejíž vrchol 
dosáhne až k nebi. Tak si udìláme jméno, abychom nebyli 
rozptýleni po celé zemi!“
5 Hospodin však sestoupil, aby spatøil to mìsto a tu vìž, kterou 
lidští synové stavìli.
6 Hospodin si øekl: „Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu øeè. 
A toto je jen zaèátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, 
cokoli si pøedsevzali. 
7 Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich øeè, aby jeden 
nerozumìl øeèi druhého.“
8 Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to mìsto 
pøestali stavìt. 
9 Proto se to mìsto jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospo-
din zmátl øeè všech obyvatel zemì. Hospodin je odtud rozptýlil 
po celé zemi.

Genesis 11,1-9 CEP
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