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  MMoosstt  pprroommiinneenntt  ooff  tthhee  eennccyyccllooppeeddiissttss  

  EEdduuccaatteedd  bbyy  tthhee  JJeessuuiittss  

  EEssssaaii  ssuurr  llee  mmeerriittee  eett  llaa  vveerrttuu,,  11774455  

  OOnnee  ooff  tthhee  eeddiittoorrss  ooff  tthhee  DDiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  mmeeddeecciinnee,,  11774466  

  PPeennsseeeess  PPhhiilloossoopphhiiqquueess,,  11774466,,  aattttaacckkeedd  bbootthh  aatthheeiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  wwaass  cceennssoorreedd  

  MMaaddee  lliittttllee  mmoonneeyy  ffrroomm  hhiiss  wwrriittiinnggss,,  bbuutt  wwaass  ggrraanntteedd  aa  ssuumm  ooff  mmoonneeyy  ffrroomm  CCaatthheerriinnee  ooff  

RRuussssiiaa  ffoorr  hhiiss  lliibbrraarryy  

  HHee  wwrroottee  bbrrooaaddllyy,,  bbootthh  ppllaayyss,,  ppooeemmss,,  pphhiilloossoopphhyy,,  aanndd  ssoocciiaall  ccoommmmeennttaarryy  

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  FFrreenncchh  ccrriittiicc,,  SSaaiinnttee--BBeeuuvvee''ss,,  hhee  wwaass  ""  tthhee  ffiirrsstt  ggrreeaatt  wwrriitteerr  wwhhoo  bbeelloonnggeedd  

wwhhoollllyy  aanndd  uunnddiivviiddeeddllyy  ttoo  mmooddeerrnn  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy””  

RReelleevvaanntt  QQuuootteess  

  ““IIff  yyoouu  wwaanntt  mmee  ttoo  bbeelliieevvee  iinn  GGoodd,,  yyoouu  mmuusstt  mmaakkee  mmee  ttoouucchh  hhiimm..””  RReefflleeccttss  hhiiss  mmaatteerriiaalliissmm  

tthhaatt  eevvoollvveedd  iinnttoo  AAtthheeiissmm  

  ““JJuussttiiccee  iiss  tthhee  ffiirrsstt  vviirrttuuee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ccoommmmaanndd,,  aanndd  ssttooppss  tthhee  ccoommppllaaiinnttss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  

oobbeeyy..””  RReefflleeccttss  hhiiss  ddeemmooccrraattiicc  iiddeeaalliissmm  

  ““MMaann  wwiillll  nneevveerr  bbee  ffrreeee  uunnttiill  tthhee  llaasstt  kkiinngg  iiss  ssttrraanngglleedd  wwiitthh  tthhee  eennttrraaiillss  ooff  tthhee  llaasstt  pprriieesstt..””  

FFoorreesshhaaddoowweedd  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn,,  wwhhiicchh  aattttrriibbuutteedd  ssoocciiaall  iinneeqquuaalliittiieess  ttoo  

tthhee  jjooiinntt  ppoowweerr  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  MMoonnaarrcchhyy  

  ““TThhee  aarrbbiittrraarryy  rruullee  ooff  aa  jjuusstt  aanndd  eennlliigghhtteenneedd  pprriinnccee  iiss  aallwwaayyss  bbaadd..  HHiiss  vviirrttuueess  aarree  tthhee  mmoosstt  

ddaannggeerroouuss  aanndd  tthhee  ssuurreesstt  ffoorrmm  ooff  sseedduuccttiioonn::  tthheeyy  lluullll  aa  ppeeooppllee  iimmppeerrcceeppttiibbllyy  iinnttoo  tthhee  hhaabbiitt  

ooff  lloovviinngg,,  rreessppeeccttiinngg,,  aanndd  sseerrvviinngg  hhiiss  ssuucccceessssoorr,,  wwhhooeevveerr  tthhaatt  ssuucccceessssoorr  mmaayy  bbee,,  nnoo  mmaatttteerr  

hhooww  wwiicckkeedd  oorr  ssttuuppiidd..””    IInn  aann  eerraa  ooff  tthhee  EEnnlliigghhtteenneedd  MMoonnaarrcchh,,  tthhiiss  iiss  tthhee  bbeesstt  aarrgguummeenntt  

aaggaaiinnsstt  mmoonnaarrcchhyy,,  eevveenn  bbeenneevvoolleenntt  mmoonnaarrcchhyy..  

  HHuuggoo  CChhaavveezz  ooff  VVeenneezzuueellaa??  

  

  

  

  

EEnnccyyccllooppeeddiiaa  PPrroojjeecctt  

  hhttttpp::////wwwwww..hhttii..uummiicchh..eedduu//dd//ddiidd//  

  11775500--7722;;  iinntteerrrruupptteedd  ppeerriiooddiiccaallllyy  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess  

  IInntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssuummmmaarryy  ooff  wwoorrlldd  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  wwoouulldd  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  hhaarrmmoonnyy  

aanndd  oorrddeerr  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

  TThhrroouugghh  DDiiddeerroott’’ss  ddiirreeccttiioonn,,  iitt  bbeeccaammee  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  rreevvoolluuttiioonnaarryy  iiddeeaass  

  IItt  aallssoo  pprroovviiddeedd  tthhee  ccoommmmoonn  ppeerrssoonn  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  pprraaccttiiccaall  nnaattuurree  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

ttrraaddeess  aanndd  sskkiilllleedd  ooccccuuppaattiioonnss..  

  IItt  rreepprreesseennttss  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  FFrreenncchh  EEnnlliigghhtteennmmeenntt::  iittss  aammbbiittiioonn  aanndd  tthhee  ooppttiimmiissmm  tthhaatt  

kknnoowwlleeddggee  ccaann  bbee  aasssseemmbblleedd  iinn  oonnee  bbooookk  

  

CCiittaattiioonn  oonn  AAmmeerriiccaa  

  CCaattaalloogguueess  tthhee  hhiissttoorriiccaall  ddiissccoovveerryy  bbyy  CCoolluummbbuuss,,  aanndd  iittss  ssuubbsseeqquueenntt  ccoolloonniizzaattiioonn  bbyy  

EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  



  GGeeooggrraapphhiiccaallllyy  ssiittuuaatteess  AAmmeerriiccaa  

  IIddeennttiiffiieess  tthhee  mmaajjoorr  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  aanndd  rraaww  ggooooddss  pprroodduucceedd  iinn  AAmmeerriiccaa  

  NNBB::  NNootthhiinngg  aabboouutt  tthhee  nnaattiivvee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  AAmmeerriiccaa  oorr  tthheeiirr  ccuullttuurree  oorr  tthhee  nneeww  ssoocciieettiieess  

bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd  iinn  AAmmeerriiccaa!!  

  

CCaalliiffoorrnniiaa  

  CCaalliiffoorrnniiaa..  llaarrggee  ppeenniinnssuullaa  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa,,  nnoorrtthh  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  SSeeaa,,  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  

ssaavvaaggeess  wwhhoo  wwoorrsshhiipp  tthhee  mmoooonn..  EEaacchh  ffaammiillyy  tthheerree  lliivveess  aass  iitt  pplleeaasseess,,  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ssuubbjjeecctt  

ttoo  aannyy  ffoorrmm  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  SSppaanniisshh  hhaavvee  bbuuiilltt  aa  ffoorrtt  tthheerree  ccaalllleedd  OOuurr  LLaaddyy  ooff  LLoorreettoo..    

CCeennssoorrss  

  BBeeggiinnss  wwiitthh  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  wwoorrdd  iinn  LLaattiinn  aanndd  RRoommaann  cciivviilliizzaattiioonn..  

  DDiissccuusssseess  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  cceennssoorrsshhiipp  iinn  FFrraannccee  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ddaayy..  

  EEnnddss  wwiitthh  tthhiiss  oobbsseerrvvaattiioonn  oonn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ssttaattee  cceennssoorrss,,  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CChhaanncceelllloorr::  

““TThheeiirr  aapppprroovvaall  ssiiggnniiffiieess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppuubblliisshh..  SSoommeettiimmeess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  nnuummbbeerr  ooff  

bbooookkss  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  eexxaammiinnee,,  oorr  ffoorr  ootthheerr  rreeaassoonnss,,  tthheeyy  aarree  ppuutt  iinn  tthhee  ddiissaaggrreeeeaabbllee  ppoossiittiioonn  

ooff  rreedduucciinngg  aauutthhoorrss  aanndd  ppuubblliisshheerrss  aawwaaiittiinngg  tthheeiirr  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ppoooorr  ssoouullss  

wwhhoo  wwaannddeerr  oonn  tthhee  bbaannkkss  ooff  tthhee  SSttyyxx  aanndd  iimmpplloorree  CChhaarroonn  ttoo  ffeerrrryy  tthheemm  aaccrroossss..””  

  TThhiiss  vvoolluummee  iinncclluuddiinngg  tthhee  cciittaattiioonn  aabboovvee  lleedd  ttoo  tthhee  tteemmppoorraarryy  cceennssoorrsshhiipp  ooff  tthhee  

EEnnccyyccllooppeeddiiaa..  

VVeerrssuuss  IInnttoolleerraannccee  aanndd  RReelliiggiioouuss  ppeerrsseeccuuttiioonn  

  ““JJeewwss””  ddeettaaiillss  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  jjuuddaaiissmm  aanndd  ddiirreeccttllyy  mmeennttiioonnss  tthhee  ppeerrsseeccuuttiioonn  ffrroomm  RRoommaann  

ttiimmeess  ttoo  tthhee  pprreesseenntt::  ““WWhheenn  oonnee  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  hhoorrrroorrss  tthhaatt  tthhee  JJeewwss  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ssiinnccee  

JJ[[eessuuss]]  CC[[hhrriisstt]],,  tthhee  ccaarrnnaaggee  tthhaatt  tthheeyy  ssuuffffeerreedd  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  RRoommaann  eemmppeerroorrss,,  aanndd  tthhee  

ssllaauugghhtteerrss  tthhaatt  wweerree  rreeppeeaatteedd  aaggaaiinnsstt  tthheemm  ssoo  mmaannyy  ttiimmeess  iinn  aallll  tthhee  CChhrriissttiiaann  ssttaatteess,,  oonnee  iiss  

aassttoonniisshheedd  tthhaatt  tthhiiss  ppeeooppllee  ssttiillll  ssuurrvviivveess;;””  

  

IInnttoolleerraannccee  

IIff  aann  IInnffiiddeell  pprriinnccee  aasskkeedd  mmiissssiioonnaarriieess  ooff  aann  iinnttoolleerraanntt  ffaaiitthh  hhooww  tthheeiirr  rreelliiggiioonn  ttrreeaattss  tthhoossee  wwhhoo  

ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  iitt,,  tthheeyy  wwoouulldd  eeiitthheerr  hhaavvee  ttoo  aaddmmiitt  ssoommeetthhiinngg  ooddiioouuss,,  lliiee,,  oorr  kkeeeepp  aa  

sshhaammeeffuull  ssiilleennccee..  

WWhhaatt  ddiidd  CChhrriisstt  aasskk  ooff  hhiiss  ddiisscciipplleess  uuppoonn  sseennddiinngg  tthheemm  aammoonngg  tthhee  nnaattiioonnss??  WWaass  iitt  ttoo  kkiillll  oorr  ddiiee??  

WWaass  iitt  ttoo  ppeerrsseeccuuttee  oorr  ssuuffffeerr??  

SSaaiinntt  PPaauull  wwrroottee  ttoo  tthhee  TThheessssaalloonniiaannss::  IIff  ssoommeeoonnee  ccoommeess  ttoo  aannnnoouunnccee  aannootthheerr  CChhrriisstt,,  ttoo  

rreeccoommmmeenndd  aannootthheerr  ssppiirriitt,,  yyoouu  wwiillll  ssuuffffeerr  tthheemm..  IInnttoolleerraanntt  ppeeooppllee,,  iiss  tthhiiss  hhooww  yyoouu  ttrreeaatt  

eevveenn  tthhoossee  wwhhoo  aannnnoouunnccee  nnootthhiinngg,,  pprrooppoossee  nnootthhiinngg,,  pprreeaacchh  nnootthhiinngg??  

HHee  ffuurrtthheerr  wwrroottee::  ddoo  nnoott  ttrreeaatt  aass  aann  eenneemmyy  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ooppiinniioonnss  aass  yyoouu,,  bbuutt  

wwaarrnn  tthheemm  aass  aa  bbrrootthheerr..  IInnttoolleeaarrnntt  ppeeooppllee,,  iiss  tthhaatt  wwhhaatt  yyoouu  ddoo??  

IIff  yyoouurr  ooppiinniioonnss  aallllooww  yyoouu  ttoo  hhaattee  mmee,,  WWhhyy  wwoouullddnn''tt  mmyy  ooppiinniioonnss  aallllooww  mmee  ttoo  hhaattee  yyoouu  aass  wweellll??  

IIff  yyoouu  eexxccllaaiimm,,  ""II  hhaavvee  ttrruutthh  oonn  mmyy  ssiiddee,,""  II  wwoouulldd  ccrryy  jjuusstt  aass  lloouuddllyy,,  ““iitt  iiss  II  wwhhoo  hhaavvee  ttrruutthh  oonn  

mmyy  ssiiddee””  wwhhiillee  aaddddiinngg,,  ““wwhhaatt  ddooeess  iitt  mmaatttteerr  wwhhoo  iiss  wwrroonngg  ssoo  lloonngg  aass  tthheerree  iiss  ppeeaaccee  

bbeettwweeeenn  uuss!!  IIff  II  aamm  bblliinndd,,  nneeeedd  yyoouu  ssttrriikkee  aa  bblliinndd  mmaann  aaccrroossss  tthhee  ffaaccee??””  

IIff  aann  iinnttoolleerraanntt  mmaann  cclleeaarrllyy  eexxppllaaiinneedd  hhiiss  ppoossiittiioonn,,  wwhhaatt  ccoorrnneerr  ooff  tthhee  eeaarrtthh  wwoouulldd  rreemmaaiinn  ooppeenn  

ttoo  hhiimm  aanndd  wwhhaatt  sseennssiibbllee  mmaann  wwoouulldd  ddaarree  sseett  ffoooott  iinn  ssuucchh  aa  ccoouunnttrryy??  

NNeeggrrooeess  
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  AAlltthhoouugghh  tthhee  eennccyyccllooppeeddiissttss  aaddvvooccaatteedd  rreelliiggiioouuss  ttoolleerraannccee,,  tthheeyy  wweerree  nnoott  vveerryy  eennlliigghhtteenneedd  

aabboouutt  eetthhnniicciittyy..  

  TThhiiss  aarrttiiccllee  oonn  AAffrriiccaann  ssllaavveess  eexxaammiinneess  tthheemm  ffrroomm  tthhee  eeccoonnoommiicc  ppooiinntt  ooff  vviieeww  bbuutt  ddooeess  nnoott  

sseeeemm  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthheemm  aass  hhuummaann  bbeeiinnggss  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  iinnddiivviidduuaall  wwiillllss  aanndd  vvaalluuee  

  LLiissttss  mmaannyy  ooff  tthhee  aarrttiicclleess  ggoovveerrnniinngg  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  ssllaavveerryy  eessttaabblliisshheedd  bbyy  LLoouuiiss  XXIIVV  iinn  

11668855..  

  ““TThhee  cchhaarraacctteerr  ooff  nneeggrrooeess  iinn  ggeenneerraall..  IIff  bbyy  cchhaannccee  oonnee  eennccoouunntteerrss  wweellll--bboorrnn  mmeenn  aammoonngg  

tthhee  nneeggrrooeess  ooff  GGuuiinneeaa  ((tthhee  mmaajjoorriittyy  iiss  aallwwaayyss  ddeepprraavveedd)),,  tthheeyy  aarree  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  iinncclliinneedd  

ttoo  lliibbeerrttiinnaaggee,,  vveennggeeaannccee,,  tthheefftt  aanndd  llyyiinngg..  TThheeiirr  ssttuubbbboorrnnnneessss  iiss  ssuucchh  tthhaatt  tthheeyy  nneevveerr  aaddmmiitt  

hhaavviinngg  ddoonnee  wwrroonngg,,  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  ppuunniisshhmmeenntt  tthheeyy  aarree  mmaaddee  ttoo  uunnddeerrggoo..  NNoott  eevveenn  tthhee  

ffeeaarr  ooff  ddeeaatthh  mmoovveess  tthheemm..””  

MMoohhaammmmeeddaanniissmm  

  HHiissttoorriiccaallllyy  aaccccuurraattee  ddeeppiiccttiioonn  ooff  MMoohhaammmmaadd  aanndd  ooff  tthhee  rriissee  ooff  IIssllaamm  

  RReessppeeccttffuull  

  TThheerree  iiss  aa  ccrriittiicciissmm  ooff  iittss  lleessss  tthhaann  rraattiioonnaall  aassppeeccttss,,  bbuutt  lleessss  vviirruulleenntt  tthhaann  ttoowwaarrdd  

CChhrriissttiiaanniittyy  

      AAmmoonngg  tthhee  iinnccoohheerreenntt  ddeeccllaammaattiioonnss  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhiiss  bbooookk  iiss  ffiilllleedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

OOrriieennttaall  ttaassttee,,  oonnee  ccaann  ssttiillll  ffiinndd  mmoorrsseellss  tthhaatt  mmiigghhtt  aappppeeaarr  ssuubblliimmee..  MMoohhaammmmeedd,,  ffoorr  

eexxaammppllee,,  iinn  ssppeeaakkiinngg  ooff  tthhee  cceessssaattiioonn  ooff  tthhee  fflloooodd,,  eexxpprreesssseess  hhiimmsseellff  tthhuuss::  ««GGoodd  ssaayyss::  

eeaarrtthh,,  sswwaallllooww  uupp  yyoouurr  wwaatteerrss::  sskkyy,,  ddrraaww  uupp  tthhee  wwaatteerrss  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ppoouurreedd::  tthhee  sskkyy  aanndd  

tthhee  eeaarrtthh  oobbeeyyeedd»»..    

    HHiiss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  GGoodd  iiss  ooff  aa  vveerriittaabbllyy  ssuubblliimmee  kkiinndd..  WWhheenn  aasskkeedd  wwhhoo  wwaass  tthhaatt  AAllllaahh  tthhaatt  

hhee  wwaass  aannnnoouunncciinngg::  ««  HHee  iiss  tthhee  oonnee,,""  hhee  rreepplliieedd,,  ""wwhhoo  ttaakkeess  bbeeiinngg  ffrroomm  hhiimmsseellff  aanndd  ffrroomm  

wwhhoomm  ootthheerrss  ttaakkee  iitt,,  wwhhoo  eennggeennddeerrss  nnootthhiinngg  aanndd  wwhhoo  iiss  iinn  nnoo  wwaayy  eennggeennddeerreedd,,  aanndd  ttoo  

wwhhoomm  nnootthhiinngg  iiss  ssiimmiillaarr  iinn  tthhee  wwhhoollee  rreeaallmm  ooff  bbeeiinnggss  »»..    

    IItt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss,,  aabbssuurrddiittiieess,,  aanndd  aannaacchhrroonniissmmss  aarree  sspprreeaadd  tthhiicckkllyy  iinn  tthhiiss  

bbooookk..  OOnnee  ffiinnddss  tthheerree  eessppeecciiaallllyy  aa  pprrooffoouunndd  iiggnnoorraannccee  ooff  tthhee  ssiimmpplleesstt  aanndd  mmoosstt  

wweellll--kknnoowwnn  PPhhyyssiiccss..  TThhiiss  iiss  tthhee  ttoouucchhssttoonnee  ooff  bbooookkss  tthhaatt  ffaallssee  rreelliiggiioonnss  ccllaaiimm  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  

bbyy  tthhee  DDiivviinniittyy;;  ffoorr  GGoodd  iiss  nneeiitthheerr  aabbssuurrdd  nnoorr  iiggnnoorraanntt::  bbuutt  tthhee  vvuullggaarr  wwhhoo  ddoo  nnoott  sseeee  tthheessee  

ffaauullttss,,  aaddoorree  tthheemm  aanndd  tthhee  IImmaammss  eemmppllooyy  aa  ddeelluuggee  ooff  wwoorrddss  ttoo  ppaalllliiaattee  tthheemm..    

WWoommeenn  

  ““WWee  hhaavvee  ssoo  sseevveerreellyy  nneegglleecctteedd  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  wwoommeenn  aammoonngg  aallll  ooff  tthhee  rreeffiinneedd  ppeeoopplleess,,  

tthhaatt  iitt  iiss  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  wwee  ccaann  iiddeennttiiffyy  ssoo  mmaannyy  wwhhoossee  eerruuddiittiioonn  aanndd  wwrriitttteenn  wwoorrkkss  hhaavvee  

mmaaddee  tthheemm  rreennoowwnneedd..””  

  CCiitteess  hhiissttoorriiccaall  eexxaammpplleess  ooff  wwoommeenn  bbeeiinngg  ssuubbjjuuggaatteedd  bbyy  HHeebbrreewwss,,  GGrreeeekkss,,  CChhrriissttiiaannss,,  

MMuusslliimmss,,  aanndd  ootthheerr  aanncciieenntt  ppeeoopplleess  

  ““TThhee  rraabbbbiiss  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwoommaann  wwaass  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  iimmaaggee  ooff  GGoodd;;  tthheeyy  iinnssiisstt  tthhaatt  sshhee  

wwaass  lleessss  ppeerrffeecctt  tthhaann  mmaann,,  bbeeccaauussee  GGoodd  oonnllyy  mmaaddee  hheerr  ttoo  bbee  hhiiss  hheellppmmeeeett..  AA  CChhrriissttiiaann  

tthheeoollooggiiaann,,  ((LLaammbbeerrtt  DDaannaaeeuuss,,  iinn  aannttiiqquuiittaattiibbuuss,,  ppaagg..  4422..))  ttaauugghhtt  tthhaatt  tthhee  iimmaaggee  ooff  GGoodd  

wwaass  mmoorree  vviibbrraanntt  iinn  mmaann  tthhaann  iinn  wwoommaann..””  

  ““PPeerrhhaappss  tthhee  ddaarrkk  aarrttss,,  ssuucchh  aass  ssuuppeerrssttiittiioonn  aanndd  mmaaggiicc,,  hhaavvee  oonnllyy  bbeeeenn  aattttrriibbuutteedd  ttoo  wwoommeenn  

bbeeccaauussee  wwee  rreeccooggnniizzee  iinn  tthheemm  mmoorree  rreessoouurrcceess  ooff  ssppiirriitt  tthhaann  wwee''dd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  tthheemm  ccrreeddiitt  

ffoorr;;  tthhaatt  sseeeemmss  ttoo  bbee  LLiivvyy''ss  mmeeaanniinngg  wwhheenn  hhee  ssaaiidd  tthhaatt  wwoommaann  iiss  aann  aanniimmaall  bbootthh  ppoowweerrlleessss  

aanndd  iinnddoommiittaabbllee..””  

  QQuueessttiioonnss  tthhee  ttaabbooooss  rreellaatteedd  ttoo  wwoommeenn  

  



  

VVeennuuss  ((MMeeddiicciinnee))  

  VVeennuuss..  TThhee  pplleeaassuurreess  ooff  VVeennuuss,,  ttaakkeenn  ooppppoorrttuunneellyy  oorr  iinnooppppoorrttuunneellyy,,  ddoo  hhaavvee  ssoommee  eeffffeecctt  

oonn  ssttrreennggtthheenniinngg  oorr  ddeessttrrooyyiinngg  hheeaalltthh;;  ffoorr  iitt  iiss  kknnoowwnn  ffrroomm  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  rreettaaiinneedd  sseemmeenn  

ccaauusseess  aa  nnuummbbnneessss  iinn  tthhee  bbooddyy  aanndd  ssoommeettiimmeess  pprroodduucceess  tteerrrriibbllee  ddiissoorrddeerrss  ooff  tthhee  nneerrvvoouuss  

ssyysstteemm..  IInn  aaddddiittiioonn  sseemmeenn  nneeeeddss  ttoo  bbee  wweellll  ccoonnttrroolllleedd,,  iitt  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  ssuubbttllee  ppaarrtt  ooff  tthhee  

bblloooodd..  

  TThhuuss  HHiippppooccrraatteess  aannsswweerreedd  ssoo  wwiisseellyy  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  wwhheenn  ttoo  hhaavvee  rreeccoouurrssee  ttoo  ccooiittuuss::  iitt  

iiss,,  ssaaiidd  hhee,,  wwhheenn  oonnee  iiss  iinn  aa  mmoooodd  ttoo  wweeaakkeenn  oonneesseellff;;  tthhuuss  tthhee  wweeaakk,,  tthhee  vveerryy  yyoouunngg,,  aanndd  

tthhee  vveerryy  oolldd,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnvvaalleesscceennttss,,  sshhoouulldd  aabbssttaaiinn..    

  FFoorr  rreeppeeaatteedd  ccooiittuuss,,  oonnee  sshhoouulldd  aavvooiidd  eexxcceessss  ddrriinnkkiinngg  aanndd  eeaattiinngg,,  aallssoo  hhuunnggeerr,,  oovveerrwwoorrkk,,  

eexxcceessssiivvee  ssttuuddyy,,  bblloooodd  lleettttiinnggss,,  llaattee  nniigghhttss,,  ppuurrggeess,,  aanndd  aannyytthhiinngg  wwhhiicchh  ccoouulldd  eennffeeeebbllee  oorr  

ddeessttrrooyy  oonnee''ss  ssttrreennggtthh..    

  NNuummeerroouuss  aauutthhoorrss  cciittee  tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  rruuiinneedd  tthheeiirr  hheeaalltthh  bbyy  

iimmmmooddeerraattee  uussee  ooff  tthhiiss  pplleeaassuurree,,  aanndd  CCeellssiiuuss,,  aallrreeaaddyy  qquuootteedd,,  ssaaiidd  tthhaatt  dduurriinngg  ggoooodd  hheeaalltthh  

oonnee  sshhoouulldd  ccoonnttrrooll  tthhee  cceerrttaaiinn  bbeenneeffiittss  wwaarrddiinngg  aaggaaiinnsstt  mmaannyy  ssiicckknneesssseess;;  oofftteenn  ssiicckknneesssseess  

ooff  nnoo  ccoonnsseeqquueennccee  iinn  tthheemmsseellvveess  bbeeccoommee  sseerriioouuss  aanndd  ddaannggeerroouuss  bbeeccaauussee  tthhee  bbooddyy  iiss  

uunnffoorrttuunnaatteellyy  eexxhhaauusstteedd  bbyy  iimmmmooddeerraattee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  pplleeaassuurreess  ooff  VVeennuuss..  

IIrrooqquuooiiss  

  TThheessee  bbaarrbbaarriiaannss  ccoommpprriissee  ffiivvee  nnaattiioonnss..  TThhee  cclloosseesstt  ttoo  tthhee  EEnngglliisshh  aarree  tthhee  AAnniieezz;;  ttwweennttyy  

lleeaagguueess  ffrroomm  tthheerree  aarree  tthhee  AAnnnneeggoouuttss;;  ttwwoo  ddaayyss  ffaarrtthheerr  aarree  tthhee  OOnnoonnttaagguueess,,  wwhhoossee  

nneeiigghhbboorrss  aarree  tthhee  GGooyyaaggoonniinnss;;  aanndd  ffiinnaallllyy,,  tthhee  llaasstt  aarree  tthhee  TTssoonnnnoommoonnaannss,,  oonnee  hhuunnddrreedd  

lleeaagguueess  ffrroomm  tthhee  EEnngglliisshh..  AAllll  ooff  tthheessee  ggrroouuppss  aarree  ssaavvaaggee  wwaarrrriioorrss,,  rreellaattiivveellyy  uunniitteedd  

aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess;;  ssoommeettiimmeess  tthheeyy  aarree  aalliiggnneedd  wwiitthh  tthhee  EEnngglliisshh,,  aanndd  aatt  ootthheerr  ttiimmeess  wwiitthh  

tthhee  FFrreenncchh,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  wwhheerree  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheeiirr  iinntteerreessttss  lliiee..    

  TThhee  rreeggiioonn  tthheeyy  iinnhhaabbiitt  iiss  jjuusstt  aass  ccoolldd  aass  QQuueebbeecc..  TThheeyy  lliivvee  ooffff  bboouuccaanneedd  mmeeaatt,,  IInnddiiaann  

wwhheeaatt,,  [[11]]  aanndd  ffrruuiittss  wwhhiicchh  tthheeyy  ffiinndd  iinn  tthhee  ffoorreessttss  aanndd  mmoouunnttaaiinnss..  TThheeyy  ddoo  nnoott  rreeccooggnniizzee  

aannyy  kkiinngg  oorr  cchhiieeff;;  aallll  ooff  tthheeiirr  ggeenneerraall  aaffffaaiirrss  aarree  hhaannddlleedd  bbyy  aasssseemmbblliieess  ooff  eellddeerrss  aanndd  ooff  

yyoouunngg  ppeeooppllee..  TThheeyy  aarree  ddiivviiddeedd  bbyy  ttrriibbeess,,  tthhee  tthhrreeee  pprriinncciippllee  oonneess  bbeeiinngg  tthhee  BBeeaarr,,  TToorrttooiissee  

aanndd  WWoollff  TTrriibbeess..  EEaacchh  vviillllaaggee  iinncclluuddeess  iinnhhaabbiittaannttss  ffrroomm  tthheessee  tthhrreeee  ttrriibbeess,,  aanndd  eeaacchh  ttrriibbee  

hhaass  iittss  oowwnn  cchhiieeff..  TThheeiirr  pprriinncciippaall  ttrraaddee  iiss  iinn  bbeeaavveerrss,,  wwhhiicchh  tthheeyy  bbaarrtteerr  ffoorr  bbrraannddyy,,  

ssoommeetthhiinngg  tthheeyy  lloovvee  ppaassssiioonnaatteellyy..    

  TThhiiss  aarrttiiccllee  wwaass  wwrriitttteenn  bbyy  JJaaccoouurrtt;;  DDiiddeerroott,,  iinn  aa  ddiiaalloogguuee  eennttiittlleedd  ““SSuupppplleemmeenntt  ttoo  tthhee  

VVooyyaaggee  ooff  BBoouuggaaiinnvviillllee,,””  ttrreeaattss  tthhee  nnaattiivveess  ooff  TTaahhiittii  wwiitthh  ggrreeaatt  rreessppeecctt;;    hhee  ddeeppiiccttss  tthheemm  

aass  ““nnaattuurraall””  mmeenn  wwhhoo  aarree  hhoonneesstt,,  cchhaarriittaabbllee,,  aanndd  bbrraavvee  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  CCoolloonniizzeerrss  aanndd  tthheeiirr  

hhyyppooccrriissyy  

PPrriieessttss  

      PPrriieessttss..  BByy  tthhiiss  nnoouunn  iiss  mmeeaanntt  aallll  tthhoossee  wwhhoo  ffuullffiillll  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  rreelliiggiioouuss  ccuullttss  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppeeoopplleess  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  

    EExxtteerriioorr  ffoorrmmss  ooff  wwoorrsshhiipp  eennttaaiill  cceerreemmoonniieess,,  tthhee  aaiimm  ooff  wwhhiicchh  iiss  ttoo  aaffffeecctt  mmeenn''ss  sseennsseess  

aanndd  ttoo  ccrreeaattee  iinn  tthheemm  aa  sseennssee  ooff  vveenneerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ddiivviinniittyy  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  ppaayy  hhoommaaggee..  SSeeee  

WWoorrsshhiipp..  SSuuppeerrssttiittiioonn  hhaavviinngg  mmuullttiipplliieedd  tthhee  cceerreemmoonniieess  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonnss,,  tthhee  ppeerrssoonnss  

wwhhoo  ooffffiicciiaatteedd  aatt  tthheemm  wweerree  nnoott  lloonngg  iinn  ffoorrmmiinngg  aa  sseeppaarraattee  oorrddeerr  uunniiqquueellyy  ddeessttiinneedd  ttoo  aallttaarr  

sseerrvviiccee;;    

    IItt  iiss  sswweeeett  ttoo  ddoommiinnaattee  oovveerr  oonnee''ss  ppeeeerrss;;  tthhee  pprriieessttss  kknneeww  hhooww  ttoo  ttuurrnn  tthhee  ggoooodd  ooppiinniioonn  

tthheeyy  hhaadd  ffoosstteerreedd  iinn  tthhee  mmiinndd  ooff  tthheeiirr  ffeellllooww  mmeenn  ttoo  tthheeiirr  aaddvvaannttaaggee;;  tthheeyy  ccllaaiimmeedd  tthhaatt  tthhee  



ggooddss  rreevveeaalleedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  tthheemm;;  tthheeyy  aannnnoouunncceedd  tthheeiirr  ddeeccrreeeess;;  tthheeyy  ttaauugghhtt  tthheeiirr  ddooggmmaa;;  

tthheeyy  pprreessccrriibbeedd  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  bbeelliieevveedd  aanndd  wwhhaatt  rreejjeecctteedd;;  tthheeyy  ffiixxeedd  wwhhaatt  pplleeaasseedd  oorr  

ddiisspplleeaasseedd  tthhee  ddiivviinniittyy;;  tthheeyy  pprroonnoouunncceedd  oorraacclleess;;  tthheeyy  pprreeddiicctteedd  tthhee  ffuuttuurree  ttoo  ffeeaarrffuull  aanndd  

aannxxiioouuss  mmaann,,  tthheeyy  mmaaddee  hhiimm  ttrreemmbbllee  wwiitthh  ffeeaarr  ooff  tthhee  cchhaassttiisseemmeennttss  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  iirrrriittaatteedd  

ggooddss  mmeennaacceedd  tthhoossee  wwhhoo  ddaarreedd  ttoo  ddoouubbtt  tthheeiirr  mmiissssiioonn  oorr  ddiissppuuttee  tthheeiirr  ddooccttrriinnee..  

    MMaannkkiinndd  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  mmoorree  tthhaann  hhaappppyy,,  iiff  tthhee  pprriieessttss  ooff  ddeecceeppttiioonn  hhaadd  aabbuusseedd  oonnllyy  

tthhee  ppoowweerr  oovveerr  mmeenn  ggiivveenn  bbyy  tthheeiirr  mmiinniissttrryy;;  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  hhuummiilliittyy  aanndd  mmeeeekknneessss  ssoo  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  GGoossppeell,,  iinn  tthhee  cceennttuurriieess  ooff  ddaarrkknneessss  tthhee  pprriieessttss  ooff  tthhee  GGoodd  ooff  ppeeaaccee  

wweerree  sseeeenn  bbeeaarriinngg  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  rreevvoolltt;;  aarrmmiinngg  tthhee  hhaannddss  ooff  ssuubbjjeeccttss  aaggaaiinnsstt  tthheeiirr  

ssoovveerreeiiggnnss;;  iinnssoolleennttllyy  oorrddeerriinngg  kkiinnggss  ttoo  ddeesscceenndd  ffrroomm  tthhee  tthhrroonnee;;  ……TThheessee  vvaaiinn  pprreetteennssiioonnss  

wweerree  ssoommeettiimmeess  cceemmeenntteedd  bbyy  rriivveerrss  ooff  bblloooodd;;……iinn  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  tthhee  tteerrrriibbllee  iinnqquuiissiittiioonn  iiss  

eessttaabblliisshheedd,,  iitt  pprroovviiddeess  ffrreeqquueenntt  eexxaammpplleess  ooff  hhuummaann  ssaaccrriiffiicceess  llaacckkiinngg  nnoonnee  ooff  tthhee  

bbaarrbbaarriissmm  ooff  tthhoossee  ooff  tthhee  MMeexxiiccaann  pprriieessttss..  TThhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee  iinn  ccoouunnttrriieess  eennlliigghhtteenneedd  bbyy  

tthhee  lliigghhtt  ooff  rreeaassoonn  aanndd  pphhiilloossoopphhyy;;  hheerree,,  tthhee  pprriieesstt  nneevveerr  ffoorrggeettss  tthhaatt  hhee  iiss  mmaann,,  ssuubbjjeecctt  aanndd  

cciittiizzeenn..    

NNoobbiilliittyy  

  ““DDeemmooccrraacciieess  hhaavvee  nnoo  nneeeedd  ffoorr  nnoobbiilliittyy,,  tthheeyy  aarree  eevveenn  mmoorree  ppeeaacceeffuull  wwhheenn  tthheerree  aarree  nnoo  

nnoobbllee  ffaammiilliieess;;  ffoorr  tthheenn  oonnee  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  tthhiinngg  pprrooppoosseedd  aanndd  nnoott  tthhee  iinnddiivviidduuaall  pprrooppoossiinngg  

iitt;;  oorr  wwhheenn  iitt  hhaappppeennss  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  iitt  iiss  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  

hhee  mmiigghhtt  bbee  uusseeffuull  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss  aatt  hhaanndd,,  aanndd  nnoott  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss  ccooaatt  ooff  aarrmmss  aanndd  

ggeenneeaallooggyy..  TThhee  SSwwiissss  rreeppuubblliicc,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmaaiinnttaaiinnss  iittsseellff  vveerryy  wweellll  ddeessppiittee  tthhee  ddiivveerrssiittyy  

ooff  iittss  rreelliiggiioonnss  aanndd  ccaannttoonnss,,  bbeeccaauussee  uuttiilliittyy  aanndd  nnoott  rreessppeecctt  hhoolldd  iitt  ttooggeetthheerr..  TThhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  PPrroovviinncceess  ppoosssseesssseess  tthhee  aaddvvaannttaaggee  tthhaatt  eeqquuaalliittyy  aammoonngg  ppeerrssoonnss  

pprroodduucceess  eeqquuaalliittyy  iinn  tthhee  ccoouunnsseellss,,  aanndd  tthhuuss  ttaaxxeess  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ppaaiidd  wwiitthh  aa  bbeetttteerr  

wwiillll..””  

  AAlltthhoouugghh  tthheeyy  wweerree  nnoott  eennlliigghhtteenneedd  aabboouutt  eetthhnniicciittyy,,  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  aabboouutt  nnoobbiilliittyy  aanndd  

ddeemmooccrraaccyy  rreevveeaallss  aa  sseennssiittiivviittyy  ttoo  tthhee  iiddeeaallss  ooff  tthhee  RReevvoolluuttiioonn..  

SSuummmmaarryy  

  TThhee  FFrreenncchh  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinntteelllleeccttuuaall  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ooff  tthhee  

EEnnlliigghhtteennmmeenntt  

  TThhee  aatttteemmpptt  ttoo  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  aasssseemmbbllee  tthhee  ssuumm  ooff  hhuummaann  lleeaarrnniinngg  iiss  eemmbblleemmaattiicc  ooff  tthhee  

EEnnlliigghhtteennmmeenntt    

  IItt  wwaass  aa  ssppuurr  ttoo  tthhee  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn  

  AAllssoo  rreevveeaallss  tthhee  ffaaiilliinnggss  ooff  tthhee  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  PPrroojjeecctt::    

    TThhee  EEnnccyyllooppeeddiissttss,,  wwhhiillee  eennlliigghhtteenneedd  aabboouutt  mmaannyy  tthhiinnggss  iinncclluuddiinngg  rreelliiggiioonn,,  ssoocciiaall  ccllaassss,,  

wwoommeenn,,  wweerree  ssttiillll  bblliinndd  ttoo  tthhee  iinnhhuummaanniittyy  ooff  EEuurrooppeeaann  ccoolloonniizzaattiioonn  aanndd  ssllaavveerryy..  

    IItt  mmaayy  hhaavvee  hhaadd  ooffffeerreedd  ssoommee  ssttiimmuulluuss  ttoo  tthhee  IInndduussttrriiaall  RReevvoolluuttiioonn,,  bbuutt  lliimmiitteedd,,  aass  mmoosstt  

ooff  tthhee  aarrttss  ddeeppiicctteedd  wweerree  oouuttddaatteedd  bbyy  nneeww  iinnvveennttiioonnss  aanndd  mmaacchhiinneerryy  


