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Řada první
Listy psané asi z pouště chalcidské, v letech 370. až 380.

List I. INNOCENCIOVI
O ženě sedmkrát stínané.

Casto jsi mne, nejdražší Innocencie, žádal, abych o zázrač
ne' oné události, jež se za našeho věku přihodila, nemlčel.
Když já ostýchavě, ale opravdově, jak nyní pocit'uji,jsem od
píral a nedůvěřoval si, že bych na to stačil, buď že všeliká řeč
lidská nižší jest chvály nebeské, nebo že nečinnost, jako něja
ká důvtipu snět',moji dřívější,byt'nepatrnou, výmluvnost strá
vila, ty naproti tomu jsi tvrdil, že u věcech božských nená
leží hleděti na mohoucnost, ale na ducha, a že nemožno, by
slov se nedostávalo tomu, kdo v Slovo byl uvěřil.

Co tedy činiti? Čeho splniti jsem neschopen, odepříti se ne
osměluji. Na těžký koráb jsem stavěn, v plavbě neučený, &
člověk ani člunku na jezeře neřídivší, v jekot Moře erné
ho se vydávám. Již ztrácejí se mi země, „nebe kolkolem, kol
kolem moře“, nyní hladina tmou se čeří a slepou nocí mra
ků vlny pěnivé se bělají. Vybízíš, abych vzedmuté plachty na
stěžeň zavěsil, lanoví rozvinul, kormidlo řídil. Poslouchám
již rozkazu, a poněvadž láska všecko zmůže, bude-li Duch
Svatý plavbu provázeti, důvěřuju, neboť na obě strany kyne
mi útěcha: přižene-li mne příboj k žádaným přístavům, za
kormidelníka slabšího budu považován, uvázne-li nehlazená
řečv drsných mluvy zátočinách, bys i schopnosti marně hle
dal, vůle jistě pohřešovati nebudeš.

Nuže Vercelly, město ligurské, nedaleko úpatí alpských
ležící, kdysi mocné, nyní řídce jest obydleno a na polo v ssu
tinách. Navštíviv je podle obyčeje místodržící, udanou jemu
ženu zároveň s cizoložníkem — nebot' toto obvinění na ni
manžel vrhl — za trest do hrozného žaláře dal vsaditi. A za
nedlouho potom, když zsinalá těla zubatými bodci do krve
byla zdrásána a bolest rozbrázděných boků vymáhala při
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List první
znání, přenešt'astný mladík, aby výhodou usmrcení ušel dlou
hým mukám, na svou krev selhav cizí obvinil, & sám ze
všech bídný zasluhoval asi býti sťat, poněvadž nezůstavil
nevinné, aby mohla popříti. Ale žena, pohlavím slabší, si
lou mužnější, když skřipec tělo její napínal a ruce hnusem
žalářním umazané pouta na zádech svírala, očima,kterých je
diných nemohl mučitel svázati, vzhlédla k nebi, a se slzami
vyhrnuvšími se po lících pravila: „Ty's svědkem mým, Dane
Ježíši,kterémuž nic skryto není a kterýž jsi zpytatelem led
ví a srdce, že nezapírám proto, abych nezhynula, ale že ne
chci lháti, abych nezhřešila. Leč ty, člověče bídný,v záhubu-li
se vrháš, proč dva hubíš nevinné? Věru i sama toužím po
smrti, toužím nevzhledné toto tělo svléci, ale nikoliv jako ci
zoložnice. propůjčují hrdlo, beze strachu přijímám mečnade
mnou se blýskající, nevinnost však přece s sebou si ponesu.
Neumírá, kdo k takovému životu jest vražděn.“

Místodržící tedy, nasytiv své zraky krví jako šelma, která
krve jednou ochutnavši vždycky už žízní, zdvojiti káže mu
ka a zuřivě skřípaje zuby, podobným trestem pohrozil katu,
nepřizná-li se slabší pohlaví k tomu, čeho síla mužská nedo
vedla zamlčeti.

Přispěj, pane Ježíši! na jedinou osobu co to muk vymy
šleno. Za vlasy uvázána o kůl, celé tělo pevně přivázáno na
Skřipec, oheň k samým nohám přistaven, do obou boků bo
dá ji kat, a ani prsům nedáno příměří. Zena setrvává bez
hnutí, a když bolest tělesná ducha přemohla, dobrého za
koušejíc svědomí, zakázala mukám kolem sebe zuřiti.Soud
ce ukrutník jako přemožen se vzpíná, ona Bohu se modlí;
údy její z kloubů vytahány,ona oči k nebi upírá; druhjako k
zločinu společnému se přiznává, ona za přiznávajícího se po
pírá a sama jsouc v nebezpečí, jiného v nebezpečí obhajuje.

při tom jedna jest její řeč: „Bij si, pal, trhej, neučinila jsem
toho. Nedává-li se víry slovům, přijde den, kdy obvinění toto
bude bedlivě projednáno. MámSoudce svéhol“ Již zemdlený
mučitel vzdychal a sténal, a nebylo již kam novou ránu zasadi
ti. Již přemožená vzteklost hrozila se těla, jež rozsápala. Tu
náhle místodržící zlostí popuzen dí: „Co se divíte, shromáž
dění, chce-li žena raději se trápiti než zhynouti? Cizoložství
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lnnocenciovi
jistotně bez druhého spáchati nelze, &spíše se víře podobá,
tuším, že vinnice zapírá svůj zločin, než aby mladík se přizná
val, jsa nevinen.

Stejný tudíž rozsudek na oba byl vyřčen, a kat odvléká
odsouzené. Všechen lid na divadlo to se vyhrne, až se zdálo,
jako by se město stěhovalo; ze zacpaných bran valí se lid
stvoahoustne. Hlava přebidného mladíka hned na první rá
nu mečem odskočí, a bezhlavá mrtvola válí se ve své krvi. Do
tě na ženu došlo: sražena byla k zemi na kolena, na chvějící
se šíji blyštící se meč vytasen & kat obnaženou pravicí ze
všech sil se rozmáchl. Sotva však těla se dotklo ostří smr
tící, zastavilo se, lehce jen sedřevši kůži, a jen nepatrně kr
ve odtud vystřiklo. Zalekl se útočník bezmocné ruky &pra
vici přemožené vadnoucím mečem se divě, k dalšímu úto
ku ji rozhání. Meč znovu sklouzne na ženu zmalátnělý &
jako by ocel bála se jí dotknouti, na šíji utkvívá &neubližuje.
A tak zuřící a supějící pochop přehodiv si plášt' na šíji a
všecky napjav síly, sponu, jež stiskovala okraje svrchního
roucha, na zem vyrazil, &nevšimnuv si toho, mečem máchal
k ráně. „Hle, praví žena, s ramene zlato ti padá, seber je, at'
se neztratí, tak pracně byvši sháněno.“

Ach, jářku, jaká to bezpečnost! Nebojí se kvačící na ni
smrti, raduje se stínána jsouc. Kat zsiná, oči její na meč ne
hledíce, jenom sponu vidí; a aby nebylo málo na tom, že se
nestrachuje záhuby, dobrodiní skýtá zuřivci. Již tedy i třetí
ránu zmařilo tajemství Trojice. ]iž katan vyděšen a nevěře
ostří, hrotem míří v hrdlo, aby když títi nemohl, aspoň tla
kem ruky meč v tělo vhrouzil. O, všem věkům věc neslý
chaná! K čepeli meč se ohýbá, a jako by přemožen na pána
svého hleděl, přiznává se, že bodnouti nemůže.

Tu mi na mysli tanou příklady tří mládenců, kteřív zchla
zených oblastech plamenů v hymny vyrazili místo v nářky; ko
lem jichžto nohavic i svaté kštice neškodlivý laškoval požár.
Tu vzpomeňme si na příběhblaženého Daniele, u jehož nohou
tlamy lvů, pochlebně vrtících ohony, kořisti své se bály. Nyní
Suzanna věrou vznešená všem přijdiž na mysl, jež nespra
vedlivým byvši odsouzena soudem, Duchem Svatým, jenž
mládence naplnil, byla zachráněna. Hle, není nepodobno na
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List první
obou milosrdenství Boží.5uzanna osvobozena soudcem, aby
nešla pod meč,tato soudcem byvšiodsouzena, sproštěna jest
mečem.

Posléze tedy na ochranu ženy lid se vyzbrojí. Všichni, vše
ho věku, obojího pohlaví, odhánějí kata, a u veliké shromáž
dění kolem dokola se shloučivše, křičí. Každému téměř ne
uvěřitelno jest, co vidí. pobouřeno jest takovouto zprávou
blízké město, a celá tlupa pochopů se přihrne, z nichž pro
střední, jemuž náležela péče o odsouzence, vyřítiv se, prach
sype na špinavé šediny své, hyzdě je sobě, a volá: „Nuže
mé hlavy žádáte, občané? Mne na její místo stavíte? Jste-li
milosrdni, jste-li laskaví, chcete-li zachrániti odsouzenou, ne
smím přece nevinně zahynouti já.“ Tento nářek zviklal du
cha lidu a truchlá ztrnulost všecky proniká, &podivným způ
sobem změnili svou vůli, a ač útrpností bylo, že jí dříve byli
hájili, útrpností též jakousi se jim zdálo, aby jí nechali za
vražditi.

Nový tedy meč, nový kat dá se do díla. Stojí žertva, Kri
stovou toliko přízní chráněna. Jednou udeřena se zachvěje,
podruhé t'ata se zatřese, potřetí raněna padá. božské moci
vznešená velebnosti! Ta, jež dříve čtyřikrát byla t'ata a nic jí
to neublížilo, proto asi za malou chvilku umírala, aby pro ni
nezhynul nevinný.

Klerikové, jichž to bylo službou, zakrvácenou mrtvolu do
plátna zavinuli a vykopaný důl kamením obloživše, dle oby
čeje chystají hrob. Uspíšeným během tíhne slunce k západu,
a z milosrdenství páně rychlejším během záhy nastala noc.
Náhle zachvívá se hrud' ženy, očihledají světla, tělo probouzí
se k životu. Již dýchá, již hledí, již vstává a mluví. Již oním
hlasem může zaplesati: „Hospodin pomocníkem mým, ne
budu se báti, co by mi učinil člověk“.

Zatím stařena jakási, jež ze jmění chrámového živa byla,
dlužného nebi ducha vrátila, a jako by schválně věci se v tom
pořádku sběhly, náhradné tělo náhrobkem jest přikryto. Je
ště za šera před svítáním ďábel v pochopovi přikvapí, hledá
mrtvoly popravené, žádá, by hrob mu byl ukázán; myslí, že
žije ta, jíž se divil, jak přece zemřela. erstvý drn ukazují
mu klerikové a před chvílí nahozenou zemí s těmito hlasy
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doptávajícímu se nastrkují: „Vykopej si jen kosti již pohřbe
né. Začni novou válku s hrobem; a když to málo jest, ptákům
a šelmám na roztrhání rozmetej údy. Sedmkrát stínaná nechť
něco nad smrt ještě snese“.

Takovým tedy odporem kat se zahanbil, žena doma veskry
tě se zotavuje. A aby snad časté přicházení lékařovo do chrá
mu neotevřelo cesty podezření, s některými pannami do skry
tějšího dvorce s ustřiženými vlasy jest převezena. Tam v pře
strojení, v oděvu mužském čeká, až rána v jizvu se zacelí. Leč
— ó věru nejvyšší právo nejvyšší zloba! — i po tak velikých
zázracích zákony ještě běsní.

Hle, kam mne pořádek dějový zavedl: přicházíme ke jmé
nu našeho Evagria. Jehož práci pro Krista kdybych se od
važoval já vypověděti, málo bych byl moudrý; kdybych však
chtěl zhola o ní pomlčeti, nemohl bych, poněvadž hlas sám
v radost vyráží. Kdo by totiž důstojnou básní uměl opěti, jak
Auxencius, v Miláně hnízdivší, jeho bdělostí dříve téměř byl
pohřben než zemřel? Nebo jak biskup římskýjiž již vstranic
ká osidla se zaplétající i přemohl protivníky i ušetřil přemo
žených? „Lečovšem toho sám mezemi zlostnými vyloučen po
míjím a jiným za sebou vzpomenouti nechávám.“ Dosti mi
bude, dopovím-li jen náš příběh: Evagrius schválně vydal
se k císaři, prosbami jej oblomil, zásluhou obměkčil, pečli
vostí si zasloužil, aby navrácené životu navrácena byla svo
boda.

List II.

THEODOSIOVI A OSTATNÍM ANACHORÉTÚM

jak rád bych nyní dlel ve vaší společnosti a podivuhodné
sdružení, jakkoliv tyto oči nezasluhují ho spatřiti, s všelikým
plesáním objímal! Zřel bych poušt' všech měst půvabnější.
Viděl bych, kterak místa obyvatelstvem opuštěná jako něja
ký Ráj zaujímají sborové svatých. Ze však mé hříchy způso
bily, aby v sdružení blažených nemísila se hlava všelikým
zločinem zatížená, zapřisahám vás (neboť že vám toho do
síci možno, nepochybuji), byste mne z tohoto světa temnot
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modlitbami svými vysvobodili. A jak jsem již dříve u přítom
nosti vaší svou tužbu vyslovil, inyní listem prohlašovati ne
ustávám, že všelikou vášnivostí k snažení tomu jsem uchva
cován. Nuže na vás jest, aby vůle následovalo vykonání. Na
mnějest, abych chtěl, na vašich úpěnlivých modlitbách,abych
i chtěl i mohl. Já tak jsem, jako od celého stáda zbloudivší
chorá ovce. Nevezme-li mne tedy Dobrý pastýř na bedra
svá & nedonese-li mne do stáje, zakolísají kroky mě a při
samém vzepření sklesnou nohy vstávajícího. Jsem onen mar
notratný syn, jenž všechen, co mi Otec svěřil, podíl promr
hav, ke kolenám zploditelovým dosud jsem se neschýlil &
nezačal dosud vábení dřívějšího rozkošnictví od sebe zapu
zovati. A že poněkud jsem, nedím upustil od neřestí, ale a
spoň začal chtíti, nyní mne ďábel v nové sítě zaplétá; nyní
nové překážky nastavuje, kolkolem obstírá oceány a kolko
lem moře; nyní uprostřed živlu stoje couvnouti nechci a po
stoupiti nemohu. Nezbývá tedy než aby na vaši modlitbu
Ducha Svatého ven mne popohnal a k přístavu žádoucího
břehu sprovodil.

List IlI. MNICHU RUFINOVI

Ze Bůh více udílí než zač se prosí, a že nezřídka popřává,
čeho ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lid
ské nevstoupilo, to třebas z tajů knih posvátných dříve jsem
seznal, přece i ve své vlastní věci jsem, nejdražší Rufine, za
kusil. Nebot' já, který dosti smělým jsem považoval přání,
kdybychom vzájemnými dopisy mohli si vylouditi obraz set
kání, doslýchám se, že vnikáš v daleké končiny Egypta, mni
chův navštěvuješ sbory, nebeskou na zemi obcházíš rodinu.
O kdyby mně nyní pán Ježíš Kristus bud' Filipova ke ko
morníku nebo Habakukova k Danielovi náhlého popřál pře
nesení, jak bych já nyní šíji tvou svíral v pevných objetích,
jak bych na ona ústa, jež se mnou kdysi zbloudila, se mnou
i zmoudřela, znova a znova tiskl své rty! protože však ne
zasluhují, nedím abys ty přišel ke mně, ale ani abych já tak
to směl k tobě, a tělo moje, i když zdrávo jest, nepevné, pod
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Mnichu Rufinovi
lomeno jest častými nemocemi, toto lásky pojítko na své za
stoupení a tobě v ústrety ti posílám, aby tebe spoutaného až
ke mně přivedlo.

První šťastnouzvěst netušené radosti přinesl mi bratr Heli
odor. Jakkoliv jsem si přál, by tomu jistě tak bylo, přece jsem
tomu jistě nevěřil, zvláště když i on pravil, že to slyšel od ji
ného a neobyčejnost věci bránila slovům věřiti.Opětnou ne
ukojenost přání a kolísavost mysli jistý mnich z Alexandrie,
jenž k egyptským vyznavačům a vůli již mučedníkům od
zbožně oddaného lidu již dřívebyl poslán, bezpečný to zpra
vodaj, přivedl k důvěřování. přiznávám se, že i v tom moje
mínění bylo na vážkách. Neboť ačkoliv ani vlasti tvé ani jmé
na tvého neznal, tím aspoň zdála se zpráva jeho podávati Ví
ce, že totéž tvrdil, co již jiný byl zvěstoval. posléze plná tí
že pravdy prorazila: že Rufinus totiž jestv Nitrii &že dospěl
až k blaženému Makariovi, oznamovalo četné množství pří
chozích. Tehdy ovšem zcela jsem popustil otěže důvěřeateh
dy jsem věru želel, že jsem nemocen. A kdyby ochablost sil
tělesných jako v okovech mne nebyla držela, ani vedro pl
ného léta, ani moře, cestujícím vždy nejisté, mne nezarazily,
bych se zbožným chvatem nevykročil. Věř mi, bratře, že ne
vyhlíží tak bouří zmítaný plavec k přístavu, neprahnou tak
žíznící nivy po deštích, ani stísněná matka nevyčkává tak sy
na svého, na křivolakém sedíc pobřeží.

Když mne od tvého boku odervala náhlá vichřice, když
klím lásky přitmeleného bezbožné odloučilo odtržení, „teh
dy mi siný nad hlavou stál déšť, tehdy moře kolkolem a
kolkolem nebe.“ posléze když mne nazdařbůh bloudivšího
Thrákie, pontus, Bythinie, celá dlouhá cesta Galacií a Kap
padocií zmořily,Syrie se mi nejbezpečnějším přístavem ztros
kotanci ukázala. Tam já všech nemocí, jaké jen možny jsou,
zakusiv, ze dvou očí svých jedno jsem ztratil, lnnocencia to
tiž, částku duše mé, náhlá horečná zimnice mi vyrvala.
Nyní jedním jediným okem se těším, Evagriem naším, je
muž já stále nemocný na dovršení práce jsem padl na krk.
Byl u nás též Hylas, sluha svaté Melanie, na němž čistota
mravů jeho smyla skvrnu otroctví; a ten nezacelenou ještě
jizvu znova roztrhl. Než poněvadž nad odpočívajícími tru
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chliti zapovídá nám hlas Apoštolův, ařpřílišnásíla zármutku
příchodem radostné zprávy byla zmírněna, oznamujeme to
tobě, abys, nevíš-li, věděl, a dověděl-li ses dříve, bychom
zároveň se radovali.

Tvůj Bonosus, či spíše můj, nebo abych správněji řekl
náš, stoupá již po žebři, viděném ve snu ]akobově: nese kříž
svůj a nemyslí na zítřek, ani se neohlíží za sebe. Seje v sl
zách, aby v radosti žal. A podle tajemného symbolu Mojží
šova vyvěsil hada na poušti. Ustuptež této pravdě vylhané
zázraky bájí řeckých a římských. Hle, mladík v čestných u
měních světských s námi vzdělaný, jemuž jmění s dostatek,
důstojnosti vysoké mezi vrstevníky, nedbaje matky, sester a
předrahého sobě bratra, na ostrově, o nějž oceán kolem hu
čící tříští lodi, jehož drsná skaliska a holé balvany a pustota
jsou na postrach, jako nějaký nový osadník Ráje se usídlil.
Není tam rolníka, není tam mnicha; ani maličký známý tobě
Onésimus, s nímž jako s bratrem se líbával a těšil, nedruží
se k jeho boku v této širé hrozné pustině. Sám a sám tam dlí,
leč nikoliv, ne již sám; neb Kristus ho provází; vidí slávu
Boží, kteréž ani Apoštolové neviděli leč na místě opuštěném.
Nevidí sice věžatých měst, ale v nového Města záznam při
hlásil svoje jméno. Udy hrozí se pytle šeredného; ale tak lé
pe vstříc Kristu uchvácen bude do oblak. Nezakouší půva
bu zahradních potůčků; ale z boku páně pije vodu života.
postav si toto vše na oči, příteli nejsladší, a zpřítomi si to
zcela v srdci i vmysli. Tehdy budeš moci chváliti vítězství,
až námahu bojujících poznáš. Kolem celého ostrova hučí
vzteklé moře a klínovité útesy hor odrážejí řvoucí příboj.
Ani stebélka trávy neroste na zemi, aniž hustá zeleň stí
ní pole ladem ležící. Srázné stěny uzavírají hrozný jakýsi
ten žalář. On kliden, bez bázně a všecek dle Apoštola ozbro
jen, brzy Bohu naslouchá, božská čta písma, brzy s Bohem
rozmlouvá, modle se Pánu; a snad i podobně jako Jan vidí
něco, meškaje na ostrově.

Jaké, myslíš, kuje nyní ďábel pikle? Jaké, řekl bys, strojí
úklady? Snad vzpomena si dávné lsti, pokusí se v lačnosti
mu něco namlouvati? Ale již u odpověděno jest: Ne sa
mým chlebem živ jest člověk. čísnad jmění a slávu mu před—
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Mnichu Rufinovi
loží? Ale řečeno mu bude: Kteří si žádají zbohatnouti, pa
dávají do, pasti a v pokušení. A: Mně chlouba všeliká v Kri
stu jest. Udy posty zemdlené těžkou porazí nemocí ; ale od
ražen bude výrokem Apoštolovým :Nebo když nemocen jsem,
tehdáž jsem mocnější. A: Ctnost v nemoci se dokonává.
pohrozí mu smrti, ale uslyší: Zádám si býti roztržen a s Kri
stem býti. Zasviští ohnivé jeho šípy, ale zachyceny budou
štítem víry. A abych se příliš nešířil: útočiti bude Satan, ale
brániti bude Kristus. Dík tobě, pane Ježíši, že v den tvůj
mám, kdo by za mne tebe prosil. Víš sám—zjevnat'jsou tobě
nitra všech, jenž taje srdce prohlédáš, jenž proroka v břiše
hrozné obludy zavřeného v hlubině vidíš — jak já i on od
útlého dětství až do věku kvetoucího spolu jsme dospívali,jak
na témž klíně chův,v témž náručí pěstounů jsme byli hýčkáni;
a když potom po římskýchstudiích u polobarbarských břehů
Rýna týž pokrm,týž útulek jsme sdíleli,jakjá první jsem pojal
vůli Tebe ctíti.pomni, prosím, že tento bojovník Tvůj se mnou
kdysi byl nováčkem. Mám přislíbení tvojí velebnosti: Kdo
by učil &nečinil, nejmenším slouti bude v království nebes
kém. Budiž on blažen korunou ctnosti a za denní mučed
nictví řízou jsa oděn, Beránka následujž. Mnoho jestit' při
bytkův u Otce. A Hvězda od hvězdy jasností se liší. Mně
popřej, abych mezi patami Svatých směl hlavy pozdvihnou
ti; a protože já jsem chtěl, on dokonal, mně odpust', že spl
niti jsem nedovedl, jemu uděl odměny, jíž zasluhuje. Více
snad jsem se rozmluvil, než krátkost listu dovolovala,*cožse
mi vždycky stává, když říci jest něco k chvále našeho Bo
nosa.

Ale abych se vrátil, kde jsem vybočil, snažně tě prosím,
by tobě přítel, který dlouho se hledá, stěží nalézá &nesnad
no uchovává, sešed s očí, nesešel i s mysli. Nechť si stkví se
zlatem, komu se to líbí, a necht' třpytivé kovy září 5 břemen
nádherných nosítek. Lásky nelze si koupiti. Milování nelze
oceniti. přátelství, jež může přestati, nikdy pravé nebylo.
Zdráv buď v Kristu.
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List IV. FLORENTIOVI

Jak zvučná pověst o tvém blaženství různých národův ú
sta naplnila, již z toho se můžeš dohadnouti, že já dříve tě
milovati začínám nežli znáti. Jako totiž praví Apoštol, někte
rých lidí hříchové jsou zjevni a předcházejí soud, tak zase o
tve'rozmilosti zvěst se rozhlašuje, žeanitakneníchvály hoden,
kdo tě miluje, ale spíše hřích páše, kdo tě nemiluje. pomíjím
nesčetných, v nichž Kristajsi obživil, napojil, ošatil, navštívil.
pomoc, které jsi poskytl Heliodorovi v jeho nesnází, i ně
mým by rozvázala jazyk. 5 takovými díky, s takovými chva
lami vyprávěl, jak jsi mu ulevilvjeho svízelíchcestovních,že
ijá, ačvelmi pozdě, protože nesnesitelný neduh mne sil zbavil,
na okřídlených nohou, jak říkají,jsem přiletěl,bych tebe pro
jevem i přáním lásky pozdravil i objal. Blahopřeju ti tedy &
modlím se, aby pán ráčil nově se rodící přátelství svázati.

A poněvadž bratr Rufin, který se svatou Melanií přibyl
prý z Egypta do Jerusaléma, nerozlučnou láskou bratrskou
jest se mnou spiat, nebudiž ti, prosím, za těžko, list můj kto
muto listu připojený jemu odevzdati. Neceň nás podle jeho
ctností; na něm uzříš zřetelné známky svatosti, já, popel a
nejnicotnější část bláta a práchnivina již nyní, kdy ještě sebou
hýbu,jsem rád, snese-li mdlý můj zrak jas jeho mravův. On
právě se umyl a jest číst a jako sníh zbělen; já špínou všech
hříchů zhyžděn, dnem i noci se strachem vyčkávám splace
ní poslední čtvrtky. Ale přeceponěvadž pán rozvazuje spou
tané &na pokorném a před jeho slovy se třesoucím spočí
vá, snad i mně v hrobě zločinů ležícímu řekne: Jeronyme,
pojd' ven.

Svatý kněz Evagrius velmi vroucně tě pozdravuje. I bra
tra Martiniana se společnou oddaností pozdravujeme. Tou
žím ho spatřiti, ale spoután jsem okovy nemoci. Zdráv buď
v Kristu.
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LiSfV- FLORENCIOVI

psaní tvojí lásky bylo mi přineseno do oné končiny pouště,
jež podél Syrie se Saraceny sousedí. Když jsem je přečetl,
tak zase můj duch vzplál, bych se vydal do Jerusaléma, že
málem by bylo uškodilo mému předsevzetí, co prospělo lás
ce. Nyní tedy, seč jsem, představuji tobě za sebe list, a tělem-li
vzdálen, láskou přece a duchem přicházím, snažně tě žáda
je, abys zrozeného přátelství, jež klím Kristovým bylo stme
leno, ani času ani míst vzdáleností nenechal roztrhnouti, ba
spíše bychom je obapolnými listy upevňovali. At' přebíhají
mezi námi, at' se potkávají, at' s námi hovoří. Neztratí mnoho
láska, když takovými rozprávkami bude se těšiti.

Bratr Rufinus však, jak píšeš, dosud nepřišel; a přijde-li,
nevalně bude ukojeno moje přání, protože ho již neuvidím.
]estit' i on tak širou vzdáleností ode mne oddělen, že mu sem
nelze odběhnouti; a mne hranice pustiny, kterou jsem si zvo
lil,uzavírají, že už mi začíná býti nedovoleno, co bylo mou vů
lí. Proto i já prosím, i tebe, bys prosil, převroucně žádám, aby
ti půjčil opsat kommentářů blaženého Rheticia, biskupa augu
stodunského, v nichžvznešenou mluvou rozebral píseň písní.
psal mně též člověk z vlasti řečeného bratra Rufina, stařec
Daulus, že má u něho svého Tertulliana, jehož velmi snažně
žádá zpět. 1 prosím tě, dej mi ty knihy, kterých, jak z připo
jeného seznamu poznáš, nvemám,opisovačem knižním opsa
ti na papyr. Také výklad Zalmů Davidových a velmi obsáh
lou knihu Svatého Hilaria o Synodách, kterou jsem mu v
Trevíru sám svou rukou byl opsal, mně prosím pošli. Víš,
že jest píci duše křesťanské, v zákoně páně rozjímati dnem
i nocí. Jiné v pohostinství přijímáš, útěchou hýčkáš, statky
podporuješ. Mně poskytneš-li, čeho žádám, vše jsi udělil.A
poněvadž ze štědroty páně mnoha svazky Bibliothéky po
svátné oplýváme, poruč si navzájem, pošlu ti, cokoli chceš.
A nemysli, že mi těžkým bude, přikážeš-li. Mám chovance,
kteří se zabývají opisováním knih. Neslibuji ovšem dobro
diní za dobrodiní, jehož žádám. Od bratra Heliodora jsem
se dověděl, že mnoho z písem hledáš a nenacházíš; nebo
máš-li všecko, láska začíná více si osobovati, více si přáti.

Učitele tvého chlapce, o němž si mi ráčil psáti — jenž bez
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Horat.31. Carm.

List šestý
pochyby byl jeho kazitelem — často kněz Evagrius, když
jsem byl ještě v Antiochii, přede mnou plísnil. On mu na to
odpovídal: „Nebojím se ničeho“. praví, že byl od pána svého
propuštěn;libo-li vám, tu jej máte, pošlete jej,kam chcete.V
tom myslím že nehřeším, nenechám-li člověka toulajícího se
utíkati dál. protože mně zde v této poušti nelze učiniti, co
jsi poručil, požádal jsem předrahého mně Evagria, aby jak
tobě, tak mně k vůli se o tu věc náležitě postaral. Přeji tobě
zdraví v Kristu.

List VI. JULIANOVI, ]ÁHNU V AKVILEJI

praví staré přísloví: Lháři se nevěří, byt' i pravdu mluvil;
což, vidím, i mne potkalo u tebe, jenž mi vyčítáš, že jsem se
odmlčel v psaní. eknu: Častokráte jsem psal, ale v nedba
losti posl' tkví vina? Odpovíš: Všech, kteří nepíši, stará to
výmluva. eknu: Nenalezl jsem, kdo by listy donesl? ek
neš, že jich tam odsud šlo jen což. Hádati se budu, že i těm
jsem dal? Než oni, poněvadž neodevzdali, budou zapírati; a
mezi nepřítomnými těžké bude zjištění. Co tedy učiniti? Ne
maje viny, o prominutí budu prositi, náležitějším vida u
hnouti a žádati o mír, nežli krokem přímým nítiti půtky; ač
koliv tak mne vleklá churavost tělesná i choroba duševní zba
vila sil, že pro blízké nebezpečí smrti téměř ani na sebe jsem
nemyslel. Abys však to za liché nepovažoval, po způsobu
řečnickém, po tvrzeních svědky přivolám. Byl zde svatý bra
tr Heliodor, jenž by rád se usadil se mnou na poušti, ale mý
mi nepravostmi zaplašen odešel. Leč všecku vinu omluví ny
nější mluvnost. Neboť jak praví Flakkus v satyře: „pěvců
všech to chybou jest, mezi přáteli, žádání že nikdy nezazpí
vají,nevyzváni že nikdy nepřestanou “, tak tebe budoucně no
šemi listů zasypu, že naopak začneš prositi, bych nepsal. Řa
duju se, že sestra má, tvoje v Kristu dcera, jak ty první zvě
stuješ, setrvává v tom, co započala. Zde totiž, kde nyní jsem,
nejen co se ve vlasti děje, ale ani trvá-li dosud vlast sama,
nevím. A třebas se na mne had iberský svou jedovatou tla
mou sápe, nebudu se báti soudu lidského ,maje Boha svým
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Juliánovi jáhnu
budoucím soudcem, podle číchsi slov: „Roztříštěn sřítí-li se
svět, na neohroženého narazí trosky.“ Pročež prosím, bys Á- Horat.3.Carn—„
poštolova pamětliv jsa příkazu, jímž uči, at' dílo naše zůstá- 1.Kor.;.
vá, i sobě od Pána odměn spásoujejízjednával, i mne o spo
lečné v Kristu slávě častými zprávami těšil.

LisýVH-CHROMATIOVI, ]OVINOVI A EUSEBIOVI

Nechť nedělí papír těch, které láska vzájemná sdružila; a
nerozbihejž se úsluha slova mého po jednotlivcích, když tak
se vespolek milujete, že neméně tři láska víže než dva při
rozenost spojila; ano raději, kdyby povaha věci to dovolova
la, jediného písmenka tahem semkl bych nerozlučnájména,
kdyžtě i vaše psaní mne k tomu vybízí, abych v jednom třii
tři v jednom viděl. Nebot' když od svatého Evagria bylo za
mnou doneseno do oné končiny pouště, jež mezi Syry a Sa
raceny širou vvedehranici, zaradoval jsem se radostí, jež pře
konala štěstí Římanů v onen den, kdy po boji u Kanen bit
vou Marcellovou u Noly poprvé poraženy byly voje Hanni
balovy. Á jakkoli mne jmenovaný bratr častěji navštěvuje a
jako své v Kristu útroby chová, přece dlouhým prostorem
ode mne jsa oddělen, neméně mi odchodem svým zanechá
vá touhy nežli svým příchodem přinese radosti.

Nyní s vaším psaním se těším, je objímám, ono hovoří se
mnou, ono jediné zde umí latinsky. Zde totiž buď barbarské
polořeči jest se učiti, nebo mlčeti. Kolikrátkoliv vryté tahy
známé ruky vybavují mně předrahé tváře,tolikrát buďjá ne
jsem zde, nebo vy jste u mne. Věřte lásce pravdu mluvící; i
když toto psaní jsem psal, vás jsem viděl. Jen na to si do vás
stýskám, proč, ač také širé prostory moře a zemí mezi námi
leží, tak kratičký list jste poslali, leč že jsem toho zasloužil,
nepsav vám dříve, jak píšete. ue by se vám papíru bylo ne
dostávalo, nemyslím, ano 2 trhův egyptských hojně se ho do
váží. A kdyby ptolemeus byl někde uzavřel moře, přecekrál
Attalus blány z Pergamu poslal, aby nedostatek papíru ko
žemi byl vyvážen; odtud i název pergamen, s potomků na
potomky děděný, až do dnešního dne se uchoval. Což tedy?
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Zalm 120.

Apok. io.

job, XL, 11

]erem. i).

job 40., lsai. 37.

Vergil, Aen. 4.

List sedmý
Mníti, že posel měl na spěch? Ale na dlouhé psanístačí pře
ce jediná noc. inějaké zaměstnání vás zdrželo? Zádná po
třeba není větší lásky. Nezbývá než dvojí: bud' se vám ne
chtělo nebo jsem nebyl hoden. Z toho dvojího však raději
vás z liknavosti budu viniti nežli sebe nehodným usuzovati.
Snáze totiž možno, by se nedbalost napravila, než aby láska
se zrodila.

Bonosus, jak píšete, jako syn 'lzůúos',t.j. ryby, míst vodou
oplývajících hledá. My,hnisem staré nákazy prosáklí, jako ba
zilišci a štíři na místa vyprahlá tíhneme. On již šlape na hlavu
hadovu, my hadu, zemí z rozsudku Božího požírajícímu,„do
savadjsme potravou. Onjiž stoupati může k nejvyššímu z Zal
mů Stupňových; nám ještě na prvním vzchodě plačícím ne
vím,poštěstí-li se někdy říci: pozdvihl jsem očí svých na ho
ry, odkud mi přijde pomoc. On mezi hrozivými příboji svě
ta v bezpečí ostrova,t. j. v lůně Církve sedě, po příkladě Ja
nově jí snad již knihu; já v hrobě zločinů svých leže a vaz
bami hříchů spoután, očekávám zvolání páně z Evangelia:
]eronyme, pojd' ven. Bonosus, jářku, poněvadž dle proroka
všecka síla d'áblova v bedrách jest, za Eufrat vzal nábeder
ník svůj,kdež jej v díře skalní ukryv a později zteřelý našed,
zapěl: Hospodine, ty jsi ovládl ledví moje. Roztrhl jsi vazby
mě, tobě obětovati budu žertvu chvály. Mne však Nabucho
donosor do Babylona, to jest u zmatení mysli mě v okovech
zavlekl; tam jařmo poroby na mne vložil; tam kroužek želez
ný chřípěmi mými provléknuv, z písní sionských kázal mi
zpívati. Jemužto já jsem děl: Hospodin rozvazuje zajatce, Ho
spodin osvěcuje slepě. A abych krátce skončil začaté nepo
dobenství, já o milost prosim, on očekává koruny.

Má sestra svatého Juliána v Kristu jest ovocem. On štípil,
vy zvlažujete, pán vzrůstu dá. Tu mi Ježíš udělil za ránu, kte
rou ďábel zasadil, dav mi živou za mrtvou. Vůči níjá, jak dí
básník pohanský, i všeho bezpečného se bojím. Víte sami, jak
kluzka jest cesta mládí, na níž ijá jsem padl a vy jí nejdete
bez bázně. Pročež ona zvláště nyní na ni vstupujíc, potřebu
je, by výstrahami všech byla podpírána, útěchami všech po
silována, to jest častými vaší svatosti listy utvrzována. A po
něvadž láska všecko snáší, snažně vás prosím, i od biskupa
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Chromatiovi, Jovinovi a Eusebiovi
Valeriana žádejte listů na její posilnění. Známo vám, že duch
dívčí obyčejně zpevňuje, pozoruje-li, že starší a vyšší mají oň
péči.

Ve vlasti mé, jež domovem jest hrubosti, bohem břicho jest
a pro den se žije, a ten světější jest, kdo bohatší. A na tu mí
sku, podle známého příslovílidového, příhodná padla poklič
ka, kněz Lupicinus, a též rčení, jímž jedinkrát za svůj život
se rozesmál Krassus, jak dí Lucillius: „Salátu pocit mají ú
sta, když osel žere bodláčí“; že totiž děravou lod' slabý řídí
kormidelník a slepý slepé vede do jámy, a taký jest správce,
jací ti, které spravuje.

Společnou matku, kteráž ač k vám svatosti se druží, v tom
vás předstihuje, že takými vás zrodila, a jejíž život věru zla
tým možno nazvati, známou vám úctou pozdravujeme; a zá
roveň všecky sestry, jež budou přijaty, kteréž pohlaví pře
mohly se světem„ které oleje do lamp hojně si nachystavše,
čekajípříchodu Zenichova. blažen dům, v němž sídlí vdo
va Anna, parmy prorokyně a dva Samuelově v chrámě vy
chovávaní ! St'astný příbytek, v němž zříme matku mučedni
ci, věnci mučedníků Machabejských ověnčenou. Neboť tře
bas denně Krista vyznáváte, ostříhajíce jeho příkazů, přece
k slávě soukromé toto vám přistupuje i otevřené vyznání, že
vaším přičiněním zabráněno kdysi jedu učení Ariova vnik
nouti do vašeho města. A divíte se snad, že na konci již listu
znova jsem začal. Co činiti? hlasu srdci svému odepříti ne
moh . Krátkost listu káže umlknouti, touha po vás pudí mlu
viti. Éeč překotná; věty v zmateném nesouladu; láska nezná
pořádku.

List vm. NICEOVI, DODJÁHNU v AKVILEJI

Turpillus komik, pojednávaje o vzájemném dopisování,
praví: Jediné to pojítko, jež nepřítomné zpřítomňuje. A ne
pověděl myšlenky liché, jakkoliv ve věci falešné. Neboť co
jest, abych tak řekl, tak přítomného mezi nepřítomnými, jako
dopisy mluviti k těm, které miluješ, i slyšeti je? Vždyt'i su
roví oni praobyvatelé Italie, jež Ennius Kasky nazývá, kteří
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List devátý
sobě, jak praví Cicero ve své Rhetorice, po způsobu šelem
hledali potravy, před známostí papíru a blan bud' na uhlaze
ných tabulkách dřevěnýchnebo na korách stromových psané
zprávy sobě posílali; odtud i donašeče jejich tabellarii nazý
vali a písaře od lýčí stromového (liber) librarii. Čím spíše
tedy nám, když drsnost světa uměními jest zjemněna, sluší
neopomíjeti, čeho sobě skýtali ti, u kterýchž hrubé bylo bar
barství a kteří lidské ušlechtilosti jaksi ani neznali? Hle,bla
žený Chromatius, se svatým Eusebiem ne více přirozenosti
než mravů stejností sbratřený, přátelskou službou psaní mne
vyvolal. Ty sotva od nás odešed, nové přátelství trháš spíše
než pářeš, jak důmyslně zapovídá u Cicerona Laelius. i snad
tobě Východ tak nenáviděn jest, že i listy své sem poslati se
ostýcháš? procitni, procitni, probuď se ze spánku, dopřej je
diného lístku papíru lásce. Oddechni si někdy v rozkoších
vlasti a společných kdysi našich poutích. Miluješ-li, piš snaž
ně tebe žádajícímu; hněváš-li se, piš třebas rozhněván.Veli
kým i to ukojením touhy mé bude, dostanu-li psaní přítele,.
nechť si i horšícího se.

List [x_ MNICHU CHRYSOGONOVI V AKVILEJI

Jaké jest zanícení moje k tobě, předrahý nám oběma He
liodor mohl tobě věrně oznámiti, kterýž nemenší láskou te
be miluje než já: jak vždycky jméno tvé zní v ústech mých,
jak při každém setkání vzpomínám nejdříve nejpříjemnější
mně společnosti, jak pokoře se divím, ctnost vynáším a vy
hlašuji lásku. Lečty, co rysové mají v povaze vrozeno, by neo
hlížejíce se vzad, nevzpominali dřívějšího a by sešlo i s mys
li, co sešlo s očí,tak naší potřebnosti nadobro jsi zapomněl, že
jsi list, který,jak uvádí Apoštol, v srdci křest'anůvjest napsán,
nikoli zlehka setřel, ale do poslední stopy vymazal. elmy, o
nichž se zmiňujeme, pod košatou větví stromu číhajícena pla
ché srnky nebo na jeleny, zvěřbázlivou, skočí po nich a dra
vými zuby zakusují se do kořisti, jež marně utíká, nesouc ne
přítele svého na sobě; a tak dlouho myslí na lup, dokud práz
dné břicho dráždí hladem vyprahlý chřtán. Jakmile však krví
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Mnichu Chrysogonovi
napasená dravost naplní rozřířené útroby, se sytosti přichází
zapomenutí; a dotud neví, co lapati, dokud lačnost znovu ne
vzbudí vzpomínky. Ty však dosud námi nejsa nasycen, proč
na samý za'átek navazuješ konec? proč pouštíš, prvé nežli
bys držel? isnad výmluvou, která vždy bývá nedbalosti druž—
kou, tvrdíš, že jsi neměl co psáti? Leč tu aspoň že nemáš, co
psáti. slušelo napsati.

List x. STARCI DAVLOVI v KONKORDII

Krátkost života lidského jest kletbou za hříchy, a smrt, ne
zřídka po prvním zásvitu světla stíhající zrozeného, hlásá, jak
věkové denně v neřest padají. Neboť když prvního osadníka
Ráje had zmijímizávity omotal a k zemi strhl, věčnost ve smr
telnost změněna, a druhá jaksi nesmrtelnost prokletého člo
věka rozsudkem na děvět set aještě více let prodloužena. Když
od té doby hřích znovu se ponenáhlu rozmáhal, bezbožnost
obrů celého světa přivodila zkázu. po onom, abych tak řekl,
očistném křtu světa život lidský na krátké trvání se zúžil. A
ité délkyživota jsme byli nešlechetnostmi svými,jež proti vše
mu božskému stále bojují, téměř zbaveni. Kolikátý totiž pře
žije stovku let nebo nedožije se jí tak, že ho mrzí, že se jí do
žil, jak dosvědčuje Písmo v knize Zalmů: Dnů života našeho
sedmdesát let; mnoho-lijiž, osmdesát; co nad to jest, náma
ha a bolest?

Proč asi, díš sobě, tyto tak daleké úvody a začátky tak ne
postižné, že právem by si nás někdo dobral vtipem Horacio
vým: „Az dvojího vejce začíná válku trojskou“ ? proto,jářku,
abychom kmetství tvoje a hlavu k podobnosti Kristově bě
lostnou důstojně vychválili. Ejhle, již po sté kruh věku se o
táčí, a ty stále přikázání páně ostříhaje, o budoucího života
blaženosti na příkladech přítomných rozjímáš. Očijiskrně sví
tí, nohy pevně vykračují, sluch bystrý, zuby bílé, hlas zvuč
ný, tělo statné a plné mízy; šediny s červení si odporují, sí
lysvěkemse nesrovnávají. Neuvolnilo hodně pokročilé kmet
ství soudržnosti paměti, jak obyčejně pozorujeme; není pro
nikavý důvtip oslaben zchladlostí krve; nezdrsňuje zbráz
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Žalm XI.

List jedenáctý
děné čelo vráskami seschlého obličeje ; nevede posléze rydla
bludně klikatými stezkami vosku ruka třaslavá. Budoucího
vzkříšení svěžest nám na tobě ukazuje pán, bychom vědě
li, že hříchem to jest, když ostatní ještě živi předem umírají
v těle ; spravedlností, když ty ve věku mládí tolik odlehlém
mladistvosti dojem vzbuzuješ. A ačkoli vidíme, že leckterým
i hříšníkům tohoto zdraví tělesného bývá dopřáno, těm dá
bel ho skýtá, aby hřešili, tobě pán ho udílí, aby ses radoval.

Nejučenější mužové řečtí (o nichž praví Tullius v řeči za
Flakka: Vrozená lehkost a vzdělaná prázdnota) promlouvali
na své krále nebo knížata chvály za mzdu. To i já nyní čině,
požaduji za chvály odměny. A nemysli, že skrovno jest, zač
prosím, o perlu evangelickou jsi žádán: VyřčeníHospodino
va vyřčení čistá, stříbro ohněm zkušené, přehnané v zemi,
vyčištěné sedmkrát, kommentáře totiž Fortunatianovy, a k
poznání pronásledovatelův Historii Aurelia Viktora, a záro
veň Listy Novatianovy, abychom znajíce jedy člověka schis
matika, s tím větší chutí pili kazijed svatého mučedníka Cy
priana. Zatím poslali jsme tobě tebe, to jest pavlovi starci
pavla ještě staršího, jehož pro lidi prostší píšíce, pracně jsme
se snažili o řečnestrojenou. Leč,nevím kterak to, džbán. i když
vodou naplněn, páchne pořád tím, čím byl načichl, když byl
ještě hlínou. Zalíbí-li se ti dáreček ten, máme i jiné věci u
schovány, kteréž s přehojným zbožím východním, zavane-li
Duch Svatý, k tobě poplují.

List x1. DANNÁM AEMONSKÝM

Nedostatek papíru příznakem jest pouště, a proto dlou
hou řeč v kratičký prostor jsem stěsnal. Bylt'bych i rád s vámi
šíře pohovořil, i úzkost lístku kázala mi umlkati. Nyní tedy
důvtipem zdolána jest chudoba. Zmenšeny písmeny, rozho
vor prodloužen. Chápejte tedy přece v této tísni moji lásku,
když ani bída o potřeby psací mi nezabránila, abych nepsal.
A odpust'te, zapřisahám vás, litujícímu; pravímt' uražen, pra
vím slze i hněvaje se: ani čárečkyjste nevěnovaly tomu,jenž
tolik důkazův úcty vám podal. Vím, že žádného není spojení
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pannám aemonským
světlu a tmě; žádného společenství hříšníku s děvečkami Bo
žími. Než přece i nevěstka Pánu nohy slzami myla, a drobty
pánův štěňata se krmí. A sám Spasitel nepřišel volati spra
vedlivých, ale hříšníků. Nepotřebujít' lékaře zdraví. A milejší
jest mu pokání hříšníkovo než smrt. A bloudící ovečku na be
drách svých donáší. A marnotratného syna vracejícího se
vítá otec rozradostněn. Ano Apoštol přímo praví: Nesuďte
před časem. Nebo ty kdo jsi, jenž služebníka cizího soudíš?
Svému pánu stojí nebo padá. A kdo stojí, viz, aby nepadl. A:
Vespolek sobě břemena svoje neste. Jinak, sestry předrahé,
lidská závist, jinak Kristus soudí. Není totožným nález stol
ce jeho i koutu pomluvačův. Mnohé cesty zdají se lidem spra
vedlivými, které později špatnými se nalézají. A v nádobách Přísl.XIV
hliněných nezřídka poklad se skrývá. petrovi třikrát zapřev
šímu hořké slzy vrátily dřívější hodnost. Komu více se od
pouští, ten více miluje. O celém stádě se mlčí,ale nad spásou
jediného hovádka nemocného radují se andělé v nebi.Nebo
zdá-li se komu toto náležito, necht' slyší od pána: příteli jsem
-li já dobrý, proč oko tvé nešlechetno jest?

List XH. MNICHU ANTONIOVI

Náš pán, mistr pokory, když učedníci se hádali o předno
sti, vzal pacholátko a pravil: Kdokoli z vás se neobrátí a ne
bude jako dítě, nevejde do království nebeského. A aby se
nezdálo, že tomu jen učí, ale nečinítak, naplnil to příkladem,
když učedníkům nohy myl,když zrádce políbením vítal, když
hovořilse Samaritánkou, když Marii u nohoujeho sedící mlu
ví o království nebeském, když z pekel vstav, nejprvé ženám
se zjevil. Satan však s výsosti archandělské pro nic jiného
než pro opak pokory, pro pýchu byl svržen. Anárod židov
ský, první sobě křesla a pozdravování na náměstí osobující,
národem pohanským byl zničen, jenž na jeho místo byl uve
den, jakkoliv dříve za krůpěji okovu byl počítán. A proti 50- lsal-XL
fistům tohoto věku a mudrcům světa petr a Jakub rybáři
jsou posláni. K čemuž praví písmo: pyšným Bůh se protiví,
pokorným však dává milost. Viz, bratře, jaké jest zlo, jež pro- [ Petr.v. 5.
tivníkem má Boha; pro které v Evangeliu farisej vypínající
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List třináctý
se jest povržen a pokorný publikán vyslyšen. Deset již, ne
klamu-li se, listů,plných jak přátelské úslužnosti, tak proseb,
jsem poslal, ale ty ani hlesnouti neráčíš; a an pán se služeb
níky mluví, ty bratr s bratrem nemluvíš. Tot' příliš hanlivo,
řekneš. Věř mi, kdyby ostýchavost stylu mi nebránila, tak
bych tobě za svá příkoří vyčinil, že bys mi začal odpisovati,
byt'si rozhněván.Ale poněvadž hněvati se jest lidské, nekřiv
diti zase křesťanské, k starému obyčeji se vraceje, znova pro
sím, bys toho, jenž tě miluje, miloval, a spoluslužebník spo
luslužebníku slovíčko věnoval. Zdráv buď v pánu.

List XIII. TETĚ KASTORII

Jan Apoštol a spolu Evangelista praví v Listě svém: „Kdo
koliv nenávidí bratra svého, vražedník jest“, a právem. poně
vadž totiž často z nenávisti vražda se rodí, kdokoliv nená
vidí, i když ještě mečem nezabil, duchem přece vrahem jest.
proč, díš sobě, taký začátek? proto, bychom odložíce staré
zášti, čistý z hrudi své připravili Bohu příbytek. Hněvejte se,
pravíDavid, a nehřešte. Jaký toho smysl,plněji vykládá Apo
štol: „Slunce nezapadej nad hněvivostí vaší.“ Jak nám bude
v den soudný, zapadalo-li sluncejakožto svědek ne jeden den,
ale tolik let nad hněvem naším? Dán mluví vaangeliu: „Při
nášíš-li dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má
něco proti tobě, nechej tu daru svého před oltářem a jdi a
smiř se prvé s bratrem svým &potom přijď a obětovati bu
deš dar svůj.“ Běda mě bídnému, at' nedím běda i tobě, kte
říž jsme tak dlouhý čas buď daru na oltář nepřinášeli nebo
jsme jej přinášeli s hněvem bez příčinytrvajícím. Kterak jsme
v každodenní prosbě kdy řekli: Odpust' nám naše dluhy,ja
koži my odpouštíme našim dlužníkům, když duch se slovy
se neshodoval, když modlitba se skutky si odporovala? pro
sím tedy, jak jsem již před rokem v dřívějším psaní žádal,
mějmež pokoj, který nám zůstavil Pán, a na moje přání a
tvoje smýšlení popatř Kristus. Za nedlouho před tribunálem
jeho bud' nové sjednání nebo roztržení svornosti buď odmě
nu vezme nebo trest. Nebudeš-li ty chtíti, což odvrat'Bůh, já
volný budu. Tento list můj přečten rozváže mne.
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List XIV, HELIODOROVI MNICHU

Sjakou láskou a horlivostí jsem usiloval oto, bychom spo
lu zároveň na poušti dleli, to známo jest srdci, vzájemné lá
sky vědomému. S jakými nářky, s jakým bolem, s jakým lká
ním jsem tebe odcházejícího provázel, i toto psaní dosvěd
čuje, jež slzami zříš smočeno. Leč ty jako rozmazlený hoší
ček chlácholil jsi mne, povržení žádajícího, lichotkami, a já ne
prozíravý nevěděl jsem, co si tehdy počíti. Mlčeti? Ále čeho
horoucně jsem si přál, klidně zastřítijsem nemohl. prositi ú
silovněji? Ále nechtěl jsi slyšeti, protože jsi podobně nemi
loval. Co jediné mohla zhrzená láska, učinila. Toho, jehož pří
tomného zadržeti nedovedla, hledá nyní vzdáleného. poně
vadž tedy i ty sám odcházejejsi žádal, abych tobě,jakmile se
na poušti usídlím, napsal pozvání, a já ti to slíbil, zvu tebe;
nuže pospěš již. Nechci, bys na bývalé potřeby se rozpomí
nal. Nahé miluje poušt'. Nechci, by tebe dřívějšího putování
nesnáz zastrašovala. V Krista-li věříš,věř i jeho slovům. „Hle
dejte nejprvé království Božího, a toto vše bude vám přidá
no.“ Neber mošny, ani hole. S dostatek bohat jest, kdo s Kri
stem jest chud.

Ale co činím? Zase neprozřetelně prosím? Stranou prosby,
stranou lichocení. Aťse hněvá láska uražená. Prosícího za
vrhnuv, snad uslyšíš lajícího. Co činíš v domě otcovském,
vojáčku zhýčkaný? Kde násep, kde příkop, kde zima proži
tá pod stany? Aj, s nebe trouba zní, aj, s mračny, by světa
dobyl, velitel vyzbrojený vykračuje; aj, dvojostrý meč z úst
králových vycházející, vše, co mu v cestě se ocitá, kosí; a ty
2 ložnice do pole, ze stínu na slunce vycházíš? Tělo zvyklé
tunice nenese tíže krunýře. Hlava rouškou zahalená ubýhá
přilbici. Ruku nečinnosti změklou tvrdý jílec zdrsňuje. Slyš
provolání krále svého: Kdo není se mou, proti mně jest; a kdo
se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Vzpomeň si na den svého
vstoupení do vojska Kristova, kdy křtem s Kristem se pohřbiv,
slovy svátostnými jsi přísahal, že pro jméno jeho ani matky
šetřiti že nebudeš ni otce. Hle, protivník v srdci tvém Krista
usiluje zabiti. Hle, tábor nepřátelský číhá po věnu, které do
boje jsi dostal. Ať si synoveček maličký věsí se ti na šíji, at'
si matka s vlasy rozpuštěnými a rouchy roztrženými ukazuje
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Aeneid. Xll.

Luk. Vlll.

List čtrnáctý
tobě prsy, jimiž tě kojila, at' otec na práh se položí, šlápni přes
otce a jdi, s očima suchýma vylet' za praporem kříže. Jediný
to lásky rodinné jest způsob, v této věci býti ukrutným.

přijde, přijde později den, kdy vítězem vrátíš se do vlasti,
kdy Jerusalémem nebeským budeš se procházeti, jako muž
chrabrý ověnčen. Tehdy měšťanství s Davlem se ti dostane.
Tehdy i rodičům svým práva v téže obci vyžádáš. Tehdyi
za mne budeš prositi, kterýž tebe podnítil k vítězství. A ne—
ní mne věru tajno, co uvádíš za pouto, jež ti překáží. Nemá
met'hrudiželezné, ani osrdí tvrdého.Nenarodili jsme se z kře
mene,ani nás neodkojily tygřicehyrkánské. Imyjsme tím pro
šli. Nyní vrhá se na tebe sestra ovdovělá vábnými pažemi, ny
ní čeleď domácí, mezi níž jsi vyrostl, praví: Komu v služeb
nost nás zanecháš? Nyní i chůva bývalá a pěstoun, jemuž
hned po otci přirozeném otcovská láska přísluší, volá: po
sečkej, než umřeme, a pohřbí nás. Snad i matka se zvadlými
prsy a čelem vráskami rozrytým dvojnásob bude doléhati,
zpívajíc ti ukolébavku, kterou tě kdysi uspávala. Nechť si
říkají i grammatikové, libo-li jim: Na tebe celý dům schýlen
spoléhá. Snadno strhává tato pouta láska k Bohu a bázeň z
pekla. Leč naproti tomu přikazuje Písmo rodičův posloucha
ti. Ale kdokoliv je nad Krista miluje, ztrácí duši svou. Meč tří
má nepřítel, aby mne zahubil, a já o slzách matčiných budu
přemýšleti? Kvůli otcinechám služby ve vojště Kristově, když
pro Krista mu nejsem ani pohřbením vázán, kterým jsem všem
pro něhopovinován?Když Pán trpěti se bral, petr zbaběle ho
přemlouvaje, pohoršiljej. pavel, když ho bratří zdržovali, by
se nevydával do Jerusaléma, odpověděl: „Co činíte, plačíce &
trápíce srdce mě? Já věru netoliko svázán býti, ale i umříti
hotov jsem v Jerusalémě pro jméno Pána Ježíše Krista.“To
ho berana citlivosti, jenž věrou otřásá, hradbou Evangelia jest
odraziti. „Matka má a bratří moji ti jsou, kteří činí vůli Otce
mého, jenž v nebesíchjest.“ Věří-li v Krista,at'mně přejí, když
pro jméno jeho jdu v boj. Nevěří-li, mrtví necht'pochovávají
mrtvé své.

Ale to, pravíš, má platnost při mučednictví. Bloudíš, bra
tře, bloudíš, myslíš-li, že křesťan někdy netrpí pronásledo
vání; a právě tehdy nejvíce jsi obléhán, nevíš-li, že jsi oblé
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hán. protivník náš jako lev řvoucí obchází hledaje, koho by
pohltil, a ty pokoj vidíš? Sedív zálohách s bohatci, aby v skry
tě zabil nevinného. Oči jeho po chudém se ohlížejí. íhá v
skrytě jako lev v díře své. íhá, aby uchvátil nevinného, a ty
chráněn stínidlem košatého stromu lahodnému spánku, bu
doucí kořist, se oddáváš? Odtud pronásleduje mne prosto
pášnost, odtud lakota usiluje zachvátiti mne; odtud břichomé
chce mi Bohem býti místo Krista; ponouká žádostivost, bych
přebývajícího v sobě Ducha Svatého vypudil, bych chrám je
ho zprznil. pronásleduje mne, jářku, nepřítel, jemuž tisícero
jmen, tisícero umění škoditi; a já nešťastník vítězem se budu
považovati, když jsem jímán?

Nechci, předrahý bratře, abys tíži vin zváže, za něco men
šího než ohavnost modloslužby pokládal, co jsme pravili.
Ba naopak pouč se výrokem Apoštolovým, jež dí: To vězte
rozumějíce,že žádný smilník nebo nečistý, nebo lakomec, ne
bo podvodník, což jest modloslužba, nemá dědictví v krá
lovství Kristově a Božím. A jakkoliv vůbec proti Bohu jest
namířeno, cožkoli d'áblovo jest, a co ďáblovo, to modlosluž
ba, poněvadž v jeho moci všecky modly jsou, přece i na ji
némmístě zvláštněajmenovitě to určuje, pravě: Mrtvěteoudy
své, kteřížto jsou na zemi; odvrhujíce smilství, nečistotu, žá
dostivost zlou a lakotu, jež jsou modloslužbou, pro kteréž
přichází hněv Boží.

Nenít' modloslužba jedině v tom, vhodí-li se špetka kadi
dla do zápalnice oltářní nebo uleje-li se krapet vína z číšky
na misku obětní. Ať popírá, že lakomství není modloslužba,
kdo může prodání Krista za třicet stříbrných nazvati sprave
dlností. At'popírá svatokrádež v chlípnosti, ale ten, kdo údy
Kristovy a žertvu živou Bohu líbeznou s obětmi veřejných
chtíčů mrzkým pojením zprznil. Ať neuznává modloslužbou
podvod, ale kdo podoben jest těm, kteří ve Skutcích Apo
štolských ze jmění svého části peněz utržených si nechavše,
okamžitým trestem zhynuli. Domni, bratře, že není tobě do
voleno míti něco z věcí svých. Každý, praví pán, kdo se ne
zřeknevšeho, co má, nemůže býtimým učedníkem. proč kře
st'anem jsi, zbabělého jsa ducha?

Všimni si petra, jak zanechal sítě; popatř na publikána,
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jak vstav od celní pokladnice, hned stává se apoštolem. Syn
člověka nemá, kam by hlavu sklonil, a ty prostranná sloupo
ví měříš a ohromné rozlohy střech? Dědictví světa čekaje,
spoludědicem Kristovým býti nemůžeš. Vylož si slovo mnich,
to jest jméno svoje. Co máš v davu ty, který samoten jsi? A
nedávám ti výstrah těchto jako učený námořník, s korábem
nebo zbožím neporušeným, ani jako bouříještě nezakusivší;
ale jako ztroskotanec, nedávno vyvržený na břeh, ustraše
ným hlasem ohlašují těm, kteří se hotoví na moře. V tom při
boji Charybda prostopášnosti sžirá spásu. Tam ústy panen
skými k ztroskotání cudnosti vábí usměvavá Scylla žádosti
vost. Tam pobřeží barbarské, tam ďábel pirát přináší outa
5 druhy, jež zároveň zajme. Nevěřte, nebuďte si jisti. Třebas
moře jako hladké jezero se usmívá, třebas sotva na povrchu
hřbet ležícího živlu se čeří, veliké v této pláni jsou hory. U
vnitř zavřeno jest nebezpečí, uvnitř jest nepřítel. Obratně
veslujíce rozpněte plachty. Řáhno kříže na čelo bud' upev
něno. Klid tento bouře jest. Ale řekneš možná: Což tedy?
Kdožkoli ve městě jsou, nejsou křesťany?Není však stebou
totožně jako s ostatními. poslyš Pána, jenž dí: Chceš-li do
konalý býti,jdi, prodej všecko, co máš, a dej chudým, a přijd'
a následuj mne. A ty jsi slíbil dokonalost. Nebo když jsi ne
chal služby vojenské a oklestil se pro království nebeské, což
jiného jsi sledoval nežli život dokonalý? Ále dokonalý slu
žebník Kristův nic nemá kromě Krista. Nebo má-li něco kro
mě Krista, není dokonalý. Á není-li dokonalý, slíbiv Bohu,
že dokonalý bude, již prvé selhal. A ústa, která lhou, zabí
její duši. Tedy abych uzavřel: Jsi-li dokonalý, proč po stat
cích otcovských toužíš ? Nejsi-li dokonalý, Pána jsi oklamal.
Slovy Božími hřímá Evangelium: „Nemůžete dvěma pánům
sloužiti“ ;a opovažuje se někdo lhářem Krista činiti, Mammo
ně ipánu slouže? Nejednou prohlašuje: „Chce-li kdo za mnou
přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj a následuj mne.“ A
já obtěžkán zlatem domýšlím se, že Krista následují? Kdo pra
ví že v Krista věří, at'jak on chodil, i sám chodí.

Nemáš-li nic (jak vím, že o povíš), proč tak dobře do vál
ky jsa připraven, nebojuješ? i snad ve své vlasti mníš to či
niti, když pán ve své divů nečinil? A proč nečinil? Se své
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dectvím písma přijmi důvod: Zádný prorok nemá cti ve své Luk.lV
vlasti. Nehledám, řekneš, cti; stačí mně svědomí mé. Ale ani
pán nehledal, kdyžtě prchl, aby ho neprohlásili králem. Kde
však není cti, tam pohrdání; kde pohrdání, tam častá křivda;
kde křivda, tam i rozhořčení; kde rozhořčení, tam není po
koje; kde není pokoje, tam mysl často se od předsevzetí od
vádí. A kde neklidností něco ze snažení se ujímá, méně se
činí 0 to, co se ujímá, a kde méně jest, nelze mluviti 0 do
konalosti. Z těchto počtů vychází ten součet, že mnichu ve
vlasti nemožno býti dokonalým. A nechce-li kdo dokonalým
býti, proviňuje se.

Ale 5 tohoto stupně jsa sehnán, dovolávati se budeš kněží.
Zdaž o těch bych se opovážil něco říci, kteří sídlí ve svých
městech? Chraň Bůh, bych o těch něco nepříznivě mluvil,
protože vstupujíce v hodnost Apoštolův, Tělo Kristovo o
svátnými ústy způsobují, &skrze ně i my křesťany jsme. ni
klíče království nebeského majíce, jaksi přede dnem soud
ným konajísoud ; oni střízlivou zdrženlivosti zachovávají Ne—
věstu Kristovu. Ale jinak tomu jest, jak jsem prve podotkl,
s mnichy, jinak s kněžími. Kněží pasou ovce, já jsem pasen.
Oni z oltáře žijí, mně jako neplodnému stromu sekera při
kládá se ke kořeni, nepřináším-li daru na oltář. A nemohu
namítati chudoby, když v Evangeliu od pána pochválena by
la vdova stařena, jež poslední dva haléře vrhla do poklad
nice. Mně před knězem seděti není dovoleno; jemu, zhřeším
li, dovoleno vydati mne Satanu k záhubě těla, aby duch byl
spasen. Ve Starém zajisté Zákoně kdokoliv kněží neposlechl,
bud' ven z tábora býval vyvržen a kamenován od lidu, nebo
šíji před mečem bylo mu skloniti a krví pykal za pohrdání.
Nyní však mečem duchovním sražen bývá neposlušník, neb
z Církve vyobcován a dravým zubům ďáblův na pospas bývá
ponecháván.]estliže i tebe k témuž řádu zbožné lichocení bra
třípodněcuje, radovati se budu ze vzestupu, obávati však se
budu pádu. Kdobiskupství si žádá, dobrého díla si žádá,to ví
me; ale dolož, co následuje :Dlužno však, aby takový byl bez
úhony, jedné manželky muž,střízlivý,cudný, opatrný, způsob
ný, pohostinný, účelivý, ne pijan vína, ne bijec, ale mírný. A 1.Tím.111.
ostatní, co o něm následuje,vyloživ, nemenší pozornost věno
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val třetímu stupni, řka: podobně ijáhnové cudní, ne dvojího
jazyka, ne mnohému vínu oddaní, ne mrzkého zisku žádostí
ví, mající tajemství víry v svědomí čistém. A at'jsou také nej
prve zkušení, &tak at' posluhují, žádné úhony nemajíce. Bě
da člověku tomu, který nemaje roucha svatebního, vstupu
je na hostinu. Nezbývá než aby ihned slyšel: příteli, kterak
jsi sem vešel? Ákdyž oněmí, aby řečeno bylo sluhům: Vez
měte jej a svažte na rukou i na nohou a vyvrzte jej do tem
not zevnitřních, kdež bude pláč a skřípění zubů. Běda tomu,
kdo přijav hřivnu, do šátku ji sváže, a zatím co ostatní zisku
dobývají, on jen tolik, co přijal, uchová. Náhle udeří naň
hlas pána rozhořčeného: Služebníče ničemný,pročjsi nedal
peněz mých na stůl, a já přijda, s úroky bych je byl vymáhal?
To jest, byl bys položil na oltář, čeho jsi neunesl. Když totiž
ty, kupec nesnaživý, držíš peníze, zabral jsi místo jiného, kte
rý je mohl zdvojnásobiti. pročež jako kdo dobře slouží, do
brého postavení sobě zjednává, tak kdo nehodně ke kalichu
páně přistupuje, vinen bude Tělem a Krví páně.

Ne všichni biskupové biskupy jsou. pozoruješ Petra, ale
i Jidáše si všimni; na tčpána patříš, ale i na Mikuláše po
hled', kterého Dán v Apokalypse svým rozsudkem zatracuje,
který takové hanebnosti a bezbožnosti smyslil, že z kořene
toho bludařstvo mikulášenců původ béře. Zkusiž sám sebe
každý a tak přístupuj.Nečiní křesťanemhodnost církevní. Set
ník Kornelius ještě pohan darem Ducha Svatého jest očiš
těn, Daniel mladík kněze soudí; Amos moruše česaje náhle
prorokem se stal. David pastýř za krále jest vyvolen. Nejmen
šího učedníka Ježíš nejvíce miluje. Níže, bratře, zasedni, abys,
přijde-li menší, vyzván byl posednouti. Na kom pán spočí
vá, ne-li na člověku pokorném a pokojném a třesoucím se
před jeho slovy? Komu více se svěřuje, od toho více se po
žaduje. Mocní mocně muka trpěti budou. A nepochvaluj si
nikdo cudnosti čistého těla, když z každého prázdného slo
va, kteréžkoliv lidé promluví, počet vydávati jim bude v den
soudný, když i potupení bratra jest provinčním vraždy. Ne
ní snadno státi na místě pavlově, zaujímati stupeň petrův,
kteří již s Kristem kralují, aby snad nepřišel Anděl, kterýž
by roztrhl oponu chrámu tvého, kterýž by pohnul svícnem
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tvým 5 místa. Stavěti míně věž, budoucího díla náklady po
čítej. Sůl zjalovělá na nic se nehodí, než aby byla vyvržena
ven a od prasat pošlapána. Mnich padne-li, prositi zaň bude
kněz. Za padlého kněze kdo prositi bude?

Ale poněvadž z míst skalnatých loďka řeči mé vyplula a
mezi útesy od pěnících se vln vymletými křehká bárka na ši
rou hladinu projela, rozepnouti jest plachty větrům, a když
úskalí otázek byla přebroděna, po způsobu plavců radujících
se závěrem celeuma zapěti. Ú poušti, květy Kristovými bují
cí! samoto, v níž oni rodí se kamenové, z nichž v Apoka
lypse město velikého krále se staví! Ú pustino, důvěrněji s
Bohem se radující! Co činíš, bratře, ve světě, kterýž větší jsi
světa? Jak dlouho tebe stíny střech budou tlačiti? Jak dlou
ho začazených měst vězení tě zavírati? Věřmně, nevím, jaké
větší světlo bych zřel. Libo jest břímětěla svrhnouti a k čis
tému jasu étheru vzletěti. Chudoby se bojíš? Ale blažený
mi Kristus chudé nazývá. Námaha tě zastrašuje? Leč žádný
zápasník nebývá věnčen bez potu. O jídle přemýšlíš? Ale víra
hladu se nebojí. Na holou zemi údy posty vyzáblé obáváš se
klásti? Ale pán s tebou leží. Odpuzuje tě rozcuchaná kštice
znešvařené hlavy? Ale hlavou tvojí Kristus jest. Nekonečná
širost pouště tě děsí? Ale ty v Ráji se myslí procházej. Ko
likrátkoliv tam myšlenímvystoupíš, tolikrát nebudeš na pou
šti. Svrabivá že kůže bez lázní se stahuje? Ale kdo jednou
v Kristu umyt jest, není mu potřebí znova se umývati. Zkrát
ka, na vše slyš odpověď Apoštolovu: Nejsou, praví, přimě
řitelna utrpení tohoto světa k příští slávě, která zjevena bu
de na nás. Rozmazlen jsi, bratře, chceš-li i zde se radovati
se světem i potom kralovati s Kristem.

přijde, přijde onen den, kdy toto porušitelné a smrtelné
neporušenost obleče &nesmrtelnost. Tehdy blažen služeb
ník, kteréhož pán zastane bdícího. Tehdy na zaznění trouby
zatřese se země s národy, a ty se zaraduješ. Pánu k soudu
přicházejícímu žalostívý svět řváti bude vstříc; a pokolení za
pokolením v hruď se bude tlouci. Nejmocnější kdysi králo
vé s holýma rukama budou se teteliti. Tehdy předvedena bu
de Venuše se svými dítkami. Tehdy Jupiter ohněm planoucí
bude přiveden a bloud Plato se svými učedníky. Aristotelovi
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nic neprospějí důkazy. Tehdy ty sprostný a chudý budeš ple
satí a smáti se a řekneš: „Ejhle,Ukřižovaný můj, ejhle soudce,
kterýž v plenkách zavinut v jeslích kvílel. Toťonen náden
níka a dělnice syn; tot' ten, jenž v náručí matčině před člově
kem Bůh prchal do Egypta; tot' ten v šarlat oblečený, ten bo
dláčím věnčený, tot' ten kouzelník, ďábla mající a Samaritán!
Viz ruce, Zide, které jsi přibil: viz bok, Římane, který jsi pro
klál! Dopatřte na tělo, totéž-li jest, o kterém jste pravili, že v
noci tajně učedníci je vzali.“ Láska k tobě mne pudila, bych
tyto věci tobě, bratře, pověděl, aby jich účastným se stal ten,
jemuž námaha nyní jest krušnou.

List xv. DADEŽIDAMASOVI

poněvadž Východ starou vzájemnou zuřivostí národův
jsa rozerván, nedílnou páně suknici a od vrchu setkanou
ponenáhlu na kousky roztrhává a vinici Kristovu lišky hubí,
tak že mezi cisternami rozpukanými, jež vody nemají,_nesnad
no rozeznati, kde studnice zapečetěná a zahrada ona zamče
ná, usoudil jsem o radu se obrátiti k stolci petrovu a k ví
ře ústy Apoštolovými vychválené; odtud nyní žádaje své du
ši potravy, odkud kdysi roucho Kristovo jsem přijal.Ani to
tiž ohromná širost živlu tekutého a prostora zemí mezi námi
ležícímne nezdržela, abych nehledal perly drahocenné. Kde
koliv bude tělo, tam shromáždí se orlové. Když zlé potomstvo
zmrhalo otcovské jmění, u vásjediných neporušeno se ucho
vá dědictví otcův. Tam půda nivy úrodné přináší užitek či
stého semene Dáně stonásobný. Zde pšenice v brázdy zasy
paná v jílek a stoklasy se zvrhá. Nyní na Západě slunce spra
vedlnosti vychází ; na Východě pak Lucifer, který padl, nad
hvězdy postavil svůj trůn. Vy jste světlo světa, vy sůl země,
vy nádoby zlaté a stříbrné; zde nádoby hliněné nebo dřevě
né čekají prutu železného a věčného požáru.

Jakkoliv mne tedy velikost tvá zastrašuje, zve mne tvoje
vlídnost. Od kněze spasení žertvy žádám, QClpastýře zachrá
nění ovce.Vzdal se závist, ustoupiž hrdost Římské svrchova
nosti; s nástupcem Rybářovým &učedníkem kříže mluvím.
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]á nikoho prvního nenásleduje než Krista, s Blažeností tvou,
t. j. se stolcem Petrovým v obcování se družím. Vím, že na
té Skále vzdělána jest Církev. Kdokoliv mimo tento dům bu
de jisti Beránka, nesvatý jest. Kdo nebude v Arše Noemově,
zahyne za vlády potopy. A poněvadž pro nepravosti své do
té pustiny jsem se odstěhoval, jež Syrii s koncem Barbarska
spojuje, &nemohu svátosti páně pro také prostory, jež nás
dělí, od tvé Svatosti vždy požadovati, k spojencům tvým vy
znavačům egyptským chodím &pod těžké koráby já nepatr
ná kocábka se schovávám. Neznám Vitala, Meletia zavrhují,
k paulinovi se nehlásím. Kdo s tebou nesbírá, rozptyluje, to
jest, kdo Kristův není, Antikristův jest.

Nyní tedy, o žel! po nicejském stanovení víry, po alexan
drinském prohlášení, jež ve spojení se Západem bylo vydá
no, potomstvo Ariánův, kampenští, nového vyznání třípod
stat ode mne člověka římského požadují. Kteří,tážu se, Apo
štolové toto vynesli? Který nový učitel národův pavel tomu
učil? pt' e se, co asi míní že možno rozuměti třemi pod
statanii.alglkají, že tři osoby pozůstávající. Odpovídáme, že
tak my věříme. Nestačí jim smysl, požadují i téhož vyjádře
ní. Poněvadž nevím, jaký jed v slabikách těch se skrývá, vo
láme, nevyznává-li kdo tří hypostasí jakožto tři enhyposta
ta, t. j. tři pozůstávající osoby, at' proklet jest. A poněvadž
se neučíme jejich označování, za bludaře nás odsuzují. Jestli
že však někdo hypostasí bytnost míně nepraví, že ve třech
osobách jest bytnost jedna, dalek jest Krista. A pro toto vy
znávání nám a spolu i vám přívrženství ]edinnosti na čelo
vpalují.

Rozhodněte, prosím, vidí-li se vám, a nebudu se báti o třech
podstatách mluviti. Kážete-li, at' se založí po nicejském vy
znání nová víra a podobnými slovy s Ariany vyznávejme my
pravověrní. Veškerá škola spisovatelův světských nic jiného
nerozumí hypostasí než bytnost. A někdo, jářku, ústy svato
krádežnýmitři podstaty bude hlásati?]ednajesta jediná Boží
přirozenost, která v pravdě jest. Nemát' svého bytí odjinud,
nýbrž její jest. Ostatní, co stvořeného jest, třebas býti se zdá,
není, poněvadž kdysi nebylo, a co nebylo, může zase nebýti.
Bůh sám, jenž věčný jest, jemuž totiž není začátku, má vprav
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dě jméno bytnosti. proto i k Mojžíšovi z keře mluví: Já jsem,
kterýž jsem; a opět: Kterýž jest, poslal mne. Bylizajisté tehdy
Andělé, nebe, země, moře; a kterak že obecné jméno byt
ností zvláště sobě vyhrazuje Bůh? Ale poněvadž ta přiroze
nost jedíná jest dokonalá a ve třech osobách jedno Božství
pozůstává, kteréž opravdově jest a jedinou přirozeností jest,
kdokoliv praví, že tři jsou, tři totiž hypostase, t. j. bytností,
pod záminkou zbožné úcty pokouší se tvrdítí, že třijsou při
rozeností. A tak-lí tomu jest, proč od Aria zdmi se dělíme,
zpronevěrou jsouce spolčení? At' spojí se s Blažeností tvou
Ursínus, s Ambrožem at' sjednotí se Auxencíus. Odstup to
od víry římské; svatokrádeží touto hroznou nežívte se ná
božná srdce národův. Stačiž nám tvrdíti, že jedna jest pod
stata, tři osoby pozůstávající, dokonalé, rovné, souvěčné.
Ať se mlčí o třech hypostasích, schvalujete-lí, a jedna at' se
vyznává. Není dobrým znamením, když při témže smyslu
slova se neshodují. Stačiž nám víra zmíněná. Nebo za správ
no-li považujete, napište, bychom tři hypostase s příslušnými
výklady vyznávali.Neodpíráme; alevěřtemně,jed pod medem
se skrývá; proměnil se anděl Satanův v anděla světla. Dobře
vysvětlují hypostasi, a když pravím, že ijá se držím toho, co
vykládají, za bludaře mě mají. proč tak úzkostlivě najednom
slově lpějí? Co pod dvojsmyslou řečítají? Věří-li tak, jak vy
kládají, neodsuzuju, čeho se drží. Věřím-lidle smýšlení, které
oni předstírají, at' mě nechají, bych svými slovy jejich smysl
vyjadřoval.

Pročež zapřísahám tvojí Blaženost skrze ukřižovanou Spá
su světa, skrze soupodstatnost Trojice, budiž mně listem
tvým dáno rozhodné slovo, mluvítí-li jest o podstatách nebo
mlčeti. A aby snad zastrčenost místa, kde se zdržují, nezmát
la poslů, ke knězi Evagríoví, kterého výborně znáš, račiž
psaní poslatí. Zároveň také udej, s kým bych měl v Antiochii
obcovati, neboť Kampenští s Tharsíckýmí bludaři se spol
čivše, o nic jiného nepracují, než aby autoritou spojení s vámi
jsouce opření, tři hypostase se starým smyslem kázalí.
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Neodbytná v Evangeliu žena posléze dožebrala se slyše
ní, a příteli, jakkoliv o půl noci přišel &dvéře za čeledí byly
zavřeny, dostalo se od přítele chlebův. A Bůh sám, ač žád
nými silami proti němu obrácenými překonán býti nemůže,
prosbám publikánovým odolává. Město Ninive, jež hříchem
zahynulo, nářky znovu vstalo. Nač z tak daleka začínám?
proto, abys ty veliký na malého shlédl, abys ty bohatý pastýř
nezhrdal ovcí chorou. Kristus s kříže lotra do ráje vzal; a aby
někdo nesoudil, že na obrácení jest někdy pozdě, z trestu
za vraždu mučednictví učinil. Kristus, jářku, marnotratného
syna vracejícího se radostně objímá a devadesáti devíti ovec
nechávaje, jedinou ovečku zaběhlou na bedrách svých do
náší Dobrý pastýř. pavel z pronásledovatele kazatelem se
stává; na oči tělesné jest oslepován, aby mysli více viděl, a
ten, který sluhy Kristovy spoutané vodíval do shromáždění
Zidův, sám později i pouty Kristovými se chlubí.
„ Já tedy, jak jsem již dříve psal, roucho Kristovo v městě

ímě přijav, nyní v barbarském pomezí Syrie jsem držán.
A abys nemyslil, že někdo jiný tak mne odsoudil, sám jsem
stanovil, čeho bych zasloužil. Leč jako dí básník pohanský:
„Podnebí, nikoli ducha mění, za moře kdo se dává“, tak mne
neústupný nepřítel v patách následoval, abych v poušti nyní
ještě větší boje trpěl. Zde totiž zběsilost arianská ochranou
světskou jsouc podpírána zuří. Zde Církev na tři strany roz
tržená každá k sobě mne uchvátiti spěchá. Mnichově vůkol
bydlící autoritou svého stáří proti mně vystupují. Já zatím
volám: Kdo se Stolcem petrovým se pojí, můj jest. Meletius,
Vitalis &paulinus praví, že k tobě lnou. Věřiti bych mohl,
kdyby to tvrdil jediný, ale takto bud' dva lhou nebo všichni.
Nuže zapřisahám Blaženost tvou křížemPáně, nezbytnou ví
ry naší chloubou, umučením Kristovým: tak na křesle se dva
nácti k soudu zasedni, tak tebe starce s petrem jiný opásej,
tak měšťanstvínebeského s pavlem dosáhni: abys mně psa
ním svým označil, u koho v Syrii svátosti přijímati. Nepře
zírej duše, za kterou Kristus umřel.
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Žalm 28.

Žalm 37.

Aeneíd. !.

List xvn. KNĚZI MARKOVI

Usoudil jsem sice, že mně užíti jest slov Zalmisty, řkoucí
ho: Když se stavěl hříšník proti mně, oněměl jsem a ponížil
jsem se. a umlkl jsem od dobrého. A jinde: Já pak jako hlu
chý neslyšel jsem a jako němý, neotvírající úst svých, a učí
něn jsem jako člověk neslyšící. Ale poněvadž láska přemáhá
všecko a zápal překonává předsevzetí, nesplácím tak ukřiv
d'ujícím křivdou, jako spíše tobě žádajícímu odpovídám. U
křesťanův totiž nikoli kdo příkoří trpi, jak kdosi dí, ale kdo
je činí, bídný jest. A prve než o víře své, kterou dobře znáš,
s tebou promluvím, na barbarství tohoto místa jest mi zná
mými verši zvolati: „Jaký rod to lidí? Nebo jaký to mrav tak
barbarská dovoluje vlast? Nepřeje se nám pohostinství písku.
Války rozdmychují a na pouhý kraj půdy nám vstoupitibrá
ní.“ To proto z básníka pohanského jsme vzali, aby kdo Kri
stova pokoje nezachovává, aspoň od pohana se pokoji učil.
Bludařem jsem nazýván, soupodstatnost Trojice hlásaje. Ze
sabelliánské bezbožnosti jsem obviňován, tři pozůstávající,
pravé, rozdílné,dokonalé osoby neúnavně vyznávaje. Jestliže
od Arianův, na místě to jest; od pravověrných-li, tu kteří ta
kovou víru kárají, pravověrnými býti přestali,nebo libo-li jim,
at' mne za bludaře se Západem, za bludaře s Egyptem, t. j. 5
Damasem a petrem odsoudí. proč jednoho člověka viní,spo
lečníky vyjímajíce? Slabě-li teče potok, není to vinou koryta,
ale pramene. Stydnoto říci:zděr poustevních zatracujeme celý
okršlek. V pytli a v popelu se válejíce, o biskupech vynáší
me soud. Co má činiti pod sukní kajícníkovou duch králov
ský? Řetězy, nečistota a vlasatá hlava nejsou příznaky dia
dému, ale pláče. Ať mi dovolí, prosím, nic nemluviti. proč
na toho se sápou, který závisti nezasluhuje? Bludařjsem, co
tobě s tím? Upokoj se, již řečeno jest. Bojíš se asi, abych já,
člověk velevýmluvný v řeči syrské nebo řecké, neobcházel
církví, nesváděl národů, neplodil schismatu. Nic jsem niko
mu neurval, nic na prázdno neberu. Rukou svou den ze dne
a vlastním potem dobýváme si pokrmu, vědouce od Apošto
la, že psáno jest: Kdo pak nedělá, ten nejez.

Toto, ctihodný a svatý otče, s jakým úpěním, s jakým bo
lem jsem sepsal, svědkem jest Ježíš. Mlčeljsem, zdaliž vezdy
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Knězi Markovi V Chalcidě
mlčeti budu? praví Hospodin. Nedopřává se mi ni jediné
pídě pouště. Den ze dne žádá se na mně vyznání víry, jako
bych bez víry býval byl pokřtěn. Vyznávám, jak chtějí, ne
líbí se. podpisuju, nevěří. Jedno toliko by jim bylo po chuti,
abych se odsud vyklidil. Již již se klidím; odtrhli ode mne
částku duše mé, nejdražší bratry; hle, míní odejíti, ano již
odcházejí, říkajíce, že lépe mezi dravou zvěříbydleti než s ta
kovými křesťany; a já sám, kdyby mne tělesná slabota a pří
krost zimy nezdržovala, dávno bych byl ten tam. Leč aspoň
do jara, pro Bůh, at' se mi několik málo měsíců popřeje po
hostinství pouště; nebo zdá-li se i to dlouho, odcházím. Ho
spodinova jest země a plnost její. At' vstoupí na nebe sami,
necht' jen pro ně Kristus zemřel, at' si je mají, at' si jím vlád
nou, at' se jím chlubí. Ode mne však odstup, abych se chlu
bil, leč v kříži pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož svět
mně ukřižován jest a já světu.

Ovíře pak co jsi ráčil psáti, svatému Cyrillovi dal jsem vy
znání sepsané. Kdo tak nevěří, dalek jest Krista. Ostatně já
za svědky své víry mám uši tvé a blaženého bratra Zenobia,
kteréhož s tebou všichni, co zde jsme, mnohokráte pozdra
vujeme.

List XVIII. DAPEŽI DAMÁSOVI
O Serafínu a kaménku.

I stalo se léta, kteréhož umřeljest král Oziáš, viděl jsem
Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém atd. Isai. VI.

prve než o vidění promluvíme, zdá se třeba pojednati, kdo
jest Oziáš, kolik let vládl, kdo jsou v ostatních národech jeho
vrstevníky. 0 osobě čtemejak v knihách Královstev, tak po
zůstatků, že byl člověk spravedlivý a že konal, co přímého
před obličejem Hospodinovým: stavěl Chrám, založil vodo
vod, nádoby obětoval, a proto po zásluze přemohl protivní
ky; a co největší známkou nábožnosti, měl ve svém králov
ství mnoho prorokův. Dokud žil Zachariáš kněz, příjmím
Rozumějící, líbil se Bohu a s všelikou úctou do svatyně jeho
vcházel. Ale když Zachariáš skonal, on sám od sebe chtěje
dary obětovati, méně již zbožně, ale spíše opovážlivě vedral
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List osmnáctý
se v úřad kněžský, a když ho kněží a levitě okřikovali: Ne
jsi-liž ty král Oziáš &nikoli kněz? nechtěl slyšeti, a v tu chvíli
malomocenstvím byl oblit na čele,podle slova proroka řkou
cího: Naplniž, Hospodine, tváře jejich potupou, na té části
těla, kterou kněz zlatou deskou zacloňoval, kterou v Eze
chielovi Hospodin káže poznamenati vrytím písmeny Thau,
o které David jásaje dí: poznamenáno jest na nás světlo o
bličeje tvého, Hospodine, do které cizokmenný smělec ka
menem z praku byv udeřen zahynul. Kraloval pak Oziáš pa
desát dvě léta, v době, kdy Latinům vládl Amulius, Atheňa
nům Agamestor Xl. po jeho smrti lsaiáš prorok viděl toto
vidění, které vyložiti se nyní pokoušíme, t. j. toho léta, kdy
Romulus, říše římské zakladatel, se narodil, jak se ukáže
těm, kdož by si chtěli přečísti Knihu časův, kterou jsme na
jazyk latinský z řečtiny přeložili.

] stalo se léta, kteréhoz'umřel Ozíáš král, viděljsem Pána
sedícího na trůně vysokém a vyvýšeném. Uvedše historii, k
významu duchovnímu zřetel obrátíme, pro kterýž jsme hi
storii samu zopakovali. Dokud malomocný král byl na živu
a kněžství, cojen mělna ně moci,zmrhával, lsaiáš vidění viděti
nemohl. Dokud on království držel v Judsku, Prorok nepo
zdvihl očí k nebi; nebyly mu odemčeny věci nebeské, ne
zjevil se mu Hospodin Sabaoth, ani v tajemství. víry třikrát
Svatého jména neslyšel. Jakmile však zemřel,všecko, co další
řeč ukáže, zřejmým světlem se mu zjevilo.Takového cosi iv
Exodu jest psáno :dokud Farao žil,lid Israelský robotou s blá
tem, cihlami a plevami jsa utlačen,nevzdychal k Hospodinu;
dokud on kraloval, nikdo nehledal Boha otcův, Abrahamo
va, lzákova a ]akobova. Když však zemřel, jali se vzdychati
synové lsraelští, jak praví písmo: A vystoupil křik jejich k
Hospodinu; ač zajisté podle historie tehdy spíše radovati se
jim bylo a vzdychati před tím, když byl živ. Též když Eze
chiel prorokoval, Faltiáš, syn Banajášův, zemřel;a po skoná
ní prabídného toho vévody: „Padl jsem, praví Ezechiel, na
tvář svou a volal hlasem velikým a řekl jsem: Běda mně, bě
da mně, Adonai Hospodine, ke strávení ty činíš ostatky lsra
elovy.“ Chápeš-li tedy na Oziášovi, Faraonovi, Faltiášovi a
ostatních takovéto síly odporující, uvidíš, kterak za života
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Papeži Damasovi
jejich nikdo z nás nevidí a nevrhá se v pokání. Nekralujž,
praví Apoštol,hřích ve smrtelném těle vašem.Kraluje-li hřích, Řím.Vl
Egypt'anům stavíme města, v popelu sedíme a v nešvarech;
místo obilí po plevách, místo pevné skály po pracech z blá
ta chodíme.

A dále čteme: Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně
vysokém a povýšeném. Viděl i Daniel sedícího Hospodina,
ale nikoli na trůně vysokém avyvýšeném. Slibuje i jinde hlas
Boží, řka: Přijdu a zasednu a souditi budu lid v údolí Jo
safat, jež se vykládá Soud páně. Kdo hříšníkjest a mně po- JoelIll.
doben, vidí Hospodina sedícího v údolí Josafat; nikoliv na
návrší, nikoli na hoře, ale v údolí, av údolí Soudu. Kdo však
jest spravedliv a Isaiáši podoben, vidí jej sedícího na trůně
vysokém a vyzdviženém. Abych však ijiný výklad uvedl,když
jej myslí pozoruji kralujícího nad Trůny, panstvy, Anděly a
ostatními Silami, vidím trůn jeho vysokým; když však rozjí
mám, jak rozvažuje pokolení lidské a pro naše spasení jak
často v písmech sestupuje na zemi, vidím trůn jeho nízkým
a zemi blizoučkým.

Dále: Viděl jsem Pána sedícího na trůně vysokém a vy
zdviženém, a dům jeho pln byl velebností, a Serafínové stáli
v kruhu kol něho. Někteří přede mnou, jak ekové, tak La
tiníci vysvětlujíce toto místo, pána na trůně sedícího Bohem
Otcem a dva Serafíny, o nichž se praví, že s obou stran sto
jí, pánem naším Ježíšem Kristem a Duchem Svatým vyklá
dali. Než ačkoliv jsou to mužove' velmi vzdělaní, já s výkla
dem jejich nesouhlasím. Mnohem totiž lepšíjest pravdu hru
bě nežli klam výpravně podávati; zejména když Jan Evan
gelista při tomtéž vidění nepíše,vže Bůh Otec, ale že Kristus
byl zřen. Nebot' když o nevěře Zidů mluvil, hned příčiny ne
věry vyložil,řka: „A proto nemohli věřiti v něho, že řekl Isa
iáš: Uchem slyšeti budete a neporozumíte, a hledíce zřítíbu
dete a neuvidíte. A to řekl, když viděl slávu ]ednorozeného
a svědectví vydal o něm.“ V této tedy knize lsaiášově přika- IanXH
zuje se proroku od toho, kterýž sedí na trůně, aby řekl: U
chem slyšeti budete a neporozumíte. A kdo to přikazuje, jak
Evangelista rozumí, Kristus jest; z čehož tedy vychází, že ne

. lze Serafínem Krista rozuměti, když Kristus sám jest ten, kte
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rýž sedí. A třebas ve Skutcích Apoštolských proti Zidům ve
spolek se hádajícím pavel praví: „Dobře Duch Svatý mluvil
skrze Isaiáše proroka k otcům našim: Jdi k lidu tomu a rci:
Uchem slyšeti budete a nesrozumite, a hledíce hleděti bude
te a neprohlédnete. Nebo ztučnělo srdce lidu tohoto a ušima
svýma těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby někdy neviděli
očima a ušima neslyšeli a srdcem se neobrátili ke mně a a
bych jich neuzdravil“, ve mně přece rozdílnost osob nebudí
pochybnosti, poněvadž vím, že Kristus i Duch Svatý jedné
jsou podstaty a že nejsou jiná slova Ducha Svatého než Sy
na, ani že nepřikázal něco jiného Syn, nežli Duch.

Dále: A pln byl dům velebností jeho. Dům Boží, jenž na
hořejest, slávy pln se spatřuje; tento však,„jenž dole jest, ne
vím, pln-li slávy jest, leč snad dle smyslu Zalmisty řkoucího:
Hospodinova jest země a plnost její. A my též řekněme, že
ti jsou na zemi plni slávy, kdož mohou říci: Myvšichnizplno
sti jeho jsme přijali.Tento dům ženy moudré vzdělávají a ne
moudré rukama boří. O tom i lsaiáš mluví: A budev nejpo
slednějšíchdnech připravena hora domu Hospodinova na nej
vyšších horách a vyzdvižen bude na pahrbky. Tot'dům, 0 kte
rém ijinde zmíněný již pavel posvátným hlasem svědčí: A
sice Mojžíš věrný v celém domě jeho, jako služebník na do
svědčení toho, co praveno býti mělo; ale Kristus jakožto Syn
na domě svém, jehožto dům my jsme, jestliže základ podsta
ty jeho až do konce pevný držíme. O tom i k Timotheovi mlu
ví: Toto pak píši, abys věděl, kterak dlužno tobě obcovati v
domě Božím, kterýž jest Církev.

A dále: Serafíní stáli kolem něho; šest křídel měl jeden a
šest křídel druhý; dvěmazastíralí tvářea dvěmazastíralí no
hy, a dvěma létali. A volali jeden na druhé/wa říkali: Svatý,
Svatý, Svatý Hospodin Bůh Sabaoth, plna jest všecka země
slávy jeho. Rádi bychom věděli, kteří jsou to Serafíní stojící
vůkol Boha, kterých šest křídel jednoho a obou dvou dva
náct; kterak dvěma zastírají tváře a dvěma nohy a dvěma lé
tají; když svrchu se praví, že vůkol Boha stojí, nebo kterak
stojí vůkol, když jsou dva a jinam létají; a co jest to, že jeden
na druhého volají a třikrát Svatého jména opakují; kterak
svrchu se praví, že dům pln slávy, a nyní že země.
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Papeži Damasovi
Ačkoliv to ne nepatrné námahy si žádá ajižpřiprvním po

kusu nesnáz se ukazuje, společně prosme Pána, at' i mně
s oltáře seslán jest uhel, jenž by setřel všeliký nešvar hříchu,
abych nejprve mohl tajemství Boží spatřiti a potom vyprávě
ti, co uzřím. Serafíni, jak ve výkladu jmen hebrejských na
lézáme, zápalem nebo požárem, nebo začátkem úst jejich se
vykládají. Co jest tento požár, ptáme se. Spasitel dí: Oheň
přišel jsem pustiti na zemi a co chci, než aby hořel? Dva u
čenníci, kterýmž cestou pán otvíral písma, od Mojžíše a pro
rokův počínaje, když otevřeny byly oči jejich a poznali ho,
pravili sobě: Nebylo—ližsrdce naše hořící v sás, když mluvil
cestou a otvíral nám písma? A v Deuteronomiu o Bohu sa
mém se píše, že jest oheň sžírající; též v Ezechielovi od be
der až k nohám zdá se ohnivý. A promluvy Hospodinovy pro
mluvy čiste',stříbro ohněm zkušené, přehnané v zemi, vyčiště
né sedmkrát. A mnoho jiných míst mohl bych uvésti, ale dale
ko by to zavádělo. Tážeme se tedy, kde že jest tento požár
spasitelný. Nikdo nepochybuje, že v posvátných knihách,
jichž četbou veškery neřesti lidí se očišťují.O dalším pak vý
kladu, začátek úst jejich, kterak by jej bylo možno na Písma
vztahovati, kdybychom mluviti se jali, obávám se, že bychom
spíše násilí Dísmům činiti se zdáli nežli je vykládali.

Začátek úst a společné řeči a to vše, co mluvíme, dle všech
starobylých podání hebrejský jazyk jest, jímž Starý Zákon
jest napsán. Když však při stavbě věže u'rážka Boha zmate
ní jazykův přivodila, tehdy lidstvo rozmanitostí řečina všec
ky národy se rozptýlilo. Tedy i požár i začátek úst ve dvo
jím Zákoně se shledává, a že vůkol Boha stojí, není divu, ne
bot' jím Hospodin sám jest poznáván. Šest křídel měl jeden
a šest křídeldruhý. Viktorinus náš vyložil to dvanácti Apo
štoly. Můžeme to však míniti i na dvanáct drahých kamenův,
z nichž výzdoba knězova sestávala; kteréž i Ezechiel připo
míná a o nichž 1v Apokalypse zmínka; co pravdy v nich,
Bůh vidí; co pravdě se podobá, v dalším vyložíme.

těme dále: A dvěma zastiralí tvář a dvěma zastirali no
hy a dvěma létali. Zastírali tvář nikoli svou, nýbrž Boží. Ne
bot' kdo znáti může jeho začátek, co bylo prve než tento svět
založil, ve věčnosti věcí, když Trůny, panstva, Moci, Andě
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ly a všecko dvořanstvo nebeské tvořil? A dále: Dvěma zastí
rali nohy. Nikoli své, nýbrž Boží. Konce jeho totiž kdo znáti
může? Co po skonání tohoto věku bude, co ažpokolenílidské
bude rozsouzeno, jaký následovati bude život? Zda zase jiná
země bude a po přeměně jiné zase živly nebo jiný svět a slun
ce budou stvořeny? Oznamte první věci mně a poslední,
které v budoucnu přijdou, a řeknu vám, že bohové jste, pra
ví Isaiáš, naznačuje, že nikdo nemůže pověděti, co po světě
bude. A dvěma létali. prostřední toliko věci poznáváme, kte
ré četbou písma se nám otvírají, kdy svět byl učiněn, kdy
stvořen byl člověk, kdy potopa byla, kdy zákon dán; jak z
jednoho člověka veškery prostory země byly naplněny, a
posledního času jak Syn Boží pro naše spasení vzal na se
tělo. Ostatní pak. o čem jsme pravili, tito dva Serafínové na
tváři a na nohou skryli.

A volali jeden na druhého. pěkně řečeno jest, že jeden na
druhého. Cokoliv totiž v Starém Zákoně čteme, totéž v E
vangeliu nacházíme; a co v Evangeliu jsme přečetli, to z au
tority Zákona Starého se dovozuje; nic v nich nesouhlasné
ho, nic sobě odporujícího. A volali: Svatý, Svatý, Svatý Pán
Bůh Sabaoth. V obou Zákonech Trojice se hlásí. Ze pak Sa
baoth i Spasitel náš se nazývá, viz příklad v Zalmu XXIII.
Moci, jež Pánu sloužily, na jiné Síly nebeské volaly, at'otev
rou vrata pánu vracejícímu se: pozdvihněte, knížata, bran
svých, nebo jak Aquila překládá, Zdvihněte brány hlavy své,
a vejde Král slávy. A ty opět vidouce jej tělem oděného, o
hromeny novým tajemstvím ptají se: Kdo jest ten král slávy?
A dostávají odpověď: Hospodin mocností, tent'jest král slá
vy, což v hebrejském se píše Hospodin sabaoth. A věděti
jest, že kdekoliv sedmdesáte překladatelův dalo Hospodin
mocností a Hospodin všemohoucí, tam v hebrejském jest
Hospodin Sabaoth, což Aquila překládá Hospodin vojsk. A
i Hospodin vyznačen zde jménem čtyřpísmenným, jímž se
vlastně Bůh označuje: Jod, he, jod, he, to jest dvěma ja, jež
zdvojena dávají ono nevýslovné a slavné jméno Boží. Plna
jest všecka země slávy jeho. To ještě praví Serafíni 0 při
chodu Pána Spasitele, kterak po veškeré zemi kázání jeho
se rozšiřuje a hlas Apoštolův až k mezím světa proniká.
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A dále: A pohnula se podvoj veřeji od hlasu, jimž volali.

Čteme ve Starém Zákoně, že vždy Hospodin k Mojžíšovi a
Aaronovi mluvíval za dveřmi Stánku, jako by před Evan
geliem ještě jich do svatyně svatých nebyl uvedl, jako Cír
kev Boží později byla uvedena, řkouc: Uvedl mne král do
komnaty své. Když tedy náš pán sestupoval na zemi, pod
voj ona, t. j. jakási překážka těm, kteří chtějí vejíti, se zdvi
hla, &veškeren tento svět naplnil se dýmem, t. j. slávou Boží.
Kde pak v latinském čteme ,zdvihlo se', v řeckém jest arg—9.95,
vyneseno bylo. Ale poněvadž dvojsmyslnost slova obojím
způsobem možno vykládati, naši místo ,vyneseno bylo“ pře
ložili ,zdvihlo se'. A dům naplnil se dýmem. Bůh, jakjsme svr
chu pravili, oheň jest; když na hoře Sinai sestoupil k Moj
žíšovi, při jeho příchodu viděti bylo blesky rozletující se, a
hora plna byla kouře.proto v žalmech se praví: Kterýž do
týká se hor, &dýmají. Z ohně tedy, poněvadž celé podstaty
bychom nepojali, lehčí jakási pro celý svět a abych tak řekl
řidší přirozenost dýmu se rozvivá, kterouž pojímajíce praví
me: Z části poznáváme a z částiprorokujeme. A: Nyní vidí
me skrze zrcadlo v podobenství.

A Serafíní stáli vůkol něho; šest křídelměljeden a šest kři
del druhý. Kterýsi spisovatel řecký,vpísmech výborně vzdě
laný, vysvětluje, že Serafíni jsou jisté moci na nebesích, jež
před trůnem Božím stojíce, chválí ho a po rozmanitých služ
bách bývají posílány, zejména k těm, kteří očisty potřebují
a za dřívější hříchy z nějaké části očištění mukami zasluhují.
Ze pak podvoj zdvižena byla a dům naplnil se dýmem, to prý
jest znamením zboření chrámu židovského a zapálení celého
]erusaléma, kterýž nyní vidíme v ssutinách. Někteří však s
první části souhlasíce, s dalším nesouhlasí. Tvrdí totiž, že pod
voj zmizela, když opona chrámová se roztrhla a veškeren
dům Israelský mrakem bludu byl zatemněn; když, jak Josef
vypravuje, kněží ze svatyní chrámových mocí nebeských sly
šeli hlas: „Vzdalme se z těchto sídel“.

Jest jistý muž, od něhož k svému potěšení hojně věcí jsem
se naučil a jenž řeč hebrejskou tak vybrousil, že mezi pís
máře jejich on Chaldejec jest počítán. Ten daleko jinou ces
tou se bral: pravít', že žádný z prorokův vyjma Isaiáše nevi
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děl Serafínův kolem Boha stojících, ba že ani o Serafínech
jinde se nečte. Tím prý předem dáno znamení zkázy a zajetí
Jerusaléma, jež se stalo za Nabuchodonosora. Od Oziáše to
tiž, za něhož začal prorokovati, až do Sedeciáše, kterýž po
slední kraloval a kterýž slepý do Babylona byl odvlečen,by
lo prý králův jedenáct a dvanáctý Godoliáš, kteréhož usta
novil král babylonský nad zemí a kteréhož zabil Ismael, syn
Nathaniášův, připlném kvasu, ostatků vlasti vražedník; ato
prý jest dvanáct křídel, z nichž čtyři tváře své zastírají, jak
v některých exemplářích se nalézá, čtyři létají, čtyři nohy při
krývají. Z těch totiž dvanácti králův toliko čtyřiprý byli spra
vedlivi, Oziáš, Joathan, Ezechiáš a Josiáš, kteřížto povzneše
ni zůstávajíce po všecka zajetí, osmělují se oslavovati Boha:
Svatý, Svatý, Svatý Hospodin Bůh Sabaoth. Ostatní však prý
pro hříchy své zastírají si tváře; a jiní, kteří do zajetí byli
odvedeni, šlépěje nohou zastírají. Zdvižení podvoje pak a
naplnění domu dýmem, jak svrchu jsme pravili, o vyvrácení
]erusale'ma a požáru chrámu vykládá.

A když jsem už jednou uvedl jeho mínění, i o tom, čeho
jsem se ještě nedotkl, se zmíním. Kleštěmi, do nichž vzat byl
uhel oltářní a rty očištěny, vykládá umučení lsaiáše samého,
a tehdy s opravdově očištěnými rty pravil k Hospodinu: Aj,
já, pošli mne, a pravil jsem: () bídný já, poněvadž zkrušen
jsem. Dokud Oziáš jest na živu, nechápeš, lsaiáši, že jsi bí
dný, nejsi zkrušen, nejsi pohnut; ale když umřel, tehdy po
zoruješ, že nemáš rtů čistých, tehdy nehodným se shledáváš
vidění Božího. Kéž bych ijá byl zkrušen a po zkrušeni vi
dění Božího stal se hodným, ačkoliv člověk jsem a nemám
rtů čistých a též v prostřed lidu nečisté rty majícího bydlím.
lsaiáš jakožto spravedlivý toliko řečí byl zhřešil; proto jedi
né rty měl nečisty, nikoli svědomí. já však, poněvadž očima
hledím k požádání a ruka mne pohoršuje i noha a všemi ú
dy těla se proviňuji, všecky mám nečisty; a poněvadž jed
nou duchem byv pokřtěn, znova suknici jsem poskvrnil, dru
hého křtu očisty, t. j. ohně potřebuji.

Nejsou v písmech, jak si někteří myslí, slova prostá, pře
mnoho v nich jest ukryto. Jiného něco litera, jiného něco
mystická řečznamená. Hle, pán v Evangeliu opasuje se plát

48



papeži Damasovi
nem, měděnici na umývání nohou apoštolům si chystá, ko
ná službu služebníka; budiž to, aby naučil pokoře, bychom
sobě vespolek sloužili; nezamítám, neodpírám. Ale co, že
petrovi vzpírajícímu se praví: Neumyju-li nohou tvých, ne
budeš míti podílu se mnou? I odpovídá petr: pane, netoliko
nohy, ale i ruce a hlavu. pán tedy před svým vstoupením na
nebesa, poněvadž Apoštolove' jako lidé na zemi lpějící měli
ještě nohy poskvrněny špínou hříchu, chceje provinění do
čista sprostiti, aby se na ně hodila řečDrorokova: „Jak krá
sny nohy zvěstujících pokoj“, a by mohli opětovati slova Cír
kve, řkoucí: „Umylajsem nohy své,kterakje poskvrním ?“,aby
též přichytí-li sejich později po Zmrtvýchvstání nějaký prach,
na bezbožně město jej vytřásli, na svědectví námahy, že až
tak daleko se o spásu všech přičinili, stavše se Zidům jako
lidé a pohanům jako pohané, až i vlastní šlépěje si částečně
pošpinili. Tedy abychom se k věci své vrátili, jako Apošto
le' očištění nohou potřebovali, tak lsaiáš, který toliko řečíbyl
zhřešil, rty měl nečisty, a jak se domnívám proto, že Oziáše
do chrámu se vetřevšího nepokáral ani po příkladu Eliášovu
hlasem svobodným na bezbožníka neukázal, rty měl nečisty.
A uprostřed lidu nečisté rty majícího bydlím. lsaiáš, jenž
skrušen byl a sebe bídným dosvědčuje, očištění hodným se
stává; lid však, netoliko se nekající, ale ani nevědoucí, že rty
má nečisty, léku očisty nezasluhuje. Dle tohoto příkladu te
dy jest dbáti nejen abychom byli spravedlivi sami, ale aby
chom s hříšníky nepřebývali, poněvadž i to za část hříchu a
bídy uvádí prorok. „

Dále: A krále Hospodina sabaoth jsem viděl. Zide' praví,
že lsaiáš od předkův jejich proto byl utracen, že ač Mojžíš
jen záda Boží viděl, tento píše, že Hospodina sabaoth oči
ma tělesnýma viděl, o čemž dí Bůh: Nikdo tváři mé neuzří
a živ bude. Tážeme-li se jich však, kterak Bůh sebe v Zá
koně, jak praví, jiným prorokům u vidění a ve snu uka
zuje a s Mojžíšem tváří v tvář rozmlouvá, a kterak obsto
jí výrok: Nikdo tváři mě neuzří a živ bude, když přiznává,
že tváří v tvář mluvil k Mojžíšovi, odpovědí zajisté,že podle
možnosti lidské byl Bůh viděn, ne jaký jest, ale jak chtěl býti
viděn; na to my jim pravíme, že i od lsaiáše týmž způsobem
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byl viděn, i zbývá jen, že Mojžíš buď Boha viděl nebo nevi
děl. Viděl-li, viděl tedy i lsaiáš, který praviv, že viděl, bez
božně byl od vás zavražděn, protože Boha viděti nemožno.
Neviděl-li, zabtei Mojžíše s lsaiášem, neboť toutéž lží jest
vinen pravě, že viděl toho, jehož viděti nemožno. Aťkterý
koliv při výkladu tohoto místa o Mojžíšovi podají smysl, i
my ho užijeme na vidění lsaiášovo.

Dále: I poslán iest ke mně jeden ze Serafinův a v ruce své
měl uhel, který kleštěmi byl vzal s oltáře, a dotkl se úst mých
a pravil: Aj, dotkl jsem se rtů tvých a odeime nepravosti tvé
a hříchy tvé očisti.Podle všech vydání, které jsme svrchu vy
ložili, at' dvojí Zákon chceš rozuměti nebo nějaké Síly poslu
hující ve věcech nebeských, nebo nějaký nástin budoucí prav
dy na označení příštího zajetí, nyní přijmi Serafína. My prv
ní mínění sledujíce tvrdíme, že Zákon Evangelia poslán byl
k prorokovi, kterýž maje do sebe oboje přikázání, to jest
svojei Starého Zákona, ohnivou řeč Boží s dvojím ostřím
přikázání obsahuje a dotknuv se rtův jeho, všelikou nevědo
most (tím totiž vykládáme rty nečisté) pravdou svého očiště
ní zapudil. Tyto kleště Jakub na žebři spatřuje; tot' meč dva
krát ostrý, tot' dva penízky, kteréž žena vdova vrhá v dary
Boží; tot' stater dvoudenárový, v ústech ryby nalezený, kte
rýmž za pána a za petra zaplaceno; touto dvojí pákou kleští,
jež silou sjednocení se drží, uhel jest uchopen a k Drorokovi
poslán, uhel, o který když v Žalmu CXIXProrok Boha žádá:
Hospodine, osvoboď duši mou ode rtů nepravých &od ja
zyka lstivého, a na otázku Ducha Svatého: Co dáno bude
tobě nebo co přiloženo tobě k jazyku lstivému?, a řečeno:
Střely mocného ostré s uhlím vyhlazujícim, víme, že proro
ku bylo vyhověno. V pravdě totiž uhlí vyhlazující, očišt'ující
jazyk od hříchu, řeč Boží jest, o níž i v lsaiáši se dí: Máš u
hlí ohně, seděti budeš na něm, to bude tobě na pomoc.

A dále: A slyšel jsem hlas hospodina řkoucího: Koho po—
šlu a kdo půjde k lidu mému? I řekl jsem: Aj já, pošli mne.
A pravi: Jdi a rci lidu tomu: Uchem slyšeti budete a nesro
zumite. Jsou to slova Boha nikoliv rozkazujícího, nýbrž táží
cího se, koho by poslal a kdo by šel k lidu,jemužto ochotný
prorok odpovídá: Aj já, pošli mne, a po přislíbení tom roz
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kazuje se mu, at' řekne: Jdi a rci lidu tomu: Uchem slyšeti
budete a nesrozumíte, a zříce hleděti budete a neuvidíte, a
ostatní, co v souvislosti téhož proroctví. O tomto místě sly
šel jsem já ne nepatrnou rozpravu svého Hebrea, z níž něco
vyložím, abys o smyslu muže toho ponětí si učinil. „Zkou
mejme, pravil, o Mojžíšovi a Isaiášovi, který lépe učinil. Zdaž
ne Mojžíš, jenž Bohem posílán jsa k lidu pravil: prosím Ho
spodine, nejsem hoden; a opět: Vyhlédni sobě jiného, koho
bys poslal? Či lsaiáš, kterýž nebyv vyvolen, sám se nabídl
řka: Aj já, pošli mě? Není mi neznámo, pravil, že nebezpečno
jest o zásluhách Svatých se příti a něco buď méně nebo více
chtíti tvrditi o tom, kterého pán korunoval; ale poněvadž
sám pravil: Hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevří
no, 1nám, nikoliv abychom někomu utrhovali, ale abychom
smysl písma znajíce, dle jeho příkladův se zřídili,náleží pá
trati v tom, co může býti věcí sporu. Kdo Mojžíšovým jest
zastancem, pokoru jeho hlásá a tichost, že nehodným se po
važuje služby Boží, větším se stal, kdežto lsaiáš, jenž sám od
sebe se nabízel, začínaje prorokovati, kletbami začal: ,Uchem
slyšeti budete a nesrozumíte, a zříce hleděti budete a neu
vidíte', a za to potom mnoho běd vytrpěv a ode všeho lidu
za šíleného považován, když znova mu hlas Boží řekl: ,Volej'
věda, co vytrpěl dřívější ochotou sám se nabízeje, nepravil:
Aj já, pošli mě, ale tázal se, co by volati měl, a pravil: Co vo
lati budu? Tomu podobno jest, co čteme v ]eremiášovi: Vez
mi kalich vína nemíseného tohoto z ruky mě a napájeti bu
deš všecky národy, ke kterým tebe pošlu, a pití budou a vrh
nouti budou 3 třeštiti a padati od tváři meče, kterýž pošlu
doprostřed nich. Když to prorok uslyšel, nevzpíral se, ne
řekl podle Mojžíše: prosím, Hospodine, nejsem hoden, vy
hlédni jiného, jehož bys poslal, ale jsa milovník svého náro
du a soudě, že pitím kalicha národové nepřátelští budou po
hubení a padnou, kalich vína 5 radostnou přijal, rozuměje,
že ve všech národech i Jerusalem jest zahrnut. posléze mezi
ostatními národy praví : A vzal jsem kalich z ruky Hospodi- jerem.25.
novy a napojil jsem všecky národy, k nimž mne poslal Ho
spodin, i Jerusalem a města Judova a krále jeho a knížata
jeho, aby položení byli k spuštění a vbezcestí a sípění.Vzhle
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dem k tomuto proroctví, jakkoliv ve valné části kodeksův
pořádek jest převrácen, poslyš, co na jiném místě dí: Svedl
jsi mne, Hospodine, a sveden jsem; zmocnil jsi se mne a pře
sily jsi nabyl; stal jsem se v posměch, celý den se mně po
šklebovali. Kdo zase lsaiášovým jest zastancem (pravil), takto
by se vyslovil: prorok nikoli tak ve svou zásluhu, jako spíše
v milosrdenství Božídůvěřující, uslyšev od Serafína: Aj,dotkl
jsem se rtů tvých a odejme nepravosti tvé a hříchy tvé očis
tí, nechtěl zůstati v tupé nečinnosti, ale sám od sebe k služ
bě Bohu jako hříchův sproštěn z horlivosti víry se nabídl.
Mojžíš však, poněvadž ve vědách světských byl vzdělán a
zavražděním Egypt'ana svědomí jeho bylo částečně poskvr
něno (pročež i hlas k němu z keře promluvil řka: Nepřistu
puj sem; szuj obuv 5 nohou svých, nebo místo, na kterém
stojíš, země svatá jest) a zvěděl, že s kouzelníky a Faraonem
králem nejmrzčím ho čeká zápas, vymlouval se řka: Prosím,
pane, nejsem hoden, jak místo hebrejského „nemám rty ob
řezány“ čteme v překladu Sedmdesáti, kteří spíše smysl smy
slem nežli slovo slovem vyjadřují. Z čehož jasně, říkají, mož
no rozuměti, že na místě bylo, když lsaiáš, po té, co mu by
ly rty obřezány, Bohu v službu se nabízel, i když Mojžíš se
rty ještě neobřezanými úkolu tak velikému se vzpíral.

Uchem slyšetí budete a neporozumite; a zříce hledětí bu
dete a neuvidíte. Celé toto místo, jak Spasitel dí v Evangeliu,
na onu dobu „sevztahuje, kdy sám uvolil se sestoupiti na ze
mi a zázraky Zidům nechápajícím konal. A poněvadž až do
konce kapitoly mnohostranný výklad následuje a písařovy
již tabulky jsme naplnili, dosti budiž na tom, co jsme nadik
tovali, (nebot' řeč, která vlastním písmem se neuhlazuje, sa
ma o sobě jsouc drsná, ještě mnohem obtížnější bývá, roz
vláčností-li zdvojuje svou nudnost) a bolením očí zmořcni
jsouce, sluchem toliko studujme a jazykem.

Septuaginta má: A posláno jest ke mnějedno ze Serafínův;
Aquila a Theodotion: A přiletěla ke mnějedno ze Serafinův;
Symnachus: A přiletěl ke mně jeden ze Serafínův. Denně k
nám posílán jest Serafín, denně úpějících a volajících „
bídný já, poněvadž zkrušen jsem“ ústa se očišťují a_když
hříchův jsou sproštěni, připravují se na službu Boží. Ze pak
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ostatní překladatelé místo ,poslán byl“dali ,přiletěl', rozuměj
tím rychlý příchod řeči Boží na ty, kteří hodnými společen
ství s ním jsou usouzeni. Též v rodujest různost. Septuagin
ta, Aquila a Theodotion přeložili Serafim rodem středním;
Symmachus mužským; leč nesluší mysliti, že pohlaví jest v
Silách Božích, nebot'i Duch Svatý dle povahy jazyka hebrej
ského vyjadřuje se rodem ženským Ruha, řecky středním
„) 'I'Véí;tla.latinsky mužským Spiritus. Z čehož jest rozuměti,
když o nebeských bytostech se mluví a něco v mužském ne
bo ženském rodě se uvádí, že neznačí se tím pohlaví, ale že
takovýjest způsob toho jazyka. Vyjadřujet'se i Bůh neviditel
ný a neporušitelný ve všech téměřjazycích rodem mužským,
ač při něm nelze mluviti o pohlaví. Vytknouti též náleží blud,
zbožný sice, ale přece blud těch, kteří při modlitbách a obě
tech svých osmělují se říkati: Jenž sedí nad Cherubíny a Se
rafíny'. Nebot' že i nad Cherubíny sedí Bůh, jest psáno,jako
tuto: Jenž sedíš nad Cherubíny, ukaž se. Ze by však nad Se
rafíny Bůh seděl, žádné písmo se nezmiňuje, a ani o Serafí
nech, že kol Boha stojí, nikde v posvátných písmech nena
lézáme, vyjma na tomto místě.

Septuaginta: A v ruce měl uhel, jejž kleštěmi vzal s oltáře,
a dotkl se úst mých. Aquila a Theodotion: A v ruce jeho oblá
zek v kleštích, které vzal s oltáře a dotkl se úst mých. Symma
chus: A v ruce jeho oblázek v kleštích, kterýž chopil s oltáře
a donesl k ústům mým. Co historického smyslu se týče, viděti
Boha, jak sedí v chrámě ]erusalémském a jak před ním s oltáře
podle Septuaginty uhel k lsaiáši jest nesen, s oltáře totiž ka
didlového čili zápalného. Co do mystických významů, ten 0
heň jest mu posílán, kteréhož Isaiášnemohl snésti, který když
tajnosti naše pronikne, tak nás roztaví, tak člověka starého v
nového přepaluje, že můžeme ona slova vykřiknouti: Zivjsem
již nejá, ale milost Boží,jež jest ve mně. Kleštěmi též dle ostat
ních vykladatelův, ač mezi nářadím kněžským vždy bývaly,
rozmanité milosti jest rozuměti, jimiž mnohokrát a mnoha
způsoby kdysi mluvíval Bůh otcům našim v Prorocích. po
něvadž v hebrejském nečte se ,uhel', nýbrž .oblázek', a též
ostatní se v tom shodují, zdá se mi, že názvem oblázku řeč
Boží se označuje.]akototiž oblázek jest kámen nejtvrdší a ku
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List osmnáctý
latý a všelikou čistotou se lesknoucí, tak řečBoží, jež ani od
porování bludařův aniž jakých protivníků nemůže ustoupiti,
oblázkem se nazývá. Tímto kaménkem Sefora syna svého ob
řezala, a Josue lid očišťujeod neřestí, a v Apokalypse pán sli
buje zvítězícím, by vzali kamének a by napsáno naň bylo jmé
no nové. Zdá se mi pak, žei Sedmdesáte tím, že čívůgazapře
ložili, totéž myslilo, co ostatní. 'Avó'gaštotiž, jejž my překládá
me karbunkul (uhélek), jest kámen lesklý a svítící, kterýž i
mezi dvanácti kameny nalézáme. Aťtedy oblázek nebo kar
bunkul vezmem, v oblázku řeči Boží pravda a tuhost, v kar
bunkulu nauka svítící a zřejmá se ukazuje. ]sout' vyřčení Ho
spodinova vyřčení čistá, stříbro ohněm zkušené, v zemi pře

Žulm„. hnané, čištěné sedmkrát. A jinde: přikázání Hospodinovo
Žalm18.světlé, osvěcující oči. Ze pak dí: V ruce měl uhel, rukou ro
přísl18zumějme dílo, jako v tekstě: V ruce jazyka smrt a život, a v
ŽalmcalZalmu: padnou v ruce meče. Nebo zajisté opravdově se uká

zalaruka, abypro podobnost tvaru lidskéhoprorok,vida ruku
podávajícího,se nebál ;dle čehož iBoha a Andělyvidímevlid
ské podoby se proměnivší, aby vidoucí zbaveni byli strachu.

Septuaginta: A pravil : Aj, dotkl jsem se rtů tvých, a ode
jme nepravosti tvé a hříchy tvé očisti. Akvila: A dotkl se tento
rtů tvých a sejde nepravost tvá a hřích tvůj usmířen bude.
Ostatní překladatelé shodují se se slovy Akvilovými. Nejdří
ve nezbytno jest, aby rty naše byly dotčeny; potom, když
dotčeny jsou, by zahnána byla nepravost; a když nepravost
zahnána, by usmířen byl pán; neboť u něho jest smíření, a
podle Apoštola on jest smířením za hříchy naše. A po očistě
hříchův našich uslyšíme hlas pána řkoucího: Koho pošlu?
A odpovíme: Aj já, pošli mě.

Septuaginta: A slyšel jsem hlas Hospodina řkouciho: Koho
pošlu a kdo půjde k lidu tomu? Aquila, Theodotion a Sym
machus: A slyšel jsem hlas Hospodina řkoucího:Koho pošlu
a kdo půjde nám? O poměru Isaiáše a Mojžíše, kterak tento
službu odmítal, onen sám od sebe se nabídnuv kruté trýzně
vytrpěl, na jiném místě jsme mluvili. Ale aby se nezdálo, že
jsme přešli některé z míst, jež Zidé nazývají deuterósis a v něž
všecku vědu kladou, dotkněme se krátce toho, proč v hebrej
ském položeno jest: A kdo půjde nám? Jako totiž v Genesi
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se praví: Učiňmež člověka k obrazu a podobenství našemu,
tak i zde myslím řečeno jest: A kdo půjde nám? Nám pak
komu jinému mysliti jest než Otci, Synu a Duchu Svatému,
jimž jde, kdokoliv jejich vůlí se řídí. V tom, že napřed jed
noho mluvícího osoba se uvádí, božství jednotu jest viděti;

tom pak, že se praví ,nám', rozdílnost osob se naznačuje.
čteme v písni písní hlas ženicha řkoucího k nevěstě: Vstaň,
pojď, přítelkyně má, krásná má, holubice má, nebot' zima již
pominula, déšť sobě odešel. Když totiž duše v myšlení klid
pocit'uje, když na skále jest založena a víra její hluboko za
kořeněna jest, všecky příboje pokušení jí přešly; a to
mu nepřecházejí, kdo jest pokoušen. podotknouti pak jest,
kterak na slova Hospodinova: Koho pošlu a kdo půjde nám,
prorok z části odpověděl: Aj já, pošli mne, a na další mlčel,
chápaje, že žádný člověk není hoden, aby Bohu šel a učinil,
by všecka cesta jeho byla cestou toho, který ho posílá. pán
vida tuto pokoru, že totiž dalšího považoval se nehodným,
rozkázal, jak následuje, řka: Jdi.

Septuaginta: Apravíl: Aj já jsem, pošli mne.Aquila a Theo
dotion: Aj, tu jsem, pošli mne. Symmachus: Ai, pošli mne.
Bůh, jenž volá to, co není, jako by to bylo, a jenž pravil: Já
jsem, kterýž jsem', a jinde: ,kterýž jest, poslal mne', kteréžkoli
volá, dává jim hned bytí, jak dosti patrno z příkladů žijícího
Matouše Evangelisty a Lazara čtyři dni mrtvého, kteří sotva
byli od Pána zavolání, onen hrob lakomství opustil, tento
hrob své smrti. Neb cokoliv bez něho jest, není. Odtud Pro
rok očištěn byv od neřestí, osmělil se říci: Aj já jsem, třebas
v kodeksech latinských pro rozmanitost překladatelů není
připojeno jsem. Někteří myslí. že jest šetřiti toho, ke kterým
prorokům se uvádí řeč posílajícího nebo poslaného, což jest
řecky ,apoštol'; a ten rozdíl míti chtějí, by ti, kteří jsou posí
lání, byli proroky a zároveň i apoštoly, a ti, ke kterým řeč
posílajícího se neuvádí, jen proroky. To však zdá se mi zby
tečno. A když jsme již na toto slůvko v řečipřišli, věděti jest,
že Silo, druh pavlův, v jazyce hebrejském apoštolem slove;
kterýž s ním některé listy psal. A chybně se čte Silvanus,
místo Silo, protože o Silvanovi v Skutcích Apoštolských ne
čteme.
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„, Listů řada druhá
Listy z Říma od sklonku r. 382 přes polovici r. 385.

List x1x. DADEŽE DAMASA JERONYMOVI

Přemilému synu ]eronymovi Damasus Biskup v Pánu po
zdravení.

Když jsem četl kommentáře na výklad Evangelií, řecky a
latině od našich, t. j. pravověrných mužů dříve i nedávno
napsané, o slovech Hosanna synu Davidova, nejen rozdílné,
ale i odporující sobě smysly pronášejí. Na tvojí lásce jest, a
bys svou bystrostí a horoucí snaživosti vyloučil lichá míně
ní a potlačil dvojsmyslnosti, a jak tomu u Hebreův jest, živým
smyslem napsal; aby i za to, jakož za mnohé, péče naše tobě
v Kristu ]ežíši díky vzdávaly.

List XX. DAMASOVI
O slově Hosanna.

Mnozí na toto rčení rozličné výklady vytvořili, mezi nimiž
náš Hilarius ve svých Kommentářích k Matoušovi takto se
vyslovil: Osanna v hebrejské řečiznamená vykoupení domu
Davidova. Ále vykoupení v hebrejštině překládá se pheduth,
dům pak beth. A že jméno Davidovo na toto místo není vlo
ženo, každému jest patrno. Jiní se domnívají, že Hosanna
slávu značí; leč sláva chabod slove. Někteří, že milost; ač mi
lost thoda neb anna se jmenuje.

Nezbývá tedy, než abychom pominouce stroužek všelija
kých mínění, k samému pramení, z něhož Evangelisté čerpali,
přešli. Neboť jako ani v řeckých ani v latinských kodeksech
nenalézáme věty: ,Aby se naplnilo, co pověděno skrze Pro

Mat.11,23.roky: že Nazarejský slouti bude', a věty: ,z Egypta povolal
Tamt.,15.jsem syna svého', tak i nyní z kodeksů hebrejských jest prav

du těžiti, dle nichž tímto voláním lid a zvláště zástup malič
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Damasoví o slově Hosanna
kých souhlasících spolu vykřikl, jak praví Matouš: „Zástupo
vé pak, kteří předcházeli i kteří následovali, volali řkouce:
Hosanna synu Davidovu! požehnaný, jenž se béřevejménu
páně, Hosanna na výsostech.“Marek však takto zaznamenal:
„Volali řkouce: Hosanna, požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně! požehnané, jež přišlo ve jménu páně království otce
našeho Davida. Hosanna na výsostech.“ A Jan stejným vy
jádřením se s nimi shoduje: „A volali: Hosanna! požehnaný,
jenž se béře ve jménu páně, král Israelský.“ Jediný Lukáš ne
uvedl slova Hosanna, v dalším překladu se s nimi shoduje:
„Dožehnaný, jenž se béře král ve jménu Páně, pokoj na nebi
a sláva na výsostech.“ Tedy, jak jsme pravili, sama slova he
brejská jest uvésti a všech překladatelův mínění jest roze
brati, aby čtenář uvážením všech tím snáze sám sobě nalezl,
co o tom mysliti.

V Zalmu stém sedmnáctém, kdež mý čteme: Ú Hospodi
ne, spasiž mne, ó Hospodine blaze prospívej! požehnaný,jenž
se béře ve jménu Hospodinově, v hebrejském se čte: Anna,
Adonaí, osíanna, anna, Adonaí aslíanna; baruch abba basem
Adonai. Což Akvila, Symmachus, Theodotio a páté Vydání,
aby se nemyslelo, že latinský něco měníme, takto vyjadřují:
312071“Kůgzs, mbrmr (li„ (b di) Kúglč, sťvóówaov di), Ebloy'ljróg ?) šgzóyerog
.s'ro'ro'yau Hug/or. Toliko Šesté Vydání svorně se Sedmdesá
ti překladateli tam, kde ostatní položili (357),napsalo 05.Ze
Ossiana, což z neznalosti špatně čteme Osanna, vyjadřu
je se slovem spasiž nebo spasena učiň,všech překlademjest
naznačeno; nyní tedy o to běží, co pouhý tvar anna bez při
pojeného ,spasiti' znamená. Vězme, že na tomto místě tři
krát praví se anna; první a druhé týmiž písmenami se píše,
alef, nun, he, třetí však he, nun, he. Symmachus tedy, jenž
v žalmu 117. se všemi souhlasně přeložil, v žalmu 114.,kdež
se praví: ,O pane, vysvoboď duši mou', aby nám podal jas
nější smysl, takto přeložil:prosím, pane, vysvobod'duši mou.
Kde pak Sedmdesáte přeložilo (Š)a on ,prosím', což Akvila a
ostatní vydání převádějí &)61),v hebrejském psáno jest anna;
ale tak, že na začátku jest alef, nikoli he. Z toho pozorujeme,
že píše-li se anna alefem, znamená ,prosím'; psáno-li však
písmenou he, že jest to spojka nebo citoslovce, za něž vřec
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kém se dává (li„a jest ve rčení mimor(ll),jichž však latina v
překladu nevyjadřuje.

Ale poněvadž tyto podrobnosti a tajemnost takovéto roz
pravy pro cizost jazyka i písma čtenáři potíž působí, shrnu
ji výklad a pravím krátce, že tyto verše jsou vzaty ze žalmu
117., kterýž zřejmě o Kristu prorokuje a v synagogách ži
dovských velmi často byl čítán a tudíž i lidu byl více znám:
že ten, který byl příslibován z rodu Davidova, přišel spasit
lsraele, jak dí David: „Kámen, kterýž zavrhli stavějicí, ten
stal se hlavou úhelní. Od Hospodina stalo se. podivný jest
tento v očích našich. Toto jest den, kterýž učinil Hospodin:
plesejme a radujme se v něm. Hospodine spasiž mne: ó
Hospodine, blaze pvrospívej:požehnaný, jenž se béře vejmé
nu Hospodinově. Zehnali jsme vám z domu Hospodinova.
Bůh Hospodin &zasvítil nám.“ proto i písmo Evangelistův
připomíná, že fariseové a zákoníci rozhořčením vzkypěli, vi
douce, že lid zří na Kristu splněno proroctví žalmu a že ma
ličtí volají: „Hosanna synu Davidovu,“ i pravili mu: „Slyšíš,
co tito mluví?“, a Ježíš odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli: Z
úst nemluvňátek &kojeňátek dokonal jsi chválu?“, žalm 117.
výrokem žalmu osmého podpíraje. V tom ovšem, co snadno
bylo vyjádřiti, „požehnaný, jenž se béře ve jménu Dáně“,
všech Evangelistův písmo se shoduje. Ale slovo osianna, ne
mohouce ho do řečtiny přeložiti, jako s Alleluja a Amen a
mnoha jinými vidíme, hebrejské položili, řkouce: Osianna.
Lukáš tedy, jenž ze všech Evangelistůvvřečtiny byl nejzna
lejší, byv lékařem, a jenž Evangelium Řekům psal, vida, že
této zvláštnosti nepřeloží, za lepší považoval mlčeti, než po
ložiti, co by v čtenáři budilo otázku.

Vůbecjako my v latině máme některé citoslovce, jako o
bořujíce se na někoho, říkáme vah/, divíce se papae! &litu
jíce heu! a když k mlčení chceme někoho přiměti, zatínajíce
zuby zužujeme dech a jen sykot sithlpropouštíme, tak Hebre
ové mezi ostatními zvláštnostmi svého jazyka mají to mezi
slovce, že když chtějí pána prositi, uvádějí slovo žádosti po
vzdechem a řkou: Anna Hospodine! což Sedmdesáte vyzna
čilo: C)Hospodine! Osi tedy překládá se spasiž, anna cito
slovcem prosby jest. Chceš-li z těchto dvou částic slovo utvo
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řiti, řekneš osianna, nebo jak my vyslovujeme osanna, s vy
puštěním prostřední hlásky, jako vypouštíme ve verších Ver
giliových, když místo mene incoepto desistere víctam skan
dujeme men' incoepto. Alef totiž, první hláska slova násle
dujícího, přistupujíc k poslední předchozího slova Ain, vy
lučuje ji. Pročež abychom k původu otázky se vrátili, kde
my čteme v latině: „U pane, spasiž mne, ó Dane, dobře se
měj: požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně“, dle hebrejské
ho smyslu můžeme čísti: „prosím, Pane, spasiž mne, prosím,
Pane, prospívej, prosím, požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně.“ Spasiž, praví se, bychom rozuměli „lid svůj lsraelský“
nebo vůbec svět. posléze Matouš, jenž Evangelium hebrej
sky sepsal, položil Osanna barrama, t. j. Hosanna na výsos
tech, že narozením Spasitelovým spasení až do nebe, t. j. až
na Výsostipřišlo, an pokoj nastal nejen na zemi, ale i na nebi,
že se již někdy přestane říkati: Opojen jest mečmůj na nebi.

Toto zatímpodle nehlubokého rozumu svého krátcea zběž
ně jsem nadiktoval. Ostatně věziž Blaženost tvá, ať z tako
výchto rozprav nevpližuje se v duši nevole k četbě, nebot'
snadno mohli jsme něco i smysliti, co jen s jedné stránky ře
šilo by otázku, jako jsme ukázali, že i ostatní učinili; ale ra
ději se sluší pro pravdu poněkud namáhati a cizí řeči sluch
přivykati, nežli z jazyka vzdáleného vybájený smysl podá
vati.

List XXI. DÁMASOVI, O DVOU SYNECH

Blaženosti tvé otázka hotovou byla rozpravou; a takovým
způsobem se tázati, tot' dáti odpovědi cestu. Zajisté moudře
se tázajícímu moudrost bude přičtena. pravíš: Kdo jest ten
otec v Evangeliu, který dvěma synům statek rozdělil? kdo
dva synové? kdo starší, kdo mladší? Kterak mladší statek
přijatý s nevěstkami promrhává, když nastává hlad, od kní
žete krajiny k vepřům jest dán, mláto s nimi jí, k otci se vra
cí, řízu a prsten dostává, a vykrmené tele se mu zabíjí? Kdo
jest starší bratr a kterak s pole přicházeje,závidí bratru jeho
uvítání? A ostatní, jak šíře vykládá se v Evangeliu. A dodá
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váš ještě: Vím, že mnozí na toto čtení rozličné věci povědě
li, a bratra staršího za národ židovský, mladšího za pohan
ský považovali. Ale ptám se,kterak na národ židovský se ho
dí : Ejhle tolik let jsem sloužil tobě a nikdy přikázání tvého
nepřestoupil, a nikdy jsi minedal kozelce,abychs přáteli svý
mi pohodoval. A ebo: Synu, ty vždycky se mnou jsi a všec
ko mé tvoje jest. 1llflekneme-lisi, jak pravíš, že o spravedlivém
a hříšníku jest toto podobenství, na spravedlivého nehodí se,
by ze spásy jiného a zejména bratrovy se rmoutil. Vešla-li
totiž závistí d'áblovou smrt na okršlek zemský, a napodobí-li
ho ti, kdož jsou s jeho strany, zdaž srovná se s osobou spra
vedlivého tak ohromná závist, by venku zůstal a nejlaskavěj
šímu otci tupě vzdoroval, a sám žehravostí se trýzně nechtěl
na radosti v domě bráti účasti?

Jako tedy při ostatních podobenstvích, která nebyla Spa
sitelem vyložena, pátráváme, z jaké příčiny byla pověděna,
tak i při tomto třeba se ptáti, proč Dán slova taková vyřkl a
na jakou otázku podobenství toto bylo odpovědí. Zákoníci
a fariseové si šuškali: „proč tento hříšníky přijímá a s nimi
stoluje'?“ Dočtli jsme se totiž v předchozím: „přistupovali
pak k němu publikáni a hříšníci, chtějíce slyšeti ho.“ Odtud
tedy všecka závist, proč pán se nevyhýbá rozprávce a spo
lečné hostině s těmi, které přikázání Zákona odsuzují. To u
Lukáše. Ostatně Matouš takto mluví: „A když seděl za sto
lem v domě, aj mnozí hříšníci a publikáni přicházejíce sto
lovali s ]ežíšem a učeníky jeho. A vidouce to faríseové, řekli
učeníkům jeho: proč s publikány a hříšníky jí mistr váš? Ale
Ježíš uslyšev to, pravil: Nepotřebují lékaře zdraví, ale ne
mocní. ]douce pak učte se, co jest: milosrdenství chci, a ne
oběti; nebo nepřišel jsem volat spravedlivých, ale hříšníků.“
1Marek týmiž slovy se shoduje. Tedy jak jsme pravili, vše
cek rozpor ze zákona vznikal. Neoblomný zákon spravedl
nosti totiž neznal soucitu, ale kdokoliv byl cizoložník, vrah,
podvodník, a abych zkrátka řekl, na kom lpělo smrtelné pro
vinění,žádného pokání mu nebylo povoleno a nebyl od provi
nění rozvazován; oko za oko,zub za zub,duši za duši přiká
záno zaplatiti. Všichni tudíž uchýlili se, vespolek neužiteč

Ža'mXliř-nými se stali: nebylo, kdo by činil dobré, nebylo anijedno
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ho. Kde však rozhojnil se hřích, více rozhojnila se milost.A
poslal Bůh Syna svého učiněného 2 ženy, jenž zbořiv dělící
zeď, dvojí učinil jedním a přísnost Zákona milostí Evangelia
zmírnil. Odtud ipavel k církvím píše dí: Milost vám a po
koj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista: milost, kte
réž nebývá za zásluhu uděleno, nýbrž darem dopřáno,pokoj
pak, kterým smíření jsme Bohu, majíce smírcem pána naše
ho Ježíše Krista, jenž daroval nám naše proviny a zmařil ú
pis smrti, který byl proti nám, přibiv jej na kříž, a knížectva
a mocnosti na odiv vyvedl,triumfuje nad nimi na dřevě. Jaká
však může býti větší milostivost, než aby Syn Božísynem člo
věka se narodil? deset měsíců stísnění trpěl? příští porodu
čekal? do plének zavinovati se dával? rodičům byl poddán?
z věku do věku dospíval? a po nadávkách, poličcích a bi
čování až 1zlořečením kříže za nás se stal, aby nás zlořeče
ní Zákona sprostil, Otce stav se poslušným až k smrti, a to
skutkem naplnil, očdřívejako prostředník bylprosil řka:Otče,
chci, jakož já a ty jedno jsme, tak aby i tito v násjedno byli?
protože tedy na to přišel, aby co nemožností bylo v Zákoně,
poněvadž nikdo jím totiž nebyl ospravedlněn, nevypravitel
ným přemohl milosrdenstvím, publikány a hříšníky k pokání
zval, i stolovati s nimi si žádaje, aby při hostině se učili, ja
kož pozná každý, kdo Evangelia pilnou myslí přečte,kterak
i jídlo jeho i pití, chůze a všecko, co konal v těle, k spáse
lidí směřovalo. To vidouce zákoníci a fariseové, pravili, že
proti Zákonu činí: „Ejhle,člověk žráč a pijan vína, přítel pu
blikánův a hříšníků“ Nebo před tím kárali ho, že uzdra
vuje v sobotu. Pán tedy, aby toto jejich obvinění laskavým
poučenímodrazil, trojí podobenstvíjim předložil: z nichž jed
no jest o devadesáti devíti ovcích na horách zůstavených a
jedné ztracené, kterou pastýř na bedrách svých donáší. Jiné 0
drachmě, které žena s rozžatou svítilnou hledala a nalezši ji,
sousedky k radosti svolala,řkouc: „Radujte se se mnou,nebot'
nalezla jsem drachmu, kterouž jsem byla ztratila“. Třetí pak o
dvou synech, o němž jsi mi kázal něco málo porozprávěti.

O ovci ovšem a o drachmě, třebas k jednomu smyslu se
vztahují, není nyní chvíle promlouvati; dosti budiž, díme-li
toliko, že proto podobenství toto bylo předloženo, že jako
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tam nalezení dobytčete a drachmy radostí jest přátelům a o
kolním sousedkám, tak že se sluší, aby i pokání publikánův
a hříšníků bylo radostí všem, kteří nemají pokání potřebí.
proto náramně se divím, když Tertullian v knize, kterou o
cudnosti proti kajícnosti napsal a smýšlení staré novým dom
něním rozrušil, tomu smyslu chtěl, že publikáni a hříšníci,

.kteří s pánem jídali, byli pohané, poněvadž dí písmo: Ne
bude daně váznoucí z Israele; jako by věru ani Matouš ne
býval byl publikánem z obřízky,a jako by ten, který v chrámě
s fariseem se modle, očí k nebi neosměloval se pozdvihnouti,
nebýval byl publikán z lsraele; nebo jako by Lukáš nepřipo
mínal: „A všechen lid slyše to, i publikáni, ospravedlňovali
Boha,pokřtěni byvše křtem ]anovým“; nebo komu k uvěření
mohlo by se zdáti, že by pohan byl do chrámu vkročil nebo že
by pán s pohany byl měl hostinu, kdyžtě toho se převelice
chránil, aby se nezdálo, jako by zákon rušil, a nejprve při
šel pro ovce ztracené domu Israelského,a také ženě kananej
ské, za uzdravení dcery ho prosící, odpověděl: „Neslušíbrá
ti chleba synův a dávati ho psům“; a jinde učeníkům přiká
zal: „Na cestu pohanů nechoďte a do měst samařských ne
vcházejte.“ Z toho všeho se učíme, že v publikánech ne tak
pohanův, ale vůbec všech hříšníků, t.j. z pohanstva i Zidov
stva, zřítí možno osoby. Ten pak, jenž podle bláznivých a
rouhavých ženštin svých toho jako dogmatu hájil, že nechtěl
křesťanů kajících přijímati, zbytečně dokazoval, že publiká
ni nebyli Zidé, aby v jejich osobě toliko pohanstvo bylo lze
rozuměti. Abych tedy příliš se nešířil, předložím samá slova
Evangelia a na způsob poznámek, co se mi uvidí, k jedno
tlivým částem dodám.

Clovekleden měl dva syny. ZeBuh člověkem se nazývá, mno
ha svědectvímijest doloženo,jako: Dvou lidí svědectví pravé
jest. ]á o sobě svědectví vydávám a Otec, kterýž mne poslal.
V jednom podobenství pastýřem,v jiném hospodářem se na
zývá, v jiném vinici vzdělává, v jiném zve na svatbu, a ro_z
manitými podobenstvími tutéž věc naznačuje, aby pýchu Zi
dův zatratil a obecně všech hříšníkův, at'pohanův nebolsra
elitův, pokání schválil. Ze pak dí dva syny, všecka téměř pís
ma plna jsou posvátných tajemství o povolání dvou národův.
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] řekljemu mladší: Otče, dej mi dil statku, kterýž mně ná

Iez'i. Statek Boží jest vše, čím žijeme, co vnímáme, přemý
šlíme, promlouváme. To Bůh rovně všem a vespolně udě
lil, jakož dí Evangelista: Bylo světlo pravé, kteréž osvěcu
je každého člověka přicházejícího na tento svět. Tot'ono oko
pravé, kterého od pohoršování ostříhati jest; tot' svíce těla;
tot hřivna, které nesluší do šátku svázati, t. j. rozmařile a za
hálčivě s ní činiti, ani do země jí zakopávati, pozemským to
tiž myšlením zatemňovati.

I rozdělíljim statek. Názorněji V řeckém se čte ó'tsílsva'ůroíg
fór ;i'l'or,to jest dal jim svobodu vlastního rozmyšlení, aby
každý žil ne z rozkazu Božího, ale ze své úslužnosti, t. j. ni
koli z povinnosti, ale z vůle, aby ctnosti dáno bylo místo, a
bychom od ostatních živočichů se lišili, když podobně jako
Bohu dovoleno nám činiti, co bychom chtělil;aby tudíž i hříš
níci spravedlivý soud, i svatí a spravedliví spravedlivou od
měnu vzali v odplatu.

A po nemnoha dnech sebrav mladší syn všecko,odebral se
přes pole do krajiny daleké. Drží-li Bůh nebe na dlani a zemi v 1531.XL.rl
hrsti, a Jeremiáš dí: Bůh přibližující se a nikoli Bůh z dale
ka, a též David o něm hlásá, že není žádného místa bez ně
ho, kterak syn přes pole se vydává a od otce odchází? Věz
me tedy, že nikoli vzdáleností místní, ale náklonností buď
jsme s Bohem nebo od něho odcházíme. Jak totiž k učení
kům mluví: Aj já s vámi jsem po všecky dni až do skonání
světa. tak ktěm, kteří raději své chlubnosti se oddávajíabýti
s Pánem nezasluhují, praví: Odejděte ode mne, neznám vás,
kteříž pášete nepravost. — Odešel tedy mladší syn s veške
rým statkem od otce a do ciziny se odebral. I Kain vykročiv
od tváři páně, bydlil v zemi Naid, což se překládá zmítání.
Kdožkoliv od Boha se vzdaluje, ihned příboji světajest otřá
sán a kolísají nohy jeho. Když totiž pohnuli se lidé od Vý
chodu a od pravého světla se vzdálili, tehdy proti Bohu sta
věli věž svojí bezbožnosti; tehdy pyšná učení sobě sbájili,
chtějíce nedovolenou zvědavostí do výšin nebes vniknouti.
l nazváno místo to Babel, t. j. zmatení.

A tam rozmrhal statek svůj, živ jsa prostopášně. Prosto
pášnost, nepřítelkyně Boha, nepřítelkyně ctností, maří vše
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cek statek otcovský, a pro přítomnost omamujíc rozkoší, ne
dopouští mysliti na budoucí chudobu.

když byl všecko utratil, nastal hlad veliký v krajině té.
Od otce vzal dary, aby neviditelné vlastnosti jeho skrze vi
ditelné věci poznával a z krásy tvorstva nabýval ponětí o
Tvůrci. On pravdu nespravedlnosti udušuje a místo Boha
modly uctívaje, všecky statky přirozenosti utratil; a všecky—
utrativ, začal pohřešovati ctností, opustiv ctností zdroj. Na
stal hlad veliký po krajině té. Všeliké místo, kdež přebývá
me vzdáleni Otce, hladu, nouze a bídy místem jest. Krajinou
pak hladu .uč'rrřčxráfmucjest ten kraj, o němž řečeno skrze
proroka: Kteří bydlíte v krajině stínu smrti, světlo zasvítí
nad vámi. Než proti tomu jest jiná krajina, kterou vládnouti
budeme, kdož čistým a neposkvrněným srdcem žijeme, po
níž svatý David touží řka: Věřím, že uvidím dobré věci Hos
podinovy v zemi živých.

A i on počal bídu trpěli, i odešel a přidržel se jednoho kni
žete krajiny Ěté.Opustiv živitele, kterýž na první slovo všec
ky statky mu dal, přidržel se knížete tohoto světa, t. j. ďábla,
správce temnoty, kteréhož písmo brzy člověkem nepřítelem,
brzy soudcem nepravosti, brzy ještěrem, brzy satanem, br
zy kladivem, brzy koroptví, brzy Belialem, brzy lvem řvou
cím, brzy Leviathanem, brzy thanineln, brzy Belemothem a
mnoha jinými názvy jmenuje. Ze pak dí jednoho z knížat, ví
ce jich jest rozuměti, kteří tímto povětřímlétají ašalbou roz
ličných neřestí okolení lidské ve své otroctví podmaňují.

A ten poslal 0 na popluži své, aby pásl vepře.Vepř jest
zvíře nečisté, jež v bahně a špíně si hoví. A takové jest plé
mě zlých duchů, kteří skrze modly rukou zrobené na krvi
dobytčat a žertvách se pasou a nejposléze tučnějšíjakousio
bětí, smrtí samého člověka se nasycují. poslal jej tedy na své
panství, t. j. čeledínem svým jej učinil, aby pásl vepře, obě
tuje mu svou duši.

A žádal naplniti břicho své luštinami, které vepřižrali, a
nikdo mu nedával. Co v Ezechielovi s obořením praví se k
Jerusalému: A stalo se na tobě převráceně oproti ženám, kte
ré před smilněním tvým a po tobě smilnily, tím, že dávala jsi
mzdu, a mzdy tobě nebyly dávány, vidíme na mladším synu
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splněno. Statek svůj v krajině knížete zmrhal; zmrhav maje
tek, poslán byl k vepřům a nouzí zchřadl. potravou zlých du
chův jest opilství, rozmařilost, smilstvo a všecky neřesti. To
jsou věci luzné a bujné a smyslům rozkoší lahodí; a hned jak
se ukáží, dráždí k tomu, by se jich užilo. A rozmařilý mladík
proto nemohl se jich nasytiti, že rozkoš vždy lačnost po so
bě zůstavuje a zažita byvši nenasycuje; a když Satan něko
ho svou lstí oklame a své jho naň vloží, dále o hojnost ne
řestí mu nepečuje,věda,že již mrtev jest, jako mnohé modlo
služebníky zříme v hadrech, nouzí a bídou zdolány. To jsou
ti, na nichž se naplňuje řečprorokova: Všem nevěstkám dá
vají se mzdy, ty však jsi dala mzdy všem milovníkům svým
a nepřijala jsi mzdy. Můžeme však i jinak luštiny vyložiti.
Zlých duchův potravou jsou výtvory básníků, světská mou
drost, řečníkův okázalá slova. Tyto všecky věci svou líbez
ností vábí, a zatím co sluch verši v sladké melodii plynoucími
jest uchvacován, i duši pronikají a nitro srdce spoutávají. Leč
když s největší pilností a námahou se přečtou, nic jiného než
prázdný zvuk, drnčení slov, svým čtenářům nepodávají : žád
ného tam nasycení pravdou, žádného občerstvení spravedl
ností tam nenajdeš. Kdož v nich studují, v hladu po pravdě
a v nouzi o ctnosti zůstávají.Této moudrosti typ iv Deutero
nomiu symbolem ženy zajatkyně se ukazuje, o níž hlas Bo
ží poroučí, chtěl-li by Israelita pojmouti ji za ženu, lysinu at'
jí vystříhá, nehty ořeže a chlupy oholí, a až očištěna bude,
tehdy at' přijata jest vítězem v objetí. Rozumíme-li tomu dle
litery, nejsou-liž to směšnosti? Tak tedy i my činíváme, když
filosofy čteme, když nám do rukou přijdou knihy moudro
sti světské: nalézáme-li v nich něco užitečného, k svému po
učení to obracíme, zbytečno-li však něco, o modlách, o lás
ce, o pečování světském, to vyholíme, to vystříháme, to na
způsob nehtů nožem nejostřejším ořežeme. Odtud i Apoštol
zbraňuje, by se nesedalo za stůl v božnici modlářské řka:
„Vizte však, aby tato volnost vaše nebyla k úrazu mdlým.
Nebo uzří-li kdo toho, jenž má vědomost, an sedí za stolem
v chrámě modlářském, nebude-liž svědomí jeho, jsouc mdlé,
přivedeno, aby jedl předložené modlám, a nezahyne-liž pro
tvou vědomost bratr mdlý, za kterého Kristus umřel?“ Ne
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zdá-liž se ti, že jinými slovy praví, bys nečetl filosofův. řeč
níkův, básníkův &nehověl sobě v jich četbě? A nelichot'me
si, nevěříme-li tomu, co napsáno, když svědomí jiných se
zraňuje a zdáme se schvalovati, čeho, čtouce to, nezavrhu
jeme. Sice jak bychom se mohli domnívati, že Apoštol schvá
lil svědomí toho, kdo se krmil v chrámě modlářském, a to
ho dokonalým nazval, o němž věděl, že z obětovaného mo
dlám jí? Odstup to, aby z úst křesťanových se ozývalo: „Ju
piter všemohoucí“ a „při sám Herkules“, „při sám Kastor“ &
ostatní spíše potvorstva než božstva. Leč nyní vidíme, kterak
i kněží opomíjejíce Evangelií a Prorokův, čtou komedie, mi—
lostné verše bukolské prozpěvují, Vergilia se drží, a co dě
tem z potřebnosti se nechává, v tom oni požitkářstvím se
prohřešují. Stříci se tedy dlužno, chceme-li zajatkyni za že
nu pojmouti, bychom v modlářském chrámě nestolovalime
bo když jsme již byli láskou k ní svedeni,očist'me ji a všech
nešvarů bludů ji oprost'me, aby pohoršení neutrpěl bratr, za
kteréhož Kristus umřel,slyšez ústkřest'anových básně k chvá
le model složené.

Tedy všed do sebe pravil :Kolík nájemníků v domě otce mé
ho má nazbyt chleba, já pak zde hynu hladem.Nájemníky dle
jiného smyslu rozumíme ty z Zidův, kteří toliko pro nynější
výhody přikázání Zákona ostříhají. Oni spravedlivi jsou a
milosrdni nikoli pro spravedlnost samu a pro samo dobro
milosrdenství, ale aby od Boha pozemského štěstí a dlouhé
ho života odměny dosáhli. Kdo pak toho sobě žádá, pocho
pitelně puzen jest k poslušnosti přikázání, aby přestupová
ním toho, co poručeno, nebyl zbaven žádaného. Leč kde bá
zeň jest, tam není lásky. Dokonalá totiž láska ven vypuzuje
bázeň. Nebo kdo miluje,nešetří rozkazů, že strachem z tres
tů nebo žádostí odměny jest doháněn, ale proto, že co Bůh
poroučí, nejlepší jest. Smysl tedy jest tento: Kolik Zidů pro
přítomné toliko výhody od sloužení Bohu neodstupuje, a mne
nouze zdolává.

Vstanu a půjdu k otci svému. Pěkně praví vstanu, neboť
vzdálen jsa Otce, nestál. Hříšníci leží, spravedlivi stojí. KMoj
žíšovi se praví: Ty pak zde stůjž se mnou. A v Zalmu stém
třicátém třetím, „Aj, nyní dobrořečte Hospodinu všichni slu
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žebníci Hospodinovi, kteříž stojíte v domě Hospodinově“,
prorok vybízí ty, kteří stojí v domě Hospodinově, by dobro
řečili Hospodinu.

A dím jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou, již
nejsem hoden slouti synem tvým. Zhřešil proti nebi, kdo o
pustil matku Jerusalem nebeský. Zhřešil před otcem, kdo o
pustiv Stvořitele, dřeva uctíval. Nebyl hoden slouti synem
Božím, kdo raději model chtěl býti otrokem. Každý totiž, kdo
činí hřích, z ďábla otce zrozen jest.

Učiň mne jako jednoho : nájemníků svých. Učiň mne, pra
ví, jako jednoho z Zidů, kteří pro zaslíbení jen přítomných
věcí tebe ctí. přijmi syna kajícího ty, jenž nájemníkům svým
prohřešujícím se mnohokrát jsi odpustil.

A šel k otci svému. Jdeme k otci svému, když ustáváme pásti
vepře, dle textu: Hned jak obrátě se zalkáš, spasen budeš.

A když byl ještě podál, uzřel ho otec jeho a milosrdenstvím
hnut byl. Drve než hodnými skutky a pravým pokáním k sta
rému otci se vrátí, Bůh, u něhož všecko budoucí již stale'jest,
a jenž všech věcí budoucích předem jest vědom, předbíhá
jeho příchod a skrze Slovo své, jež z Panny tělo na se vza
lo, návrat mladšího syna svého předem přijímá.

do domu vyznání vstupuje. padl na šíji jeho, t. j. tělo lidské
na se vzal. A jako Jan na hrudi ježíšově ležel a tajů jejích ú
častenství přijal, tak te'žjho svoje lehké, t. j. snadná svoje při
kázání, z milosti spíše než ze zásluhy na mladšího syna složil.

A políbil,ho, dle toho, čeho ve Velepísni žádá Církev od
příchodu Zenichova: „políbiž mne políbením úst svých,“ ja
ko by říkala: Nechci, aby mi skrze Mojžíše, nechci, aby mi
skrze proroky mluvil; sám at' moje tělo vezme na sebe, sám
ať v těle mne políbí; a abychom i to, co v Isaiáši psáno jest,
s touto myšlenkou v soulad uvedli: Hledáš-li, hledej, a u mne
přebývei ve hvozdě. I tam totiž Církvi plačící káže se volati
ze Seir, nebot' Seir vykládá se chlupatý &kosmatý, aby se o
značila stará hrůza pohanstva, načež ona stejným podoben
stvím odpovídá: erná jsem, ale krásná, dcery Jerusalémské.

I řekljemu syn: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou,
již nejsem hoden slouti synem tvým. praví, že není hoden, by
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synem byl nazýván, a přece z hlasu přirozenosti, z onoho stat
ku, který mu byl otec kdysi uštědřil, zmaten vykřikuje slovo
pravdy: Otče, pravě, zhřešil jsem proti nebi. Zbytečně tedy
kdosi dokazuje, že jméno otce toliko svatým přísluší; když
tě i Boha zde otcem nazývá ten, jenž jména syna vyznává se
nehodným; leč by snad jen proto odvažoval se otcem jej na
zvati, že plnou myslí se obrátil.

I pravil otec k služebníkům svým: Rychle přineste řízuprv
ní a oblecte ho; řízu, které Adam hříchem pozbyl, řízu, kte
rá v jiném podobenství rouchem svatebním senazývá, t. j. rou
cho Ducha Svatého, bez kterého nikdo nemůže hostiny krá
lovy býti účasten.

A dejte prsten na ruku jeho, znak podobnosti Kristovy, dle
slov: V něhož věříce, poznamenáni jste Duchem zaslíbení
svatým. A ke knížeti Tyrskému, jenž podobenství Tvůrcovo
byl ztratil, praví se: Ty znamení podobenství a koruna krásy
v rozkoších ráje Božího jsi se zrodil. Též lsaiáš o tomto zna
mení mluví: Tehdy zřejmi budou, kteří jsou poznamenáni.
Toto znamení na ruku se dává, když skutky spravedlnosti
písmo označuje, jako tuto: „Stalo se slovo Hospodinovo v ru
ce Ággea proroka“, a k ]erusalému se praví: „Ozdobil jsem tě
ozdobou a vložil jsem náramky na ruce tvě.“Tomu zase,jenž
oděn jest rouchem lněným, jiné místo znamení se ukazuje:
„projdi prostředkem Jerusalěma a dej znamení na čela mužů
lkajících &žalost majících ve všech nepravostech, kteréž se
dějí uprostřed něho.“ Proč? aby potom mohli říci: „pozna
menáno jest na nás světlo obličeje tvého, Hospodineť'

A obuv na nohy jeho. Ztratilt' důstojnost ženicha a s noha
ma bosýma nemohl slaviti Beránka. To jest obuv, o níž Pán
dí: „A obul jsem tě hyacinthem“ a „obuv na nohou jeho“,
aby had, někde úklady strojící, kráčejícího v šlépěji neuštkl,
aby po štírech a hadech bezpečněji kráčel, aby připraven byl
k Evangeliu pokoje, již nechodě podle těla, nýbrž podle du
cha, a by se naň hodilo slovo prorocké: „Jak krásny jsou no
hy zvěstujících okoj, zvěstujících dobré věci.“

A příveďte fe); vykrmené a zabijte a jezme a hodujme, ne
boťtento syn můj mrtev byl a zase ožil, ztracen byl analezen
jest. Tele vykrmené, jež k spáse kajícníka se obětuje, tot'sám

68



Damasoví o dvou synech
Spasitel, jehož tělem denně se sytíme a krví napájíme. Věr
ný se mnou čtenář chápeš, jakou tučností nasycení vyrážíme
říhání slávy jeho, řkouce: „Vyříhlo srdce mé slovo dobré: Žalm+4.
vypravují já díla svá králi “; byť někteří spíše pověrčivě než
s pravdou, nerozjímajíce textu Zalmu domnívali se, že o o
sobě Otcově to rozuměti jest. Slova pak „hodujme, neboť
tento syn můj mrtev byl a zase ožil, ztratil se a nalezen jest“
k témuž smyslu podobenství předchozího se odnášejí, v němž
se praví: „Tak vám pravím, že radost bude nad jedním hříš
níkem pokání čínícím.“

A počali hodovatí. Tento hod denně se slaví, denně Otec
syna příjímá, vždy Kristus věřícím se obětuje.

Byl pak syn jeho starší na poli. Až dosud 0 osobě syna
mladšího se mluvilo, kterého podle přítomného podobenství
v publikánech a hříšnících, jež Pán k pokání zve, sluší ví
děti, který však podle mystických významů též budoucí po
volání pohanstva prorokuje. Nyní na staršího syna přechází
řeč, kterou innovzíprostě na všechny Svaté, mnozí ve vlast
ním smyslu na Zídy vztahují. O Svatých výklad ovšem není
nesnadný, praví-li se: „nikdy přikázání tvého jsem nepře
stoupil“, třebas tomu odporujícím se zdá,že bratrovi návra
tu závidípři Zídech, ač závidění spásy bratřím se na ně hodí,
to se příčí,když praví, že nikdy přikázání jeho nepřestoupil;
co nám se o nich zdá, pokusíme se na svých místech vylo
žití. Byl pak syn jeho starší na poli, námahou v pracech po
zemských se lopotící, vzdálen milosti Ducha Svatého a z ra—
dy otcovy vyhoštěn. Tot' ten, kterýž praví: pole jsem koupil,
i povinen jsem jíti a shlédnouti je: prosím tě, měj mě omlu
vena. Ten, který patero spřežení koupil a Zákona břemenem
jsa stlačen, rozkoše smyslů pozemských požívá. Ten, který
pojav ženu, nemůže na svatbu jíti, a stav se tělem, nikterak
nemůže jedno býti s duchem. S osobou tohoto shodují se i
dělníci onoho podobenství, v němž o první, o třetí, o šesté, o
deváté hodině, t. j. rozličným povoláním posílání jsou na ví
nicí a horší se, že dělníci hodiny jedenácté jsou jim na roveň
postavení.

A když přicházel a příbjižoval se k domu, slyšel symfonií
a chór. To, co v jednom Zalmu nadepsáno jest místo meleth,
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shoduje se s tímto smyslem. Meleth totiž slove sborový tanec
se sborovým jednohlasým zpěvem. Mylné jest domnění ně
kterých latiníků, myslících, že symfonie jsou jakési varhany,
ant se názvem tím označuje souhlasný spoluzpěv chval Bo
žích; vyjadřujet se mufpwríav latině slovem consonantia, sou
zvučn.ost

I povolav jednoho ze služebníkův tázal se ho, co by to bylo.
1nyní táže se Israel, proč Bůh raduje se z příjetí pohanstva;
a žárlivostí jsa trápen nemůže zvěděti vůle otcovy.

A on pravi jemu: Bratr tvůj přišel, i zabil otec tvůj vykr
mené tele, že ho zase zdravého přijal. Příčinou radosti, že po
celém světě chvály Bohu společně se pějí, jest spása pohanů,
spása hříšníků. Radují se Andělé, všecko tvorstvo v radosti
se jednotí, a o samotném lsraeli praví se:

Rozhněván však nechtěl vstoupiti. Hněvá se, že za jeho ne
přítomnosti bratr byl přijat, hněvá se, že živ jest, kterého
mrtvým mněl: i nyní venku stojí Israel, i nyní zatím co uče
níci v Církvi Evangelia poslouchají, matka jeho a bratří ven
ku stojí, hledajíce ho.

Vyšed tedy otec jeho jal se ho prositi. Jak dobrotivý a las
kavý otec: prosí syna,aby radosti v domě účasten byl. Pro
si pak Otec skrze Apoštoly, prosí skrze kazatele Evange
lia. Mezi nimi pavel dí: Za Krista prosíme, smiřte se s Bo
hem. A jinde: Vám slušelo se prvním zvěstovati slovo Boží;
ale poněvadž jste je zamítli a nehodnými jste se usoudili ži
vota věčného, aj, obracíme se k pohanům.

Ale on odpovidaje řekl otci svému: Aj tolik let sloužim tobě.
Otec prosebně ho k svornosti vybízí; on spravedlností, kte
rá v Zákoně jest, se řídě, spravedlnosti Boží se nepoddává.
Jaká totiž větší jest spravedlnost Boží, než odpouštěti kají
címu, syna přijmouti vracejícího se. Aj tolik let sloužim tobě
a nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil, jako by již to ne
bylo přestoupením přikázání, záviděti spásy jinému, před Bo
hem spravedlivostí se vychloubati, když nikdo před Bohem
není číst. Nebo kdo radovati se bude, že neposkvrněné má
srdce,byt' jen jediný den na živu byl? David vyznává: V ne
pravostech počat jsem a v provinčních počala mne matka má.
A na jiném místě: Nepravostí šetříš-li,pane, kdož obstojí? A
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tento praví, že nikdy nepřestoupil přikázání, tolikrát pro mo
dloslužbu v zajetí byv vydán. Aj tolik let sloužím tobě a ni
kdy jsem přikázání tvého nepřestoupil. O tom právě mluví
Apoštol pavel: Což tedy díme? že pohané, kteří nenásledo- Řím.lX-ao.
vali spravedlnosti, dosáhli spravedlnosti, spravedlnosti pak
té, kteráž jest z víry, Israel však, následovav zákona sprave
dlnosti, k zákonu spravedlnosti nepřišel. proč? protože ni
koli z víry, ale jako ze skutků Zákona. Může to tedy i o něm
řečenobýti,i když podle téhož Apoštola v spravedlnosti, kte
ráž zevlákona jest, bez hany žil; jakkoliv mně zdá se, žespí
še se Zid chlubí, než-li že by pravdu mluvil, jako onen fari
sej, jenž pravil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako ostatníli
dé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, jako i tento publikán.
Nezdá-liž se ti, prosím tě, že co onen o publikánu byl řekl,
tento praví o bratru: „Tento, kterýž prohýřil všecek statek
svůj s nevěstkami“?Na to, jak pravil: „přikázanítvého nikdy
jsem nepřestoupil“, otec nenavázal řeči; nepotvrdilt, že by
pravdabylo, cobylřeklsyn, alehněvajícíhosejinýmzpůsobem
pokáral: „Synu, ty vždycky se mnou jsi.“Zdaž praví: Dobře
zajisté díš, &učinil jsi vše, cojsem přikázal? A se moujsi, pra
ví,vždycky.Semnou jsi Zákonem,jímž jsisvázán; se mnou jsi,
i v zajetích pro mne jsa cvičen; se mnou jsi nikoli ze přiká
zání jiná jsi plnil, ale ze tebe do krajiny daleké nenechal jsem
odejíti; se mnou jsi posléze dle slov, jež jsem pověděl k Da
vidovi: „Opustí- li synové jeho zákon můj &v soudech mých Žalmse.
nebudou choditi,znesvětí-li spravedlnosti mé&přikázánímých
neostříhají, navštívím prutem nepravosti jejich a biči nespra
vedlnosti jejich,milosrdenství však svého neodejmu od nich.“
Svědectví toto dokazuje, že nepravda jest, čím se starší syn
chlubí, poněvadž v soudech Božích nechodí a přikázání je
ho nečiní. A kterak, když jich nečiní, praví se o něm, že s
otcem byl vždycky? Když hřeše navštěvován byl prutem a
navštívenému neodpíráno milosrdenství. A není divu, odvá
žil-li se otci selhati, když bratru mohl selhati, zvláště když
v den Soudu někteří ještě nestydatěji lhou, říkajíce: Zdaliž
ve jménu tvém jsme nejedli a nepili a divů mnohých neči
nili a zlých duchů nevymítali? Co pak znamená „a všecky
věci mé tvoje jsou“,na svém místě příhodněji bude vyloženo.
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A nikdy nedal jsi mi kozelce, abych s přáteli svými poho

doval. Tolik, praví, krve israelské bylo prolito, tolik tisíc li
dí povražděno, a žádný z nich nestal se naši spásy vykupi
telem. I Josiáš, jenž líbil se před obličejem tvým, a nedávno
Machabejští, kteří o tvoje dědictví bojovali,proti svatému řá
du byli meči zahubeni, a ničí krev nám nevrátila svobody.
Hle, ještě vládě římské jsme podlehli; ani prorok, ani kněz,
aniž spravedlivý který byl za nás obětován. A za syna pro
stopášného, t. j. za pohany, za hříšníky, všeho tvorstva slavná
krev byla vylita. A ač zasloužilým ani menšího jsi nedal, ne
zasloužilým větší jsi udělil. „Nikdy nedal jsi mi kozelce, a
bych s přáteli svými pohodoval.“ Chybuješ, Israeli; rci ra
ději: Abych s tebou pohodoval. Nebo možno, by něco bylo
ti potěšením, leč by otec s tebou slavil hostinu? Aspoň pří
tomným příkladem se nauč. Když syn mladší se vrátil, i otec
se raduje i čeládka. Jezme, praví, a hodujme; nikoliv: jezte
a hodujte. Leč ty tím smýšlením, kterým bratru závidíš, kte—
rým od tváři otcovy odcházíš a vždycky jsi na poli, i nyní
chceš bez jeho přítomnosti pořádati hostinu. „Nikdy nedal
jsi mi kozelce“ Nikdy otec nedává darův horších. Máš tele
zabito; vstup, jez s bratrem. Co ptáš kozelce, když beránek
jest poslán? A netvař se, jako bys nevěděl, že poslán jest;
Jan ti ho na poušti ukázal: Ejhle, Beránek Boží, kterýž sní
má hříchy světa. Otec zajisté jako laskavý a pokání dopřá
vající zve tebe na tele, nezabíjeje kozelce, o němž ví, že na
levici stojí. Však ty na konec věku sám sobě kozla zabiješ
Antikrista a s přáteli svými, duchy nečistými, jeho tělem bu
deš se sytiti, a naplní se věštba: „Ty zdrtil jsi hlavu draka ve
likého: dal jsi jej v pokrm národu mouřenínskému.“

Ale když syn tvůj tento, jenž prožral všecek statek svůj s
nevěstkami, přišel, zabil jsi mu tele vykrmené. I nyní vyzná
vá Israel, že teletem tučným byl zabitý; poznávají,že Kristus

tpřišel,ale svíjejí se závistí a nechtějí spasení býti, nezhyne-liratr.
On však řekl mu: Synu, ty vždycky se mnou jsi a všecko

mé tvoje jest. Synem ho nazývá, třebas vejíti nechce. Kterak
však všecko Boží Zidův jest? Zdaž Andělé, Trůnové, pan
stva a ostatní Síly? Vším tedy rozumějme Zákon, proro
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ky, řeči úst Božích. To mu dal, aby v Zákoně jeho rozjímal
dnem i nocí, podle toho rejstříku písem, o němž jsme často
vykládali, „že všeho“ není vztahovati na celek, nýbrž na nej
větší část, jako tuto: Všichni se uchýlili, vespolek neužiteč- ŽalmXlll
nými se stali, a jinde: Všichni, co přišli přede mnou, zloději Jan.X.&
byli &lotři. A pavel ke Korintským pravil: Všem vším stal
jsem se, abych všecky získal; 3 k Filipským: Všichni zajisté,
co jejich jest, hledají, ne co jest Ježíše Krista. Ač věřiti jest,
že nikdy ničeho neodepřel tomu, jehož k jedení telete zve.

Hodovatí nám náleží a radovatí se, nebo tento bratr tvůj
mrtev byl a zase ožil, ztracen byl a nalezen jest. Důvěřujme
tedy i my, že ožíti můžeme pokáním, kteří jsme hříchy byli
zemřeli. Zde zajisté syn sám se vrací, kdežto v předchozích
podobenstvích, o ovcí a o drachmě, co bylo zabloudilo,přiná—
šeno jest, a co se bylo ztratilo, nalézá se; a podobným kon
cem tré těch parabol se uzavírá, anot' v tomto položeno jest:
ztracen byl a nalezen jest, abychom pochopili, že rozličnými
podobenstvími totéž přijetí hříšníkův jest naznačeno.

A tolik řečeno budiž o pohanu & Zidu. Vizme však, kte
rak povšechně o svatém a hříšníku lze toto podobenství ro
zuměti. Ze by na spravedlivého se nehodilo, o tom ostatně
není sporu. Co však v čtenáři pochybnost vzbuzuje, tot' nes
náz pochopiti, proč spravedlivý závidí hříšníku spasení, tak
hněvivostí se naplňuje, že ani prosbami otcovými, ani vese
lím všeho domu nedává se oblomiti. Na to krátce odpovíme:
Všecka spravedlivost tohoto světa vůčiBohu není spravedli
vostí. Jak totiž hříchy]erusaléma Sodoma se ospravedlňuje,
ne že by sama byla spravedlivou, ale že proti větším provi
něním dějí se menší, tak i všech lidí spravedlivost není spra
vedlivostí vůči Bohu. posléze Pavel, jenž byl řekl: „kteříkoli
tedy jsme dokonalí, to chápejme", na jiném místě vyznává a liilip.ll|,15.
volá: „ hlubokosti bohatství moudrosti a vědění Božího, Řím.x1.
jak nevyzpytatelni jsou soudové jeho &nevystižitelny cesty
jeho“. Ajinde: „Z části poznáváme a z části i prorokujeme“,
a „Nyní vidíme zrcadlem v podobenství“,a k ímanům: „U
bohý já člověk, kdo mne vysvobodí z těla smrti této?“ Z to
ho všeho se poučujeme, že jediného Boha spravedlivost jest
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dokonalá, jenž slunci svému velí vycházeti na spravedlivé i
nespravedlivé a stejně dává déšt' pozdní i jitřní zasluhujícími
nezasluhujícím, jenž z ulic, rohův a plotův zve na svatbu a_
z vnitřku některé jaksi sobě jisté vyhání ven; a ovce, která
jako syn kající sama vrátiti se nemohla, nebo nechtěla, hle
dá a nalézá ji, a nalezenou na svých bedrách donáší, poně
vadž blouděním velmi se byla utrmácela.

Abychom však se naučili, že i svatých se chytává závist a
že jedinému Bohu laskavost jest zůstavena, pozorujme pří
klad synů Zebedeových: když matka jejich citem lásky pu
zena příliš velikých věcí pro ně žádala, ostatních deset uče
níkův se pohoršilo. A Ježíš zavolav jich pravil: „Víte, že kní
žata národův panují jim, a kteří větší jsou, moc vykonávají
nad nimi. Ne tak bude mezi vámi; ale kdožbykoliv chtěl me
zi vámi větším býti, budiž vaším služebníkem; a kdožbykoliv
z vás chtěl mezi vámi býti prvním, budiž vaším služebníkem;
nebot' nepřišel Syn člověka, aby mu bylo slouženo, ale aby
sloužil a dal duši svou na vykoupení za mnohé“. Nikomu ne
bezpečným, nikomu rouhačným se nezdejž, kdyžjsme pra
vili, že i v Apoštoly mohlo se vplížiti zlo závisti, kdyžtě my
slíme, že i o Andělech to bylo řečeno. „Hvězdy nejsout' čis
ty před obličejem jeho“ a „proti Andělům špatného něco po
znal“. A v Zalmech se praví: „Nebude ospravedlněn před
obličejem jeho žádný živý“. Nepraví: nebude ospravedlněn
žádný člověk, nýbrž žádný živý, t. j. ani Evangelista, ani A
poštol, ani prorok; k vyšším vystupují: ani Andělé, ani Trů
nové, ani panstva, ani Moci a ostatní Síly. Jediný Bůh jest,
jehož hřích se netkne; ostatní bytosti jsouce svobodné vůle,
jak člověk k obrazu a podobenství Božímu jest stvořen, na
obojí stranu mohou nakloniti svou vůli. Anestačí-li ti ani ten
to výrok, aspoň významem té paraboly dej se přesvědčiti, v
níž po celý den dělníci posíláni jsou na vinici: o první hodi
ně voláni jsou Adam, Abel, Seth, o třetí Noe, o šesté Abra
ham, o deváté Mojžíš, ojedenácté lid pohanský,jemuž se pra
ví: Co zde stojítevcelý den zaháleiíce?,a oni odpověděli: Ni
kdo nás nenajal. Ze pak hodinou poslední jest příchod Spa
sitele našeho, svědkem jest Apoštol Jan, řkoucí: „Bratři, ho
dina poslední jest; nebot'jakož jste slyšeli, že Antichrist při
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jde, i nyní mnozí Antichristy se stali, z čehož poznáváme,že
poslední hodina jest “. Nelíbí-li se tento výklad, následují,
kamkoliv povedeš, leč přece tak, bys vyznal, že těmi, kteří
první byli povoláni, spravedliví jsou. A až toho dobudu,to
to namítnu: A kterak spravedliví reptali proti hospodáři,
řkouce: „Tito poslední přišli a jednu hodinu dělali, a rov
nými nám jsi je učinil, kteříž jsme nesli tíži dne a horka“?
Zdá se sice, že spravedlivě praví, že nenáleží stejná mzda
tomu, jenž od první hodiny až do noci se potil, a tomu,kte
rý jen hodinu v práci byl. Ale ta spravedlivost má do sebe
jedovatost, závidícštěstí druhému.posléze i pán kárá na nich
oko závistivé,řka: „příteli,zdaž oko tvé nešlechetné jest, že
já dobrý jsem?“ proto i Apoštol jediným spravedlivým, jedi
ným nesmrtelným ho nazývá, ne že by Andělé byli nespra
vedlivi a smrtelni, ale že sám jest nesmrtelný &spravedlivý,
vůči němuž veškera spravedlivost nepravosti se shledává.

Abys však v témže podobenství, které jsme nyní předlo
žili, poznal nespravedlivost najatých, pozoruj maličko. Ten,
kterýž o první hodině byl najat, více zasluhuje než ten, kte
rý o třetí hodině byl poslán na vinici; &zase dělník hodiny
třetí předchází dělníka hodiny šesté; &dělník šesté hodiny
nad dělníka hodiny deváté předčí. Kterak tedy poslednímu
všichni závidí a nepožadují téže spravedlnosti mezi sebou?
Ty,který o hodině deváté jsi byl najat, proč závidíš tomu, kte
rý o jedenácté byl poslán na vinici? At' odpovíš cokoliv, at'
třebas řekneš, že nestejně jste pracovali, pročež za rozdílnou
práci že i mzdy větší zasluhuješ, témuž nálezu podléháš vů
či šestihodinovému. A ty, kterýž o šesté jsi najat, poslední
mu závidíš, proč s tebou peníze, t. j. rovného spasení se mu
dostane, byt' rozdílna byla sláva spásy dle práce. Totéž oto
bě říci může třetí; a o třetím zase první. Leč onimezi sebou
při nestejné práci a různých dobách povolání rovnou mzdu
rádi přijímají; toliko s posledním dělníkem, t.j. se spásou po
hanstva se nesnášejí a Pánu křivdí a všemi parabolami u
svědčováni jsou ze závisti.

Nevzpírám se, že řeč naší nepatrnosti zdá se tobě nevy
broušenou; ale nejednou jsem se omlouval, že uhlazena bý
ti může jen řeč, kterou vlastní ruka pilovala. Odpust' tedy,
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že mne oči bolí, t. j.odpust', že diktují, zvláště když ve věcech
církevních nehledá se slov, nýbrž smyslu, t. j. chleby život
udržovati jest, nikoli luštinami.

List XXII. EUSTOCHIIJDCE ŘI DAULINĚ
Jak ostříhati jest panenství

Slyš, dcera, a viz, (: nakloň ucha svého, a zapomeň lidu své
ho a domu otce svého, a požádá král krásy tvé. V žalmu čty
řicátém čtvrtém Bůh k duši lidské mluví, aby podle Abra
hama vyjdouc ze země své a z příbuzenstva svého, opustila
Chaldejské,kteří „jako zlí duchové“ se vykládají, a přebýva
la v kraji živých, po kterémž jinde Prorok vzdychá řka: Vě
řím, že uzřím dobra Hospodinova v zemi živých. Leč nesta
čí tobě vyjíti ze země své, nezapomeneš-li lidu svého a do
mu otce svého, abys opovrhnouc tělem, s Zenichem v objí
mání se spojila. Neohlížej se za sebe, praví, a nestůj v kaž
dé krajině vůkol, ale na hoře sebe spasiž, abys snad nebyla
jata. Nesluší se, když se člověk chopí pluhu, aby ohlížel se
vzad nebo s pole vracel se domů, nebo když suknici Kristo
vu na sebe vzal, aby sestupoval se střechy pro jiný šat. Ve
liký div: Otec dcery nabádá, aby nepamatovala otce svého.
Vy zvotce ďábla jste a žádosti otce svého chcete činiti, praví
se k Zidům. A jinde: Kdo činí hřích, z ďábla jest. Z takové
ho otce my jsouce ponejprv zrození, černi jsme, a po poká
ní, ještě však na témě ctnosti nevystoupivše, díme: Černá
jsem krásná, dcery jerusalemské. Vyšla jsem z domu dětství
svého, zapomněla jsem otce svého, znova se rodím v Krí
stu. Jakou odplatu za to vezmu? Následuje: A požádá král
krásy tvé. Tot' tedy veliká ta svátost jest: Proto opustí člověk
otce i matku svoua přidrží se manželky své, a budou dva, ne
již jako tam, v jednom těle, alev jednom duchu. NeníZenich
tvůj osobivý, není pyšný. Mouřenínku pojal za chot'; jakmi
le sí přeješ slyšeti moudrost pravého Šalomouna a přijdeš k
němu, vyzná tobě všecko, co ví, a uvede tebe král do kom
naty své, a když podivným způsobem změní se barva tvá, ho
dití se bude natebe ona řeč:Která jestto, ježvstupuje zbělená?
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Eustochii o panenství
Toto tedy, má paní Eustochie, (paní totiž jest mi nazvati

nevěstu pána mého) píšu, abys od samého počátku četby
poznala, že nebudu nyní mluviti chvály panenství, kteréž jsi
za nejlepší vyzkoušela a jehož jsi dospěla; ani že nebudu vy
počítávati svízelů manželství, kterak život nabubřuje, ne
mluvně kvílí, souložnice trápí, starost 0 dům rozrušuje, a
všecko, co za dobré se má, smrt na konec přetíná. Majít'za
jisté i vdané svůj řád,manželství poctivé a lože neposkvrně
né; ale abys poznala, že tobě vycházející ze Sodomy obávati
se jest příkladu ženy Lotovy.Není v tomto spisku pochlebo
vání. pochlebník totiž lichoticím nepřítelem jest. Nebude v
řeči okázalosti řečnické, ale přece postaví tě mezi Anděly a
výkladem o blaženosti panenství svět pod nohy tobě podloží.

Nechci, aby předsevzetí tvé vznítilo v tobě pýchu, ale bá
zeň. Obtěžkána zlatem se ubíráš, jest ti stříci se zloděje. Zá
vodištěm jest smrtelníkům tento život, zde závodíme, aby
chom onde byli korunováni. Nikdo mezi hady a štíry nekráčí
bezpečen. A opojen jest, praví Hospodin, meč můj na nebi, 1531.31.
a ty mníš, že pokoj jest na zemi, kteráž hloží plodí & trní,
kterouž had pojídá? Není nám zápolení proti tělu a krvi, ale
proti knížectvům a mocnostem tohoto světa a správcům tě
to temnoty a proti duchovním zlostem v povětří. Velikými
protivníků voji jsme obkličováni, všecko jest plno nepřátel.
Tělo, jež křehké jest a v brzku bude popelem, samojediné s
tolika bojuje. Když však se rozváže, a přijde kníže tohoto
světa a nenalezne v něm nic, tehdy bezpečna uslyšíš skrze
proroka: Nebudeš se báti přístrachu nočního, ni střely lé
tající ve dne, ni věci potulující se ve tmě, ani útoku a ďábel
stva poledního. padne jich po boku tvém tisíc a deset tisíc
po pravici tvé, k tobě však se nepřiblíží. Bude-li tě množství Žalm90.
jich rmoutiti & začnou-li jednotlivá ponoukání k neřestem
horečně tebou zmítati a řekne-li tobě myšlení tvé: Co činiti?,
odpoví tobě Eliseus: Neboj se, nebot' více jich s námi jest
než s nimi, a modliti se bude a řekne: Hospodine,otevři oči
dívky tvé, a at' vidí, a otevřeny majíc oči, uvidíš vůz ohnivý, lv.Král..a.
který jako Eliáše k hvězdám tebe vznese, a tehdy radostně
zapěješ: Duše naše jako ptáče vytržena jest z osidla lovců; o- Žalma;.
sídlo setřeno jest, a my vysvobození jsme.
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Dokud v tomto křehkém těle jsme držáni, dokud máme

poklad tento v nádobách hliněných, a duch žádá proti tělu
a tělo proti duchu, není jistého vítězství. protivník náš ďá
bel obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil. polo
žil jsi tmu, praví David, a učiněna jest noc; v té potulovati
se budou všecka zvířata lesní. Lvíčata řvoucí, aby lapala a
hledala od Boha potravy sobě. Nehledá ďábel lidí nevěří
cích; nehledá těch, kteří vně jsou a kterýchž těla král as
syrský v hrnci podpaluje. Z Církve Kristovy uchvacovati
pílí. pokrmové jeho, podle Habakuka, vybraní jsou. Joba
rád by podvrátil, a pozřev Jidáše, vyžaduje sobě moci k tří
bení Apoštolův. Nepřišel Spasitel pokoje pustit na zemi, ale
meč. padl Lucifer, který ráno vycházel, a ten, který v Ráji
rozkoše byl chován, zasloužil si uslyšeti: Át'bys povýšen byl
jako orel, i odtud strhnu tě, praví Hospodin. Bylt'řeklv srdci
svém: Nad hvězdy nebeské postavím stolici svou a podoben
budu Nejvyššímu. Proto denně k těm, kteří po žebři snícího
Jakuba sestupují, mluvíBůh:]át'jsem řekl: bohové jste, asy
nové Nejvyššího všichni. Vy však jako lidé zemřete a jako
jeden z knížat padnete. padlt' první ďábel, a jako Bůh stoje
ve shromáždění bohův a uprostřed bohy rozsuzuje, Apoštol
píše těm, kteří bohy býti přestávají: Nebo poněvadž mezi vá
mi různice jsou a žehrání, nejste-liž lidé a nechodíte-liž po
dle člověka?

KdyžApoštol pavel, nádoba vyvolenáa oddělený v Evange
lium Kristovo, pro ostny těla a dráždidla neřestí zkrušuje tělo
své a v službu podrobuje, aby jiným káže, sám nebyl nalezen
zavrženým, a přece vidí jiný zákon v údech svých, odporu
jící zákonu mysli jeho a spoután že jest vlečen v zákon hří
chu, když po nahotě, postech, hladu, žalářování, bičování,
trýzních sám na sebe se obraceje volá: Nešťastný já člověk,
kdo mne vysvobodí z těla smrti této, zdaž ty myslíš, že sluš
no, bys klidna byla? Střez se, prosím, by někdy neřekl o to
bě Bůh: panna lsraelská padla, 3 není, kdo by jí pozdvihl.
Směle řeknu: ač Bůh všecko může, panny po pádu pozdvi
hnouti nemůže. Může sice sprostiti trestů, ale nemůže koru
novati porušené. Bojme se toho proroctví, aby i na nás se
nenaplnilo: panny dobré umdlí. Všimni si slov: a panny
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dobré umdlí; pravít', že jsou i panny špatné. Kdo pohlédne,
praví se, na ženu k požádání ji, již zcizoložil s ní v srdci svém.
l myšlenkou tedy zničiti lze panenství. To jsou panny špat
né, panny tělem a nikoli duchem ;„panny bláznivé, které ne
majíce oleje, vyloučeny bývají od Zenicha.

dyž však ani ty, které panny jsou, pro jiné své viny pa
nenstvím tělesným nebývají spaseny, co se stane těm, které
k zprznění vydaly údy Kristovy a chrám Ducha Svatého o
brátilyv hampejz?Ty zajistéuslyší:Sestup, seď nazemi, panno,
dcero babylonská; sed' na zemi,není křesladceřichaldejské;
nebudeš již slouti outlou a vnadnou.Vezmi žernov, melmou
ku, odhal závoj svůj, obnaž holeně, přecházej řeky; odhale
na bude hanba tvá, uzří se mrzkosti tvoje. A to po té, když
se byla oddala Synu Božímu a líbána byla polibky bratrov
ce a ženicha svého, ona, o které kdysi píseň prorocká pěla:
Stála královna po pravici tvé, v hávu zlaceném, oblečena
pestrostí. Bude obnažená, a zadní věci její položeny budou
před tvářjejí; seděti bude u vod pouště, složíc nádobu, &roz—
vírati bude nohy své každému mimojdoucímu a až do teme
ne bude zprzněna. Lépe by bývalo bylo člověku, aby v sňa
tek byl vstoupil &po rovině se bral, nežli výše směřovati &
padnouti do hlubiny pekelné. Nestaniž se, pro Bůh, městem
nevěstčím věrný Sion, aby tam, kde Trojice se uhostila, ne
rejdili zlíduchové a nehnízdili sireny a ježkové. Nebuď po
pouštěn pás hrudní, ale jakmile choutka zlé žádosti zaleh
tala by smysl nebo vábný rozkoše žár sladkým nás teplem ob
lil,vykřikněme: Hospodin spomocníkem mým,nebudu se bá
ti, co by mi učinilo tělo. Když by poněkud vnitřníčlověk ko
lísati začal mezi neřestmiactnostmi, rci: Proč smutnajsi,du
še má, a proč kormoutíš mne? Doufejž v Boha, nebo vyzná
vati budu jemu: spasení obličeje mého a Bůh můj. Nechci,
bys nechala myšlení růsti. Zádný Babylon, žádný zmatek se
v tobě nevzmáhej. Dokud nepřítel malý jest, zab jej.,Zlo již
v semeni budiž vymýceno, aby koukol nerostl. Slyš Zalmis
tu, an dí: Dcero Babylonská, bídná, blahoslavený, kdo opla
tí tobě mzdu, kterou jsi platila nám. Blahoslavený, kdož u
chopí dítky tvé a o skálu je rozrážeti bude. poněvadž totiž
nemožno jest, aby v smysl člověkův se nevtíral žár v číšiko
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stí vrozený, ten se chválí, ten blahoslaveným se vyhlašuje,
kdo hned, jakmile začal přemýšleti o nečistotách, zabíjí my
slenky a roztříští o skálu; skála pak Kristus jest.

O, kolikrát já sám na poušti, v oné širé pustině, jež vypá
lena žáry slunečními strašného mnichům skýtá příbytku, vi
děl jsem se účasten rozkoší římských. Seděl jsem samoten,
poněvadž hořkostí jsem byl naplněn. Nevzhledné údy od
pudivě trčely z pytloviny, a krabatá kůže v špinavou pleť a
mouřenínskou osmahla. Denně slzy, denně úpění, a když ně
kdy spánek nezaplašitelný mne vzdorujícího přemohl, nahé
kosti stěží pospolu držící na holou zemi jsem srážel. O jí
dlech ovšem a o nápoji nemluvím, kdyžtě i churavějící mni
chové studenou vodu pijí a vařeného něco pojísti rozmaři
lostí by bylo. Ten tedy já, kterýž ze strachu před peklem v
taký žalář jsem se odsoudil, štírův toliko a dravcův jsa dru
hem, často při rejích dívek jsem se ocital. Tvář má od postů
byla zbledla, a mysl v těle studeném vřela žádostmi, a před
člověkem tělesně již odumřelým vyšlehovaly samé plameny
vášní smyslných. A tak všeliké pomoci zbaven, u nohou Je
žíšových jsem ležel, smáčel je slzami, vlasy utíral, a vzpíra
jící se tělo několikanedělní lačností jsem ujařmoval. Nesty
dím se vyznávati ubohosti své, ba spíše pláču, že nejsem, co
jsem byl. pamatuji se, že jsem volával, nezřídka noc se dnem
spojoval, a neustával hrudi své mrskati, až pán pohrozil a
nastalo utišení. l chyšky své, jako vědomé mých myšlení, jsem
se děsil. A sám na sebe rozezlen a zatvrzen, sám do pustin
jsem běhal. A kde hloubící se údolí, kde drsné hřbety hor,
kde srázné skalisko jsem zřel, tam místo mojí modlitby, tam
přebídného těla mého káznice; a jak sám pán mi svědkem,
když mnoho slzí jsem prolil a dlouho očima do nebe se na
hleděl, nejednou zdálo se mi, jako bych byl ve společnosti
vojův andělských, a rozradostněn a plesaje jsem pěl: Běžme
za tebou po vůni mastí tvých.

Takto-li však zkoušejí ti, kteří umořeno majíce tělo, toliko
myšlenkami jsou obléhání, co trpí dívka, která v požitcích
žije? Zajisté podle Apoštola žijíc mrtva jest. Možno-li mne
v něčem na radu bráti, věří-li se zkušenému, k tomu na prv
ním místě napomínám, k tomu zapřisáhám, by nevěsta Kris
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tova vínu jako jedu se vyhýbala. Toť proti mladosti první
zbraň zlých duchův. Neotřese tak lakota, nenadme pýcha,
nezhyčká ctižádost. Snadno jiných neřestí se uchováme; ne
přítel tento však v nás zavřen jest. Kamkoliv se obrátíme, s
sebou neseme protivníka. Víno a mladost dvojím zápalem
rozkoše. Nač oleje do plamene nalévati? Nač hořícímu tělu
hořlaviny skýtati? Dí pavel k Timotheovi: ]iž nepij vody,
ale užívej skrovně vína pro svůj žaludek a časté své nemoci.
Viz, z jakých příčin dovoluje se píti víno: stěží při bolení ža
ludku a častýchnemocech se ho popřává.Aabychom snad pro
nemoci sobě nelichotili, přikazuje,že skrovně jest ho píti,spíše
jako lékař radě nežli jako apoštol, třebas i apoštol byl léka
řem duchovním, &aby Timotheus zmožen jsa slabostí, nebyl
neschopen vydávati se na cesty za hlásáním Evangelia; sice
byl pamětliv, že řekl: Víno, v němž jest chlípnost, a: Dobré
jest člověku nepíti vína a nejísti masa. Noe pil víno a opil se.
To bylo po potopě, za věku ještě nevzdělaného, a tehdy po
nejprv štípena byla vinice, i nevěděl snad, že víno opíjí.
aby se ve všem v písmě poznávalo tajemství, (jestit' slovo
Boží perla, a se všech stran možno v ně vnikati) opití v zá
pětí mělo obnažení stehen, &k rozmařilosti chlípnost se při
pojila. Nejprve břicho a hned po něm ostatní. ]edlt' lid a pil
a vstali, aby hráli. Lot přítel Boží, jenž na hoře se spasil a z
tolika tisíců lidu sám spravedlivým byl nalezen, byl od svých
dcer opit; a jakkoliv ony myslely,že pokolení lidské zhynulo,
a činily to spíše ze žádosti, by měly dítky, než z chlípnosti,
přecevěděly, že muž spravedlivý by toho neučinil, leč opojen.
Ostatně nevěděl, co učinil, a ač vůle se neprohřešila, přece
poblouzení bylo z viny. Odtud původ mají Moabští a Ám
monitští, nepřátelé Israelovi, kteří ani do čtvrtého a desáté—
ho pokolení a až na věky nevkročí do Církve Boží.

Když Eliáš prchal ]esabely &pod dubem unaven ležel, od
Anděla, jenž k němu přišel a vzbudil ho, řečeno mu jest:
Vstaň a pojez. Ohlédl se a aj,u hlavy jeho chléb podpopelný
a nádoba vody. Věru nemohl-liž mu Bůh poslati kořeněného
vína a olejových jídel a masa uměle přistrojeného? Eliseus
syny prorocké zve na oběd a bylinami polními je krmě, jed
nohlasné slyší volání obědvajících: „Smrt v hrnci“. \ťlověk
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Boží nerozhněval se na kuchaře, skvostnějšího stolu nemívalt',
ale nasypav do hrnce mouky, hořkost osladil, touž mocí du
cha, kterouž Mojžíš Maru v sladkou vodu proměnil. Taktéž
i ty, kteří ho zajmout přišli, když je byl na očích i na mysli
oslepil a nic nevědoucí do Samaří zavedl, jakými pochout
kami občerstviti kázal, slyš: „polož před ně, praví, chléb a
vodu, at'pojedíanapijí se aodesláni jsou zase k pánu svému“.
Bylo možno i Danielovi z mis královských bohatší stůl do
nésti, ale Habakuk nese mu oběd ženců, asi selský. A proto
i mužem žádosti byl nazván, že nejedl chleba žádosti a nepil
vína vášně smyslné.

Nesčetně jest v božských Písmech míst, odsuzujících ob
žerství a doporučujících jídla prostá. Leč poněvadž nyní
jsme si neuložili o postech mluviti, a všecko probrati zvlášt
ního titulu i svazku žádá, toto málo z přemnohého dostačiž.
Ostatně můžeš si i sama podle tohoto dovoditi: Jak prv
ní člověk břicha více poslouchaje než Boha, do tohoto ú
dolí slzavého byl vyvržen. Jak i pána Satan na poušti hla
dem pokoušel. A jak Apoštol volá: pokrmy břichu abřicho
pokrmům, Bůh pak i toto i ony zničí; a o prostopášných:
]ichžto Bůh břicho jest. Nebot' to ctí každý, co miluje. proto
bedlivě jest se přičiňovati, aby lačnost znova do Ráje uvedla
ty, které sytost vyhnala.

Míníš namítnouti, že ty ze vznešeného rodu zrozená, vždy
v rozkoších, vždy v peří, nemůžeš se zdržovati vína a pokrmů
jedlejších ani žíti zákonů těchto přísněji,odpovím:Zij si tedy
dle zákona svého, dle zákona Božího nemohouc. Ne že by
Bůh, veškerenstva Tvůrce a pán, v kručení našich střev a
prázdnotě žaludku a palčivosti plic měl potěšení, ale žejinak
nemožno, by cudnost tvá byla v bezpečí. Job Bohu milý a
dle svědectví jeho samého bezúhonný a prostný, slyš, co o
ďáblu tuší: Síla jeho v bedrách a moc jeho v pupku. Přiro
zení mužské a ženské počestnými jmény tu přezváno. Odtud
i slibuje se, že z beder Davidových zasedne na stolici jeho.
A sedmdesátpět duší vešlo do Egypta, kteréž vyšly z bedra
]akobova. A když zápasil s Hospodinem, a žila bedra jeho
zvadla, přestal ploditi děti. Atomu, kdo slaviti se chystá be
ránka, přikazuje se činiti tak s bedry přepásanými a umrtve
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nými. A k jobovi praví Bůh: přepaš jako muž bedra svá! A
]an pasem koženým jest opásán, aapoštolům se káže, bys be
dry opásanými třímalipochodně Evangelia.KJerusalému pak,
jenž potřísněn krví, na poli bludu se nalézá, praví sev Eze
chielovi :Nebyl'přiřezánpupek tvůj.Všeliká tedy protimužům
moc ďáblova vbedrách jest, všelikásíla proti ženám v pupku.

Chceš zjistiti, že tak jest, jak jsme pověděli? Viz příklady.
Samson lva silnější a balvanu tvrdší a jenž sám a nah tisíc o
zbrojenců stíhal, v objetí Dalilině měkne. David podle srdce
páně vyvolený a který příští Krista svatými často ústy opěval,
když procházeje se po střeše domu svého nahotou Bethsabé
byl uchvácen, cizoložství a nad to ještě vraždu spáchal. při
tom i toho si povšimni, že žádný pohled, ani doma, není bez
pečen. Pročež k Hospodinu kajícně mluví: Tobě samému
zhřešil jsem a zlé před tebou učinil. Králem totiž byl, jiného
se neměl báti. alomoun, skrze něhož Moudrost sama sebe
opěvovala,kterýž rozmlouval od cedru Libánského ažkyzopu,
který ze zdi roste, odstoupil od Hospodina, protože byl žen
milovníkem. A aby nikdo ani příbuzenství krve nedůvěřoval,
nedovoleným zápalem zahořelAmnon bratr k sestřeThamar.

Stydno říkati,kolik panen denně padá, kolik ze svého klína
matka Církev ztrácí, na které hvězdy nepřítel pyšný staví
svůj trůn; kolik skal vyhloubí a bydlí had v děrách jejich.
Viz přemnoho těch, jež vdovami jsou dříve než se vdaly, jež
nešťastné svědomí jen podvodnou rouškou zakrývají; kte
ré, neprozradí-li jich nadmutý život a kvílení nemluvňat, se
vzpřímenou šíji a svižným krokem si chodí. Jiné však pijí
pro neplodnost a nepočatého ještě člověka vraždu páchají.
Některé pocítíce, že počaly ze zločinu, po jedech na potra
cení se shánějí a často i samy jimi hynouce, trojím zloči
nem vinny do pekel bývají strhovány: sebevraždou, cizo
ložstvím vůči Kristu a vraždou nenarozeného ještě dítěte.
To jsou ty,které řikávají: „Čistým všecko čisto.Stačí mi moje
svědomí. Srdce čistého žádá Bůh. proč bych se zdržovala
pokrmů, které Bůh stvořil k požívání?“ A když se někdy na
chlastají vína a chtějí se zdáti švarnými a vtipnými, k opil—
.stvím svatokrádež přidávají, říkajíce: „Bůh uchovej, bych se
krve Kristovy zdržovala.“ Auzří-li některou bledou a smut
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nou, ubožačkou &mniškou a manichejkou ji nazývají, a důs
ledně,nebot' při takovém předsevzetí půst heresí by byl. To
jsou ty, které na veřejno okázale chodí a kradmými pohledy
smečky mladíků za sebou táhnou a proti kterýmž namířeno
jest slovo prorokovo: Tvář tvoje nevěstčí se stala, beze stu
du jsi. Nachový lem na šatu jen úzký, hlava volněji svázána,
aby vlasy sjížděly, střevícehrubší, na ramenou poletující ma
fort, krátké rukávy, jež paže těsně obepínají, a loudavější
chůze — tot' u nich všecko panenství. Mějtež si takové svo
je vychvalovatele, aby pode jménem panenství s větším zis
kem zahynuly. Rádi takovým se nelíbíme.

Stydno o tom, běda, mluviti, smutno jest to, ale pravda:
odkud se do církví vplížila morovina agapetská? Odkud bez
manželství jiné jméno manželek? ano odkud nové soulož
nice? Více povím: odkud jednoho muže se držící kurevnice?
Vtémž domě, v témž pokoji přebývají, a často na jednom
lůžku léhají, a podezíravými nás nazývají, myslíme-li si něco.
Bratr sestru pannu opouští, panna svýmbratrem svobodným
zhrdá a cizího vyhledává, a dělajíce se, že téhož jsou před
sevzetí, u cizích duchovní útěchy vyhledávají, aby doma měli
tělesné obcování. Lidi také káře Bůh v Příslových alomou
nových řka: Uváže si kdo v klín oheň, a šaty jeho neshoří?
nebo bude choditi po řeřavém uhlí a nohy jeho se nespálí?

Když jsme tedy vyplašili &vypíchali ty, které nechtějí pan
nami býti, ale zdáti se jimi, nyní na tebe všecka moje řečse o
brací, nebot' čím prvnější z dívek římských jsi urozenou pan
nou býti zvolila, tím více jest tipečovati,abys ni přítomného ni
budoucího blaha nepozbyla. O svízelích manželstvía nejisto
tách jeho na ukázce ve vlastní rodině jsi se poučila, když
sestra tvá Blésilla, věkem starší, ale zaslíbením mladší, po
svatbě sedmého měsíce ovdověla. O nešťastný osud člověka,
že budoucnosti nezná: i věnce panenství i rozkoše manžel
ství pozbyla. A byt' vdovství druhý stupeň cudnosti zaují
malo, přece považ, jaké asi co chvíle kříže trpí, zříc denně
na sestře, co sama ztratila, aže méně snadno pohřešujíc roz
koše, které již zakusila, menší má mzdu zdrženlivosti! Budiž
však i ona klidna a mysli radostné.Užitek stonásobnýi šede
sátinásobný z jednoho jsou semene cudnosti.
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Nechci, aby se's stýkávala s paními, nechci, abys chodila

do rodin urozených, nechci, abys často vídala to, čím zhrda
jíc, pannou býti jsi zvolila. Jestliže sobě ženičky přichvalují
navzájem své muže soudce a v nějaké hodnosti postavené,
předhánějí-li se ctižádostivci, aby pozdravili chot' císařovu,
proč ty bys nečest činila choti svému? K manželce člověka
proč ty, nevěsta Boží, bys spěchala? Uč se v této věci svaté
hrdosti: věz, že ty's lepší jich. A netoliko si přeji, abys stra
nila se schůzek s těmi, které čestnými úřady manželů se na
fukují,které houfci komorníkův se obklopují. a které v rou
cha zlato na nitky roztepané mají vetkáno, ale itěch prchej,
které nezbytím a nikoli vůlí svou jsou vdovami; ne že by si
byly měly přáti smrti mužův, ale že dané příležitosti k cud
nosti nepřijaly ochotně, a nyní šat toliko dřívější změnivše,
nezměnily ctižádosti. Řada vykleštěnců jde před klenutými
nosítky, a na růměnných tvářích kyprá kůže jest napjata, i
myslela bys, že neztratily manželův, ale že jich hledají. V
domě samý lichotník, samé hostiny. I kněží, kteří jim měli
vštěpovati učení i bázeň, líbají hlavy svých patronek a ruku
napřahujíce (nevědouc soudila bys, že žehnati jim chtějí)
mzdy berou za své poklony. A tak ony, pozorujíce, že kněží
jejich pomocí potřebují, vypínají se v pýchu, a poněvadž
zkusily panství manželů, milejší jim jest svoboda vdovství.

istotnými a nonnami se nazývají, a po podezřelé večeři o
Apoštolech se jim snivá.

Družkami tvými bud'tež takové, které od postů zhubeněly,
které bledy jsou ve tváři, které i věk i život vyzkoušel, které
denně v srdcích svých pějí: Kde p_aseš?Kde odpočíváš 0 po
ledni?, které ze zaniceni říkají: Zádám si roztržena býti a s
Kristem býti. Buď poddána rodičům; napodobuj Zenicha
svého. Zřídka vycházej na ulici. Mučenniků vyhledávej v
jizbě své. Vždy budeš míti dosti příčin k vyjití, budešeli vy
cházeti, kdykoliv toho nezbytně třeba. Jídlo tvé budiž mírno
a nikdy žaludek naplněn. Nemálo jest takových, že ač vína
jsou střízlivy,hojností jídla bývají opity. Když v noci vstáváš
k modlitbě, at'neříháš zažíváním,ale prázdnotou žaludku. a
stěji čti, uč se co nejvíce. S knihou at' tě spánek zastihne, a
klesající tvář stránka svatá at' zachytí. Posti se denně, a ob
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čerstvujíc se, střez se nasycení. Nic neprospěje dva tři dni
nositi prázdný žaludek, když se pak zrovna tolik nacpe a
sytostí půst se vyváží. Duch přetížený ihned malátní, a země
zavlažená plodí trní choutek smyslných. pocítíš-li někdy, že
člověk zevnitřní baží po rozkvětu mládí, a když po jídle ode
bereš se na lože a sladká bujnost chtíčů tebou zachvěje,
chop se štítu víry, jímž ohnivé šípy ďáblovy se uhašují. Všich

Ose.vu.ni cizoložníci, jako pec srdce jejich. Než ty, Kristovými kro
čejemi provázena a řečíjeho pozorna rci: Nebylo-liž cestou
srdce naše hořící, když Ježíš nám otvíral písma? A ono:

Žalm„s. Ohnivá řeč tvoje náramně, a služebník tvůj miloval ji. Ne
snadno jest, aby duše lidská něčeho nemilovala, a nutno
jest, by mysl naše za nějakými vášněmi tíhla. Láska tělesná
přemáhána bývá láskou duchovní. Zádost žádostí se uhašuje.

eho s jedné strany ubývá, s druhé přirůstá. proto raději
Dis.m.vždy znova říkej: Na loži svém v noci hledala jsem, jehož

miluje duše má. Umrtvujte tedy, dí Apoštol, ůdy_své,kteréž
jsou na zemi. Odtud i sám později směle pravil: Ziv jsem já,
ne již já, leč živ jest ve mně Kristus. Kdo umrtvuje údy své

Žalm118.a v obraze chodí, nebojí se říci: Učiněn jsem jako kožený
měch v jíní. Jakákoliv vlhkota chlípnosti ve mně byla, vy

Žalmlos.sušila se. A kolena má postem zemdlela, a: Zapomněl jsem
Žalmm.jísti chleba svého. Od hlasu ůpění mého přilnula kost má

ke kůži mé.
Budiž cikádou noční.Zmývej po všecky noci lože své, slza

mi svými smáčej postel. Bdí a buď jako vrabec v samotě.
Zalmy pěj duchem, žalmy pěj i smyslem: Dobrořeč duše má
Hospodinu a nezapomínej všech odplat jeho: kterýž se sli
tovává nade všemi nepravostmi tvými, kterýž uzdravuje vše
cky nemoci tvé a vykupuje od zkázy život tvůj. Kdo z nás
může ze srdce říci: Nebot' popel jako chléb jsem jídal a ná
poj svůj s pláčem jsem mísil? i není plakati, není úpěti,
když mne znova had láká k pokrmům nedovoleným? Když
mě z ráje Panenství vyhnati a v suknice kožené chce obléci,
které Eliáš, do Ráje se vraceje, odhodil na zemi? Co mně z
rozkoše, která za krátko pomíjí? Co s touto sladkou a smrtící
písní sirén? Nechci, bys podléhala ortelu, jenž na člověka

Gen.m.,16.odsouzeného jest vyřčen: „V bolestech a v soužení roditi bu
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deš. “Zenětento zákon jest dán, ne mně.„Ak mužiobrácení tvo
je.“Obrácení k manželu budiž oné,která chotěmnemá Krista.
A posléze: „Smrtí zemřeš“.Toťkonec manželství. Moje před
sevzetí však nad pohlaví povzneseno jest. Mějž si manželství
svůj čas i čestné jméno. Moje panenství v Marii a Kristu po
sv'ceno jest.

ekne snad někdo: A manželství utrhati se opovažuješ,
kteréž od Boha jest požehnáno? Není utrháním manželství,
když panenství nad ně se staví. Nikdo zlého s dobrým ne
srovnává. Ať se honosí i vdané, když za pannami jsou dru
hými. Rost'te, praví se, a množte se, a naplňte zemi. At' roste
a množí se, kdo naplniti chce zemi. Tvoje rodina v nebesích
jest. Rost'te a množte se, výrok tento se nenaplňuje, leč až
po vypuzení z Ráje a po obnažení a po odění fíkovým listím,
kteréž jest předzvěstí svědění manželského. Ať se žení a
vdává, kdo v potu tváři jí chléb svůj, komu země hloží a trní
plodí, čí osení bodláčím se dusí. Símě moje stonásobným
užitkem jest plodno. Ne všichni chápají slova Božího, ale ti,
kterým dáno jest. Činiž si jiného panicem nevyhnutelnost,
mne vůle. Čas objímání a čas zdržování se objetí; čas roz
mítání kamene a čas sbírání. Když z tvrdosti národů zrodili Kaz.;.
se synové Abrahamovi, začali se kamenové svatí váleti po
zemi. přelétají totiž vichřice tohoto světa a ve voze Božím Zach.9.
rychlostí kol se točí. Ať si sešívají suknice ti, kteří svrchu
nesešitou ztratili, ti, které kvílení nemluvňat těší, na samém
úsvitu života pláčem lkajících, že se narodila. Eva v Ráji pan
nou byla; až dostali kožené sukně, počátek vzalo manželství.
Tvou vlastí Ráj jest. Zachovej, čím jsi se zrodila, a rci: Na
vrať se duše má v odpočinutí své. A abys věděla, že panen- zumm.
ství jest stavem přirozeným, manželství pak po provinění,
panenské tělo se rodí z manželství, čímž v ovoci se vrací, co
v koření se bylo ztratilo. Vyjde prut z kořene Jesse a květ z
kořene vystoupí. prut jest Matka páně, prostná, čistá, ryzí,
žádného semene z venčí nepřijavší, a k podobenství Božímu
sama plodná. Květem prutu Kristus jest, řkoucí: Já květ polní
a lilie údolí, kterýž také na jiném místě nazývá se kamenem
utrhším se od hory bez rukou, čímž naznačuje prorok, že Dan.11.
panic z panny se narodí. Ruce totiž pojímají se za dílo man
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želství, jako tuto: Levice jeho pod hlavou mou a pravice jeho

Pís-11-obejme mne. S tímto smyslem souhlasí i to, že zvířata, jež do
archy Noemovy po dvou jsou vodčna, nečistá jsou; lichý to
tiž počet jest čistý. A Mojžíšovi a Ježíši Nave bosýma no
hama káže se do Země svaté vkročiti. A učenníci bez přítěže
obuvi a bez vazby koží k hlásání Evangelia jsou posíláni. A
vojáci rozdělivše sobě losem roucha Ježíšova, neměli stře
víců, které by vzali, nebot' nemohl míti Pán toho, co učed
níkům byl zapověděl.

Chválím sňatek, chválím manželství, ale že mně panny
rodí; vybírám z trní růži, ze země zlato, ze škeble perlu. Bu
de-liž, kdo oře, orati celý den? Nebude-liž se i ovocem ná
mahy své těšiti? Tím více ctí se manželství, čím více se mi
luje to, co se z něho rodí. Co závidíš, matko, dceři? Tvým
mlékem byla kojena, z tvých útrob vyšedši na tvém klíně
dorůstala. Ty bdělosti mateřské lásky zachovala jsiji pannou.
Horšíš se, že nechtěla býti chotí vojáka, nýbrž krále? Veli
kého dobrodiní tobě získala. Tchýní Božíjsi se stala. O pan
nách, praví Apoštol, přikázání Páně nemám. Proč? Protože
aby i sám zůstal panicem, nebylo z rozkazu, ale zjeho vůle.
A nesluší poslouchati těch, kteří vymýšlejí, že měl ženu,
kdyžtě vykládaje o zdrženlivosti a radě k trvalé čistotě, vy—

1-Kor.7-slovil se: Chci, abyste všichni byli jako já sám. A dále:
pravím pak neženatým avdovám: Dobré jest jim,zůstanou-li
tak, jako ijá. A na jiném místě: Nemáme-liž moci voditi ženy
s sebou jako i ostatní Apoštolové? Proč tedy nemá přiká
zání Páně o panenství? Protože větší jest odplata toho, čeho
se nevymáhá a co přece se podává. Protože bývalo-li by
bylo panenství přikázáno, manželství zdálo by se vyhoštěno;
a největší tvrdostí by bylo, proti přirozenosti nutiti a života
andělského od lidí mocí požadovati a jaksi zatracovati, co
od Boha založeno jest.

Něco jiného značilo blaženost v Zákoně starém. Tam se
praví: Blahoslavený, kdo má símě své na Sionu a domácí

1581.31.v ]erusalémě. A zlořečená neplodná, která nerodila. A sy
Žalmm. nové tvoji jako mlází olivové vůkol stolu tvého. A zaslíbení
Žalm104.bohatství: A nebude nemocného v čeledích jejich. Nyní se

1531.56.praví: Nemějž sebe za dřevo suché, máš za syny a dcery
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věčné místo v nebi. Nyní se dobrořečí chudým, a Lazar
přednost má před bohatcem v purpuru. Nyní kdo nemocen,
ten mocnější jest. prázden byl svět, a nemluvě o předobra
zech, jediným požehnáním bylo požehnání dítek. proto i
Abraham již stařec Kethuru pojímá, a Jakob pokřiny se vy
kupuje, a krásná Ráchel, předobraz Církve, stěžuje si do
zavření lůna. Kdyžvšak ponenáhlu setba vzrůstala, žnec pos
lán byl mezi ní. panicem Eliáš, panicem Eliseus,paníci mnozí
synové proročtí. Jeremiášovi se dí: Aty manželky nepojímej. ]erem16.
posvěcenému v lůně, před blízkým zajetím, zapovídá se poj
mouti manželku. Jinými slovy totéž mluví Apoštol: Mám za
to tedy, že jest to dobré pro nastávající potřebu, že dobré
jest člověku „tak býti. Jaká jest ta potřeba, jež kazí radosti
manželské? Casu na krátko jest: nezbývá než aby i ti, kteří 1.Kor.7.
mají ženy, tak byli jako by jich neměli. Za dveřmi jest Na
budochonosor. Vytáhl se lev z doupěte svého. Nač mně man
želství, aby sloužilo nejzpupnějšímu králi? Nač dítky, jichž
pláče prorok řka: Jazyk kojeňátka žízní přilnul k dásním
jeho. Maličtí žádali chleba, a nebylo, kdo by jim ho lámal? NářkyIV.
Ukazovalo se tedy, jak jsme pravili, jen mezi muži toto dobro
zdrženlivosti, a Eva dále v bolestech rodila. Jakmile však
panna v životě počala a porodila nám pachole, jehož kní
žectví na ramenou jeho, Boha silného, Otce budoucího věku,
rozvázáno byto prokletí. Smrt skrze Evu, život skrze Marii.
Proto i bohatěji proudil dar panenství v pohlaví ženské, že
se od ženy počalo. Jakmile Syn Boží vkročil na zemi, novou
sobě rodinu ustavil, aby na nebi maje Anděly, kteří se mu
klaněli, měl anděly ina zemi. Tehdy Holofernovi hlavu zdr—
ženlivá Judith ut'ala.Tehdy Aman, jenž se vykládá nepravost,
svým ohněm jest spálen. Tehdy Jakub a Jan opustivše otce,
sítě, lodičky, šli za Spasitelem, příchylnosti ke krvi &pout
světa i péče 0 dům zároveň se vzdavše. Tehdy ponejprv se
slyšelo: Kdo chce za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi
kříž svůj a následuj mne. Zádný totiž vojín nejde v bitvu se
ženou. Učedníku chtějícímu jíti pohřbít otce, nedovoluje se.
Lišky mají doupata &ptáci nebeští hnízda, v nichž by odpo
činuli, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu sklonil, abys
snad se nermoutila, máš-li příbytek těsný. Kdo bez ženy jest,
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pečliv jest toho, což páně jest, kterak by se líbil Pánu. Kdo
však se ženou jest, pečlivjest toho, co jest tohoto světa, kterak
by se líbil ženě. Rozdělena jest žena i panna. Která není
vdána, myslí na to, co jest páně, aby byla svata tělem i du
chem; ale která vdána jest, myslí na to, co jest světa, kterak
by se líbila muži.

Co svízelův spojeno jest s manželstvím a vjaké starosti jest
zapleteno, v knize, kterou jsme proti Helvidiovi o ustavič
ném panenství Blahoslavené Marie vydali,myslím, že z krátka
jest vyloženo. Nyní totéž rozvinovati daleko by zavádělo;
libo-li komu, aťz praménku toho čerpá. Leč aby se nezdálo,
že načisto jsem věci te' pominul, podotýkám nyní, že když
Apoštol nám káže modliti se bez přestání a kdo v manželství
závazek plní, modliti se nemůže, bud' modlíme se neustále a
jsme panici, nebo se přestáváme modliti, abychom sloužili
manželství. A „vdá-li se, praví, panna, nehřeší ; ale trápení
těla budou míti takoví“. A již na počátku spisku jsem pravil,
že o souženích manželství bud' ani nebudu se zmiňovati, nebo
jen několika slovy, a nyní totéž připomínám; ráda-li bys zvě
děla, kolika útrap jest panna prosta, a kolika manželka jest
sevřena, čti Tertulliána „Přitelí filosofa“ a jiná díla o pa
nenství, a blaženého Cypriana výborné dílo, i papeže Da
masa 0 této věci verše i prosu; te'ž dílka Ambrože našeho,
jež nedávno napsal sestře své: v nich takovou výmluvnost
rozvinul, že cokolivěk k chvále panenství lze říci, vyhledal,
vyjádřil, vyložil.

Nám poněkud jinou cestou jest se dáti. panenství nevyná
šíme, ale zachováváme. Nestačí věděti, co dobré jest, nestře
že-li se co nejpozorněji, co vyvoleno jest, nebot' ono jest věcí
úsudku, toto námahy; ono jest společno s mnohými, toto
s málokým. Kdo setrvá, praví se, až do konce, ten spasen
bude. A: Mnoho jest povolaných,ale málovyvolených.proto
tě zapřisahám před Bohem a před Ježíšem Kristem a vyvo
lenými Anděly jeho, abys ostříhala, co jsi začala, abys nádob
chrámových, které jen kněží viděti smějí,nevynášela snadno
na veřejno; aby v svatyni Boží nenahlédl někdo světský.
Oza dotknuv se Archy, které nebylo dovoleno se dotýkati,
okamžitou smrtí poražen jest. A nebyla nádoba zlatá a stří
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brná Bohu tak drahou, jako chrám těla panenského. Minul
stín, nyní pravda vládne. Ty sice prostně mluvíš a i k ne
známým vlídna jsi, nechtějíc jich přezírati, ale jinak hledí
očinecudné.Neumějí patřítina krásu duševní, ale na tělesnou
se dívají. Ezechiáš ukazuje poklad Boží Assyrským; ale ne
náleželo, aby Assyrští viděli, čeho by si žádali. Když na konec
Judsko častými válkami bylo rozvráceno, nádoby páně nej
dřív byly vzaty a přeneseny. A při kvasu &obklopen soulož
nicemi, poněvadž palmou neřestí jest, poskvrniti, co počest
ného -—Baltasar pije z posvátných baní. „

Neschyluj ucha svého k slovům zlosti. Casto totiž takoví,
kteří neslušného něco mluví, zkoušejí úsudek mysli, ráda-li
ty panna posloucháš, co se praví, rozesměje-li tě každá směš
nost; cokoliv řekneš, chválí, cokoliv zamitneš, zamítají. Roz
tomilou &svatou a v které lsti není tě nazývají: „Hle, pravá
děvečka Kristova“, říkajíce, „hle, vtělená prostota. Ne jako
ta hrubá, ohavná, neomalená, odpuzující, která snad proto
nemá manžela, že ho nenalezla“ Zlem přirozenosti dáváme
se vésti. K lichotníkům rádi se kloníváme, a ač namítáme
svoji nehodnost a horký růměnec nám tváře oblěvá, přece
duše v nitru se raduje z chvály své. Nevěsta Kristova jest
archou Umluvy, zevně i uvnitř vyzlacenou. strážkyní zákona
Páně. Jako v oné nic jiného nebylo než desky zákona, tak
ani v tobě nebudiž žádného myšlení vnějšího. Na této slitov
nicijako na cherubínech seděti chce pán. posílá učenníky
své, aby tebe v oslátku oslice péčí světských zbavili, abys
nechajíc plev & cihel egyptských, následovala Mojžíše na
poušť a vešla do země zaslíbené. Nikdo at' ti nebrání, ani
matka, ani sestra, ani příbuzná, ani vlastní bratr: pán tebe
potřebuje. Kdyby tě chtěli zdržovati, at' se bojí bičů Farao
nových, kterýž nechtěje propustiti lidu Božího, aby Boha
uctil, utrpěl, co známo z písma. Ježíš vstoupiv do chrámu,
vyvrhl vše, co do chrámu nenáleželo. ]estit'Bůh horlitel a ne
chce, by dům Otcův, stal se peleší lotrovskou. Sice kde pe
nize se čítají, kde klece s holuby stojí &prostota se ničí, kde
srdcem panenským zmítá péče o světské záležitosti, rázem

opona chrámová se trhá; ženich \'Ěává rozhněván a dí : Zanechán bude vám dům váš pustý. ti Evangelium a viz, kte
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rak Marii u nohou páně sedící přednost se dává před sna
živostí Martinou. A zajisté Marta pilnou službou své pohos
tinnosti pánu a učedníkům jeho chystala hostinu, a přece
Ježíš praví : „Marto, Marto, pečliva jsi a kormoutíš se věcmi
přemnohými, ale málo čeho jest tak potřebí, jako jednoho:
Maria dobrou stránku vyvolila,kteráž nebude od ní odňata“
Buď i ty Marií, nad jídlo budiž tobě učení. Sestry tvé at' si
pobíhají a shledávají, jak by Krista pohostinnu uvítaly. Ty
jednou odvrhši břímě světa, u nohou páně sed' a rci: Nale
zla jsem, jehož hledala duše má; držeti se ho budu a nespu
stím se ho, a on at' odpoví: Jediná jest holubice má, doko
nalá má, jediná jest matky své, vyvolená rodičky své, nebe
ského totiž ]erusaléma.

Vezdy at'tebe střeže úkryt tvého pokojíku; vezdy at'ženich
tam stebou hraje. Modlíš se, mluvíš k Zenichovi; čteš,mluví
on k tobě; a přemůže-li tě spánek, přijde on za zeď a vstrčí
ruku svou skulinou a dotkne se života tvého; a otřesouc se
vstaneš a řekneš: Zraněna láskou jsem. A zase uslyšíš od
něho: Zahrada zamčená sestra nevěsta má: Zahrada zam
čená, studnice zapečetěná. Varuj se, bys nevycházela z domu,
chtějícviděti dcery krajiny cizí,když máš za bratry patriarchy
&za otce Israele ti jest dopřáno. Dina jen vyšla a porušena
jest. Nechci, abys Zenicha hledala po ulicích. Nechci, bys
obcházela úhly města, bys i řekla: Vstanu a zchodím město
a po ryncích a po ulicích hledati budu toho, jebož miluje
duše má; a bys i tázala se: Neviděli jste toho,_,jehož miluje
duše má? Nikdo se neuvolí tobě odpověděti. Zenicha na u
lici nalézti nemožno. Těsna &úzka jest cesta, která vede k ži
votu. posléze následuje: Hledala jsem ho &nenalezla, volala
jsem ho a neodpověděl mi. A kdyby dosti bylo na tom, že
se nenalezne! Ale zraněna &obnažena budeš a s pláčem vy
právěti budeš: Nalezli mne strážní, kteří chodí po městě,
zbili měa zranili mě a vzali mi plášt'můj. Toto-li však vyjdouc
vytrpí ta, která byla řekla: Já spím, ale srdce mé bdí, a: Ky
tičkou myrrhy mně milý můj, mezi prsy mými odpočívati
bude, co s námi, se stane, které ještě jsme mladičky, které,
když Nevěsta s Zenichem vcházejí, zůstáváme venku? Zár
litel jest Ježíš, nechce, by jiní viděli tvé tváře. Třebas se vy
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mlouváš a vysvětluješ: Zastřela jsem obličej svůj závojem a
tebe jsem hledala a pravila jsem: Oznam mně, jehož miluje
duše má: kde paseš, kde odpočíváš o poledni, abych snad
nebyla jako zahalená nad stády druhů tvých, rozhněvá se,
vzkypí a řekne: Nepoznala-lis sama sebe, 6 krásná mezi že
nami, vyjdi ty po šlépějích stád a pas kozelce své mezi stánky
pastýřů.Bys ibyla krásná a nade všecky ženy miloval Zenich
spanilost tvou, nepoznáš-li sebe a s všelikou bdělostí neu
chováš-li srdce svého, nebudeš-li prchati pohledů mladých
mužů, vyjdeš z komnaty mé a pásti budeš kozelce, kteří po
stavení budou na levici.

Nuže, Eustochie má, dceruško, paní, spoluslužebnice, se
stro — jiné jméno věk tvůj, jiné zásluhy, jiné náboženství,
jiné láska vnuká — slyš Isaiáše, jenž dí: Lide můj, vejdi do
pokojů svých. Zavři dvéře své, skrej se maličko na chvilku,
dokud nepřejde hněv Páně. Venku aťse potulují panny po
šetilé, ty uvnitř budiž s Zenichem, nebot' zavřeš-li dvěře a
podle příkazu Evangelia ve skrytě modliti se budeš Otci

lsui. 26.

svému, přijde a zaklepe a řekne: Aj já stojím u dveří a tluku. Apok.m.
Otevře-li mi kdo, vejdu a večeřeti budu s ním a on se mnou.
A ty hned bedliva odpovíš: Hlas milého mého tlukoucího:
Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubičko má, dokonalá
má. Nesluší se, abys řekla: Svlekla jsem se ze suknice své,
kterak se v ni obleku? umyla jsem nohy své, kterak je zma
ží? Vstaň rychle a otevři, aby nepřešel, kdybys váhala, a
potom by si's stýskala řkouc: Otevřela jsem milému svému:
milý můj přešel. Nebo nač potřebí, aby dveře srdce tvého
zavřeny byly Zenichu? At' jsou otevřeny Kristu, zavřeny
ďáblu, podle slov: Vstoupil-li by duch moc majícího na tebe,
nepopouštěj místa jemu. Daniel ve večeřadle svém zůstával
v hořejšku (nemohlt' zůstávati nízko), a okna měl otevřena
k Jerusalému. I ty mějž okna otevřena, ale tam, kudy by
světlo vcházelo a kudy bys viděla město páně. Neotvírej těch
oken, o kterýchž se praví: Vešla smrt okny vašimi.

Též toho jest se ti nejobezřeleji vystříhatí, abys světské
slávy žádostí nedala se uchvátiti. Kterak, pravil Ježíš,můžete
věřiti, slávu od lidí přijímajíce? Viz, jaké zlo to jest, když
nemůže věřiti, kdo je v sobě má. My však rceme: Chlouba
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List dvacátý druhý
má ty jsi. A: Kdo se chlubí, v pánu se chlubiž. A: Kdybych
se ještě lidem zaliboval, nebyl bych služebníkem Kristovým.
A: Mne však daleko budiž, abych se chlubil, leč křížem Pána
našeho Ježíše Krista, skrze něhož mně ukřižován jest svět a
já světu. A: V tobě chlubiti se budeme celý den, a: Hospo
dinu chlubiti se bude duše má. Dáváš-li almužnu, sám Bůh
at' vidí. Postíš-li se, vesela budiž tvoje tvář. Šaty ani příliš
čisty ani špinavy a žádnou zvláštností nebudící pozornosti,
aby mimojdoucí, potkávajíce tě, nezastavovali se a prstem
na tebe neukazovali. Tu bratr zemřel,tu sestru nebožku jest
doprovoditi do hrobu: střez se, abys častěji to činíc, sama
nezemřela. Nechtěj se zdáti ani zvláště nábožnou, ani po
kornější než třeba, abys slávy unikajíc, nehledala jí. Mnozí
totiž ubíhajíce pozorovatelů chudoby své, milosrdenství a
postů svých, tím již si žádají líbiti se, že se líbiti nechtějí, a
ku podivu člověk po chvále baží, když se jí straní. Ostatních
vášní, které v mysli člověkově radost, strast, naději, strach
vzbuzují, více lidí nalézám uchovaných, této chyby však málo
kdo se ještě ubránil; a ten jest nejlepší, kdo jakoby na krás
ném těle řídce jest bliznami znešvařen. Nenapomínám tě za
jisté, aby se's nechlubila bohatstvím, aby se's nehonosila u
rozeností, aby se's nad jiné nevypínala. Znám tvoji pokoru;
vím, že ze zanícení říkáš: Pane, není pozdviženo srdce mé,
aniž povýšeny jsou oči mé. Vím, že u tebe a u matky tvé pý
cha, kterou ďábel padl, nadobro nemá místa. proto též tobě
otom psáti zbytečno by bylo. Největší jestit'pošetilostí učiti,
co zná ten, jehož učíš. Ale aby ani tím v tobě chlubnost ne
vznikla, že jsi chlubností světskou pohrdla, at' se v tebe ne
vkrade mlčky myšlenka, abys zlatými šaty líbiti se přestavši,
pokoušela se líbiti špinavými, aabys přijdouc do shromáždění
bratří nebo sester, sedala si na nižší stoličku, vymlouvala se
nehodností, hlas schválně, jako posty zmořena, seslabovala,
a opírala se o paže něčí, kráčejíc jako zemdlená. Některé
totiž zachmuřují tváře své, aby se lidem zdálo, že se postí, a
jakmile někoho uzří,sténají, spouštějí obočí a zastírajíce tvář,
sotva víčko nadzdvihnou, by viděly. aty tmavé, pás pytlový,
ruce a nohy ušpiněné, jen břicho, poněvadž do toho není
viděti, kypí jídlem. Těm denně pěje se onen Zalm: Hospodin
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rozptýlil kosti lidí, kteří sobě se líbí. Jiné přestrojujíce se,
mužské vzezření na se berou, a stydíce se, že ženami se na
rodily, ostřihávají sivlasy a nestoudně vypínají své eunušské
tváře. Některé v žíně se oblékají a zvláštně ušitými kápěmi,
aby se v dětství navrátily, sovy &výry napodobují.

Ále aby se ,nemyslelo, že jen o ženách mluvím, i mužů
se vyhýbej, které uzříš řetězy ověšeny, kteří proti Apoštolu
ženské vlasy mají a bradu kozlí, černý plášt'aholé, ziměvzdo
rující nohy. Toto vše znamení jsou ďáblova. Takového kdysi
Antima, takového nedávno Sofronia Řím oplakal. Takoví,
když přístupu do domův urozených sizískali a omámili žen
štiny, břemeny hříchů obtížené, pravdě stále se učíce a nikdy
k poznání jejímu nepřicházejice, smutek líčí a posty na oko
dlouhé kradmým jedením nočním prodlužují. Stydno mluviti
o ostatním, aby moje napomínání nezdálo se spíše vyjíždě
ním. Jsou jiní — o lidech svého stavu mluvím — kteří proto
o kněžství a o jáhenství se ucházejí, aby volněji mohli navště
vovati ženy. Veškerou péčí jejich jest, dobře-li voní šaty,při
léhá-li obuv pěkně k noze. Vlasy želízkem nakudrnaceny,
prsty třpití seprsteny, aaby vlhčí cesta nepotřísnila chodidel,
sotva konečky prstů dotýkají se země. Takové když uvidíš,
zanámluvníky jespíše považuj nežli za kleriky. Někteřívšecko
své snažení &život k tomu namířili, aby jména paní, domy“
a mravy poznali. Z těch jednoho, který v umění tom má pr
venství, stručně jakž takž vylíčím,abys poznajíc mistra, snáze
i učedníky rozeznala. Se sluncem spěšně vstává; pořad ná
vštěv si rozvrhuje, nejkratších cest hledá, a skoro až do po
kojů, kde spí, stařec dotěrný vleze. Uvidí-li podušku, uvidí-li
ubrus skvostnější nebo domácínějaké nářadí,chválí,obdivu
je, omakává, a stýskaje si, jak by toho potřeboval, nevyžádá
si toho, ale spíše vymámí, poněvadž se každá bojí městského
oběžníka uraziti. Nepřítelkou jemu jest cudnost, nepřítelem
půst; oběd dle vůně posuzuje a dle tučnosti drůbeže; mla
štivým dědkem ho nazývají. Usta hrubá &nestydatá a k na
dávkám vždy vyzbrojená. Kamkoli se obrátíš, první jest na
očích. Cokolivnového seproslechne,bud' jestpůvodcem nebo
zbarvitelem pověsti.Koně co hodinu nové, tak nádherné a tak
bujné, žebyshozarodného bratra thráckého krále považovala.
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ll. Kor. „.

!. Tin. 5.

List dvacátý druhý
Rozličnými úklady bojuje chytrý nepřítel. Chytřejší byl had

všech živočichů, které byl Hospodin Bůh stvořilna zemi.Od
tud i Apoštol: Nejsou nám neznámy obmyslyjeho. Ani úmy
slná špinavost, ani vyhledávaná čistota nesluší křestanům.
Nevíš-liněco, není-li ti něco dosti jasno z písma, toho septej,
kterého životjeho doporučuje, kterému věk vážnosti dodává,
kterého pověst jeho neodsuzuje, který by mohl říci: Zasnou
bilt'jsem vásjednomu muži, pannu čistouoddati Kristu. Nebo
nemá-li kdo vyložiti, lépe jest něco nevědětijistě, nežli s ne
bezpečím to zvěděti. pomni, že mezi samými osidly kráčíš;
a leckterým pannám po dlouhé službě v nepochybné cud
nosti na samém prahu smrti věnec z rukou byl vytržen. Dři
druží-li se některé děvečky k tvému úmyslu, nevypínej se
nad ně, nenadýmej sejako paní. Jednoho ženichajste zvolily,
společně žalmypějete Kristu, zároveň Tělojeho přijímáte,proč
by mysl nerovna byla? Necht' i jiné jsou povzbuzeny. est
panen necht' vábí ostatní. Docítíš-li některou slabší u víře,
ujmi se jí, potěš ji, polichot'jí, a cudnostjejí učiň ziskem svým.
přetvařuje-lise některá, poddanství se vyhýbajíc, takové ote
vřeně čti Apoštola: Lépe jest provdati se než pálenu býti.
Těch pak panen a vdov,které v zahálce a zvědavosti chodí po
domech paniček, které otřelostí všeho studu předčíi nad mi
mické fatkáře, jako moru nějakého se štítiž. porušují dobré
mravy zlá rozmlouvání. Takové nemajínic jiného na péčinež
břicho a co břichu jest nejblíže. „Má kočičko“, pobízívají ta
kové, „užívej toho, co máš, a žij, dokud jsi na světě; či dětem
svýmschraňuješ?“ Vínamilovny arozpustily jsouce, ke všemu
nejhoršímu navádějí a i povahy železné k rozkošem změk
čují. A když v Kristu zchlípněly, chtějí se vdávati, majíce od
souzení, že první věrnostzrušily. Nechtějž se zdáti sobě příliš
výmluvnou nebo lyricky vtipkujíc s verši sihráti. Nenapodo
buj se zalibením nechutného vkusu matron, které brzy se
vřenými zuby, brzy rozchlípenými pysky blekotající jazyk na
rozsekaná slova upravují, sprostým považujíce vše, co přiro
zeno jest. Tolik jim i jazyka prznění se líbí. Nebo jaké spo
lečenství světla s tmou? Jaký souhlas Krista s Belialem? Co
má s Zaltářem Horác? s Evangeliemi Maro? s Apoštolem
Cicero? Nepohorší-liž se bratr,uvidí-li tebe v modlárně sto
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lujícího? A ačkoli všecko jest čisto čistým a nic nesluší za
vrhovati, co s díkůčiněním se přijímá, přece nenáleží zá
roveň píti kalicha Kristova a kalicha zlých duchův. povím ti
svoji nešťastnou příhodu.

Když jsem předmnoha lety zřeknuv se domu, rodičů, sestry,
příbuzných, a což ještě těžší, návyku na vybranějšíjídlo, pro
království nebeská se oklestil a vydal sevbojdo ]erusaléma,
knihovny, kterou jsem si v Římě s největší pílí &námahou
bylsehnal, nemohl jsem přecenijak oželeti.Postil jsem setedy,
já ubožák, abych četl Cicerona. Po častých bděních nočních,
po slzách, jež mi připomínáním minulých hříchů ; nejhlub
ších útrob vyrážely, Plautus brán byl do rukou. Sel-li jsem
kdy do sebe &jal se čísti proroky, odpuzovala mne nešlechtě
ná řeč,a poněvadž jsem očima slepýma světlaneviděl, nedával
jsem viny očím, ale slunci. Když mne tak starý had šálil, asi
v polovici čtyřicetidenního postu zachvátila mé vyčerpané
tělo horečka až do dřeni pronikající, a ní na chvilku se ne
utišujíc — což skoro neuvěřitelno —tak moje nešťastné údy
sžírala, že div mi kůže s kostí neslezla. Již chystal se pohřeb,a
životní teplo duše jen vlažnou ještě hrudí zachvívalo,kdežto
celé tělo již bylo schladlo. V tom náhle vytržen v duchu, při
tažen jsem před soudnou stolici, kdež bylo tolik světla a tolik z
jasu okolostojících lesku, že leže na zemi, vzhůru pohleděti
jsem se neosměloval. Tázán byv po svém stavu, odpověděl
jsem, že křesťan jsem. Ten však, jenž seděl na stolci, praví:
„Lžeš, ciceroňan jsi, ne křesťan; nebo kde poklad tvůj, tam
i srdce tvé.“ Rázem jsem oněměl, a za bičování, (neboť bíti
mne kázal), ještě více palčivostí svědomí jsem byl mučen, ten
verš sina mysl uváděje:Vpekle pak kdo vyznávatibude tebe?
Jaljsem se však přecevolatiabědovati: „Smilujsenademnou,
pane, smiluj se nade mnou.“ Tento hlas vyzníval mezi šlehy
důtek. Posléze přítomní padše k nohám soudcovým prosili
ho, aby prominul mládí a zbloudivšímu propůjčil času k po
kání a teprve tehdy mne pohnal k mukám, četl-li bych ještě
někdy knihy pohanské. Já v té perné hodince byl bychještě
větší věci slíbil, i jal jsem se přísahati a jménem jeho se do
kládaje volal jsem: „Pane, vezmu-li kdy do rukou, budu-li
kdy čísti knihy světské, tebe jsem zapřel.“ Na tato přísežná
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přísl. 13.

Žalm 96.

List dvacátý druhý
slova propuštěn byv, vracím se na svět, a k podivu všech
otvírám oči, takým proudem slz zalité, že žal můj byl by i
nevěřící k věření přiměl. A nebyl to snad sen nebo liché pře
ludy, jež nás často šálívají. Svědkem mi soudní tribunál ten,
před nímž jsem ležel, svědkem mi soud neblahý, jehož jsem
se bál; kéž se mi nepřihodí, bych se ještě kdy do takového
vyšetřování dostal.Zmodralé,přiznávám se, měljsemlopatky,
rány cítil jsem po procitnutí, a s takovou pílí od té doby četl
jsem písma božská, sjakou ani smrtelných jsem předtímnečítal.

Též zla lakomství dlužno, by se's vystříhala, ne abys cizího
si nežádala — neboť to i zákony veřejné trestají — ale abys
svých věcí, které tobě cizími jsou, neuchovávala. V cizím-li,
praví se, věrni jste nebyli, co vašeho jest, kdo dá vám ? Cizími
jsou nám zlata a stříbra břemena; jmění naše duchovní jest,o
kterémžto se jinde praví:Výkupným duše mužovy vlastní bo
hatství. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti, nebo bud'jed
noho nenáviděti bude a druhého milovati,nebo jednoho strpí
a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužitiimammoně, t.j.
bohatství,neboť pohanským jazykem syrskýmbohatství mam
monou slove. Myšlení na výživu trním jest víry. Kořenem
lakomství péče pohanů. Leč řekneš: Děvče jsem zhýčkané a
rukama svýma pracovati neumějící; sestárnu-li, onemocním
li, kdo se nade mnou slituje? Slyš Ježíše mluvícího k Apo
štolům: Nepřemýšlejte v srdci svém, co byste jedli, ani o
tělo své, čím byste se odívali. Není-liž duše více než pokrm
a tělo více nežli oděv? pohled'tenaptactvonebeské,ženeseje,
aniž žne, aniž shromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský kr
mí je. atu-li se ti bude nedostávati, lilie si předlož. Hlad na
tebe přijde,slyš,že blahoslavení jsou chudí a hladovějící. Ně
jaká-li bolest tebe sklíčí, čtiž: Proto libovati sobě buduvne
mocech svých. A: Dán jest mi osten těla mého, anděl Sata
nův, aby mne zášijkoval, bych se nevyvyšoval. Raduj se ze
všech soudů Božích.Nebo plesaly dcery ]udovy vevšech sou
dech tvých,Hospodine.Ten vezdy hlas z úst tvých se ozývejž:
Nah vyšel jsem z lůna matky své, nah se i vrátím.A: Nic jsme
nenřinesli na tento svět, aniž co odnésti můžeme.

Leč nyní viz přemnché, jak šaty nacpávají skříně, denně
suknice střídajíapřece molů zdolati nemohou. Která nábož

98



Eustochii o panenství
nější jest, jedny šaty dere, a látek máplné truhly. Psací blány
barvou červcovou se napouštějí. Zlato se taví na psaní, dra
hým kamením vyzdobují seknihy, anahý u jejich dveříKristus
umírá. podají-li nuznému ruky, vytrubují. pozvou-li na ho
stínu lásky, rozhlašovatel se sjedná. Viděljsemnedávno (jméno
zamlčují, by se to nezdálo satyrou), veleurozenou Římanku
v basilice blaženého Petra, polomužipředcházenou,jakvlast
ní rukou, by tím za nábožnější byla jmína, po penízku roz
dávala chudým.Zatím,jak přesnadnojestzezkušenostivěděti,

_stařena jedna, jak lety tak hadry ověšená, předběhla, aby po
druhé penízek dostala; když k ní paní pořadem přišla,místo
peníze dala jí pěstí, a takým hříchem vinná krev vylita. Ko
řenem všelikého zla jest lakomství, a proto od Apoštola mo
dloslužbou jest nazýváno. Hledejž nejprve královstvíBožího,
a toto všecko bude ti přidáno.Neumoří hladem dušesprave
dlivého Pán. Mladší jsem byl a sestárl jsem, a neuzřel jsem Žalm36.
muže spravedlivého, aby byl opuštěn, ani semene jeho, aby
hledalo chleba. Eliáši krkavci posluhují a živí ho. Vdova Sa
reptská, sama s dětmi v noci smrti očekávající, proroka na
sytí, hladovějíc, a ten, který obživit se přišel,zázračně stává se
nasycovatelem, ana moučnicezázračněse naplnila.petrÁpo
štol dí: Stříbra a zlata nemám, co však mám, to ti dávám: Ve
jménu pána Ježíše Krista vstaň a choď. A nyní mnozí, byt'
řečí mlčeli, skutkem mluví: Víry a milosrdenství nemám,ale
co mám, zlato a stříbro. toho ti nedám. Majíce pak pokrm a
oděv, dosti na tom mějme. Slyš Jakoba, čeho svou modlitbou
žádá: Bude-li Hospodin můj se mnou a bude-li mne ostříhati
na cestě, kterou já jdu, adá-li michléb kjídlu aroucho k oděvu.
Jen nezbytného prosil; a po dvaceti letech bohatým pánem
a ještě bohatším otcem vrací se do zeměkananejské.Nesčet
ných příkladů z písem jest na snadě, kteréž učí, jak utíkati
jest lakomství.

Než poněvadž nyní jen z části o něm jest řeč a zvláštní
spis mu věnujeme, pokyne-li Kristus, povíme jen, co se před
nedávnými lety přihodilo na poušti nitrijské. Jeden z bratří,
šetrnější spíše než lakomější a nevědoucí, že Pán za třicet
stříbrných byl prodán, sto solidů, které tkaním lnu byl vy
dělal, umíraje zůstavil. Mnichově sešli se v radu — neboť na
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témže místě jich porůznu kolem pěti tisíc v chyškách bydlelo
—,co by bylo s nimi učiniti. Jedni pravili, že chudým je roz
děliti, jiní, že dáti je Církvi, někteří, že příbuzným je poslati.
Makarius však a pambos a Isidor a ostatní, které otci nazý
vají, z Ducha Svatého promluvivše ustanovili, aby zakopány
byly s pánem svým, řkouce: Peníze tvoje buďtež s tebou na
zatracení. A nemysliž někdo, že krutý byl ten čin: taková
hrůza padla na všechny po celém Egyptě, že jediný solid
zůstaviti za zločin se má.

A poněvadž jsme se zmínili o mniších, a vím, že ty ráda
posloucháš, co svatého jest, nakloň poněkud sluchu. Trojí
jsou v Egyptě mnichové. Jedni jsou cenobité, které tam do
mácím jazykem saukes nazývají a které my bychom nazvali
,pospolitě žijícími'. ]iní anachoretové, kteří sami bydlí po
samotách, a odtud mají svůj název, že daleko od lidí se u
stranili. Třetí, řečení remnuoth, počtem nejřidší a nevšímaní,
kteřívšak v zemi naší jsou bud'jediným nebo prvním druhem
mnichů. Ti po dvou, po třech a nikdy mnohem více bydlívají
pospolu, dle svého zdání a panování žijíce; a z toho, co vy
dělají, vjedno skládají, společnou výživu si opatřujíce. Bydlí
však větším dílem po městech a dědinách, a jako by v umění
záležela svatost a ne v životě, co jde na odbyt, větší jest ce
ny. Mezi nimi časté jsou sváry, nebot' ze svého se živíce, ne
strpí nikomu býti poddání. V postech věru soupeřívají, a co
jest věcí skrytosti, věci závodění činí. U nich všecko jest
strojeno: široké rukávy, plouhavé střevíce, hrubší šat, časté
vzdychání, navštěvování panen, utrhání kněžím; a přijde-li
svátek nějaký, nacpou se až k blití.

Těm tedy jako nakažlivině davše výhost, přejděme k těm,
kterých více společně bydlí, k těm totiž, o nichž jsme pravili,
že cenobité slovou. prvním u nich společenstvím jest poslou
chati vyšších a cokoliv přikáží, činiti. Rozdělení jsou po de
sítkách a po stovkách tak, že devíti lidem desátý vládne a
zase deset vrchních stý pod sebou má. Zůstávají odloučení,
bydlíce v oddělených chyškách. Až do deváté hodiny nikdo,
jak jest ustanoveno, nejde k druhému, mimo ty desátníky
zmíněné, kteří, zmítán-li snad někdo nepokojným myšlením,
rozmluvou ho potěší. Po deváté se sbíhají, pějí žalmy, čtou
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Písma dle obyčeje. A po modlitbách všichni se rozesadí, a
prostřední, kterého otcem zvou, jme se vykládati. Za jeho
řeči takové ticho nastane, že nikdo ani na jiného se ohléd
nouti, nikdo zakašlati se neodváží. Chválou mluvčího pláč
jest posluchačů. Mlčky koulejí se slzy po lících, a ani ve vzly
ky nevyráží bolest. Když však o království Kristově, o bu
doucí blaženosti, o slávě příští začne zvěstovati, viděla bys
všecky s tlumenými vzdechy a očima k nebi pozdviženýma,
jak říkají sobě v nitru: Kdo dá mi křídla jako holubicí a po- Žalm54.
letím a odpočinu? Potom se shromáždění rozchází, a každá
desítka se svým otcem ubírá se k stolům, o něž pečují, týdně
se střídajíce.Zádného shonu není u jídla; nikdojedě nemluví.
Ziví se chlebem, luštěninami a zeleninou, pouhou solí jim
chuti dodávajíce. Víno jen starci pijí, kterýmžto s maličkými
chystává se snídaní, aby starci ve svém věku mdlém se po
silnili, maličcí aby v rozvíjejícím se nebyli zlomení. Odjídla
zároveň vstávají a po chvalozpěvu vracejí se do svých od
dělení, a tam každý desátník se svými hovoří a praví : „Viděli
jste toho a toho ? Jaká milost jest v něm? jaké mlčení? jak
skromná chůze?“ Uzří-li slabšího, potěší ho; horoucího-li
v lásce Boží, povzbuzují ho k píli. A poněvadž v noci mimo
modlitby veřejné ve svém pokojíku každý bdí, obcházejí cellu
za cellou a ucho přikládajíce, pilně pátrají, co činí.Zastihnou-li
někoho liknavějšího, neobořují se naň, ale zatajujíce, co vědí,
častěji ho navštěvují a sami první začínajíce, podněcováním
spíše nežli mocí dohánějí k modlitbě. Dílo na den jest urče
no; odvádí se desátníku a snáší se hospodáři, kterýž sám
zase každého měsíce otci všech 5 velikou úzkostlivostí vy
dává počet. Ten také první ochutnává jídla, když se uvaří, a
poněvadž nikdo nesmí říci: Nemám suknice, nemám pláště
nebo rákosové rohože, on tak všecko pořádá, aby nikdo
neměl čeho žádati, nikdo ničeho nepohřešoval. Roznemů
že-li se však někdo. přenesou ho do místnosti prostrannější, a
starci tak pečlivě ho opatrují, že ani požitků městských ani
mateřské laskavostí se mu nezamane. V neděli jen modlitbě
a čtení se oddávají, a tak i po všechen čas, když dodělají své
práce. Denně něčemu z Písem se učí. Půst po celý rok stej
ný jest, mimo čtyřicetidenní, kdy jedině dovoluje se přísněji
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žití. Od Letnic místo večeřise obědvá, aby i tradici církevní
se vyhovělo i aby břicha dvojím jídlem nezatěžovali. Tako
vými Filo, napodobitel Platonův, takovými Josef, řecký Li
vius, v druhé knize Historie zajetí židovského líčí Esseny.

Leč poněvadž nyní, píše o pannách, skoro zbytečně o mni
ších jsem vyprávěl, k třetím přejdu, kteréž anachorety jme
nují, kteří vycházejíce z cenobií, mimo chléb a sůl nic jiného
do pustin si neberou. Tohoto způsobu života původcem byl
pavel, zvelebitelem Antonin, a abych výše postoupil, Jan
Křtitel první jej začal. Takového pak muže i Jeremiáš prorok
líčí pravě: Dobré jest muži, ponese-li jho od mladosti své.
Seděti bude o samotě a mlčeti, nebot' vzal na sebe jho a dá
líce tomu, kdo jej bije; sytiti se bude pohaněnim, neboť ne
zapudí Pán na věky. Usilí a netělesný v těle život těchto jindy
tobě vyložím, budeš-li si přáti. Nyní k věci samé se vrátím.
nebot' o lakomství rozmlouvaje, k mnichům jsem se dostal.
Těchto vzory sobě předkládajíc, nedím zlatem &stříbrem a
ostatními statky, ale i zemí a nebem budeš pohrdati a s Kris
tem sezdána zpívati: Podílem mojim pán.

potom, ačkoliv Apoštol káže nám modliti se bez přestání,
a svatým i spánek jest modlitbou, tak přece třeba míti roz
děleny hodiny k modlitbě, aby sám čas nás na povinnosti u
pomenul, jsme-li nějakou jinou prací zabrání. Hodiny třetí,
šesté, deváté, svítání a večera nikdo at' není nevědom. Ani
jídla at' nebereš, leč po předchozí modlitbě; a at' neodcházíš
od stolu, leč vzdavši díky Stvořiteli. V noci dvakrát, třikrát
jest vstávati a přemítati o tom, co z Písem z paměti známe.
Z domu vycházející modlitba at' ozbrojí ; vracejícím se s uli
ce modlitba at' dříve kyne nežli usednutí; a at' tělo neodpo
čine, prvé než duše se nasytí. Ke každému činu, ke každé
mu kroku ruka at'křížpáně rýsuje. —Nikomu neutrhej, ani
proti synu matky své neklaď úrazu. Kdo jsi ty, abys služeb
níka cizího soudila? Svému Pánu stojí nebo padá. Bude pak
státi, nebo mocen jest Bůh postaviti jej. A když dva tři dni se
postíš, nemysli,želepší jsi těch, kteří se nepostí. Ty se postíš
a horšíš se; onen jí a jest přívětiv. Ty trápení mysli a lačnost
žaludku hádkou zažíváš, onen skromněji jí a děkuje Bohu.
Odtud denně volá Isaiáš: Nikoliv takový půst jsem vyvolil,
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praví Hospodin. A jinde zase: Ve dnech postů vašich nalé- lsal.se.a 3.
zají se vůle vaše, a všecky, kteří pod mocí vaší jsou, popou
zíte. V soudech &svádách se postíte a pěstmi tepete poníže
ného. Zdaž mně se postíte? Jaký může býti půst, když hněv
s ním spojený nedím že noci se nepřetrhuje, ale měsíc pře
trvává? Sama na sebe se dívajíc, nechlub se klesáním jiné
ho, ale skutkem svým.

A nepředkládej si za vzory těch, které o tělo pečujíce, dů
chody statkův a denní vydání domácnosti počítají. Neboť
zradou ]idášovou nedalo se jedenáct Apoštolů strlmouti, aniž
když Fygel a Alexander ztroskotali, ostatní 5cesty víry couvli.
A neříkej: „Ta nebo ta užívá svého, ctěna jest od lidí, bratří
a sestry se k ní scházejí. Zdaž proto pannou býti přestala?“
Nejprve jest pochybnost, zda vůbec taková pannou jest. Ne
bot' ne jak člověk vidí, vidí Bůh. lověk vidí ve tváři, Bůh !.Kor.7.
však vidí v srdci. Odtud ikdyž tělem pannou jest, duchem-li
jest pannou, nevím. Apoštol však takto pannu určil: aby byla
svata tělem i duchem. A ostatně at' si má svou slávu. Ať stojí
nad ůsudkem Pavlovým, at' užívá rozkoší a žije. My vzory
lepších se řid'me.předlož si blahoslavenou Marii, kteráž ta
kové byla čistoty, že Matkou páně býti zasloužila. Když an
děl Gabriel v podobě muže k ní sestoupil, řka: Zdrávas, mi
losti plná, pán s tebou, polekala se a nemohla odpověděti.
Nebylat' nikdy od muže pozdravena.Dosléze dovídajíc se, že
poslem jest, mluví. A jak člověka se bála, s andělem hovoří
beze strachu. Můžeš i ty býti matkou páně. „Vezmi sobě
knihu velikou, novou, a napiš na ni písmem člověka: Rychle
strhni loupeže“, a když přistoupíš k prorokyni &počneš v ži- Isa!&a 26—
votě a porodíš syna, rci: Od bázně tvé, Hospodine, počali
jsme a bolesti trpěli a porodili jsme; ducha spasení tvého
jsme učinili na zemi. Tehdy i Syn tvůj tobě odpoví &řekne:
Hle, matka má a bratří moji. A divné to řízení, Ten, jehož
v šíři hrudi své před chvílí jsi vepsala, kterého jsi v novo
tě srdce svého písmem letícím vryla, Ten, když z nepřátel
kořisti byl vzal, když obnažil knížectva a mocností a přibil
je na kříž, počatý roste & dospěv, z matky chotí tě začíná
míti. Veliká námaha, ale veliká odměna, býti co mučennice,
býti co apoštolové, býti co Kristus jest. A to všecko tehdy
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prospívá, v Církvi-li se to děje, v jednom domě slavíme-li
Beránka, do Archy s Noemem-li vstupujeme; při záhubě
]ericha když ospravedlněná Rahab nevěstka nás skrývá.
Ostatně panny, jaké jsou v rozličných bludařstvech a jaké i
u nejnečistějšího Manichea prý jsou, za běhny jest míti a ni
koli za panny. Neboť když těla jejich původcem ďábel jest,
kterak mohou ctíti dílo nepřítele svého? Ále poněvadž vědí,
že jméno panna slavné jest, pod ovčími kožemi vlky skrývají.
Kristem dělá se Antikrist, a hanebnost života falešným jmé
nem počestnosti odívají. 123de se, sestro, raduj se, dcero,
raduj se, panno moje, že čím jiné se tváří, ty v pravdě býti
jsi začala.

To všecko, co jsme vyložili, tvrdým se bude zdáti takové,
která Krista nemiluje.Kdo však všecku okázalost světasmetím
uzřel &marnosti uznal všecko pod sluncem, aby Krista získal,
kdo zemřel 5 pánem svým aspoluvstalsním aukřižoval tělo
s neřestmi a žádostmi, svobodně zvolá: Kdo nás odloučí od
lásky Kristovy? zdaliž soužení ? aneb úzkost? nebo proná
sledování? nebo hlad? nebo nahota? čili nebezpečenství?
nebo meč? A opět: ]istjsem, že ani smrt, ani život, ani anděl,
ani knížectva, ani mocnosti, ani věci nastávající, ani budoucí,
ani síla, ani vysokost, ani hlubokost,ani jiné stvoření nebude
nás moci odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši,
pánu našem. Syn Boží pro naše spasení synem člověka se
stal, devět měsíců v lůně čeká, bezmocnost trpí, krvavý vy
chází, v plenky jest zavíjen, laskáním konejšen; a on, v dlani
uzavírající svět, uzkými jesličkami jest obemknut. Nemluvím
otom, jak až do třiceti let neznám chudobou rodičů se spo
kojoval; bičován jest a mlčí; ukřižován, a za křižovatele se
modlí.Čím odplatím se Hospodina za všecko, co udělil mně?
Kalich spasení vezmu a jméno Hospodinovo vzývati budu.
Drahát'před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tot'je
diná hodná odplata, když krev krví se splácíakdyž vykoupení
jsouce krví Kristovou,za Vykupitele rádi podstupujeme smrt.
Který ze svatých byl bez zápasu korunován? Abel sprave
dlivý jest zavražděn; Abraham jest v nebezpečí ztratiti man
želku. A abych spisu neprotahoval do nesmírna, hledej a
nalezneš, jaká kdo protivenstvi vytrpěl. Jediný Šalomoun žil
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v rozkoších, a snad proto padl. Nebo koho miluje Pán, toho
tresce, a mrská každého syna, kterého přijímá.Není-liž lepší
krátký čas bojovati, obležení snášeti, zbraně se chápati, u
mdlívati pod krunýřem, a později se radovati vítězem, než
pro netrpělivost jedné hodiny otročiti na vždy?

Milujícím nic není tvrdo, žádná námaha nesnadna chtějí
címu. Popatř, co Jakob pro Ráchel, slíbenou sobě manželku,
podstoupil. A sloužil, praví Písmo, Jakob za Ráchel sedm
let. A bylo to v očích jeho jako několik dní, protože miloval
ji. Odtud i sám později připomíná: Ve dne vedrem jsem byl
pálen a v noci zimou. Milujme i my Krista a jeho objetí vždy
vyhledávejme, a snadným bude se nám jeviti vše nesnadné;
za krátké míti budeme vše, co dlouhé, a kopím jeho zraněni
od hodiny k hodině volati budeme: Běda mně, že putování
moje prodlouženo jest ode mne. Nebo nejsou utrpení tohoto
času poměrna k budoucí slávě, kteráž se zjeví na nás. Ne
bot'soužení trpělivost působí, trpělivost pak zkušení, zkušení
pak naději, a naděje nezahanbuje. Když se ti těžkým zdá, co
snášíš, čti druhý list Pavlův ke Korintským: „V pracích pře
mnohých, v žaláříchvještěhojněji; v ranách nad míru, v smr
tích častokráte. Od Zidů pětkrát čtyřicet ran bez jedné jsem
trpěl; třikrát jsem metlami byl mrskán, jednou kamenován
jsem byl ; třikrát jsem na moři tonul, den a noc v hlubině moř
ské jsem byl, na cestách často,v nebezpečích na řekách,v ne
bezpečích od lotrů, v nebezpečích od svého pokolení, v ne
bezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpe
čích na poušti, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi
falešnými bratřími, v pracech, v bídách, v bděních mnohých,
v hladu a žízni,v postech přemnohých, v zimě anahotě.“ Kdo
z nás aspoň pranepatrnou částku ze seznamu těchto ctností
může si osobovati? proto později smělepravil: „Běhjsem do
konal, víru jsem zachoval. Složená mi jest koruna spravedl
nosti,kterouž midá v onen denpán, spravedlivýsoudce.“Má
me-li jídlo méně chutné, rmoutíme se, a myslíme, že nějaké
dobrodiní Bohu prokazujeme, pijeme-li víno vodou zředěněj
ší. Číše se roztříší, stůl bude převržen, důtky zasviští, &voda
příliš vlažná krvavě bude pomstěna. Království nebeské trpí
násilím, a násilníci uchvacují je. Nebudeš-li násilí činiti, ne
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získáš království nebeského. Nebudeš-lí neodbytně tlouci,
nedostane se ti chleba svátostného. i nezdá se ti násilím,
když tělo chce býti, co Bůh, a když vystupuje tam, odkud an
dělé se sřítili, aby anděly soudilo?

Vykroč, jářku, maličko ze žaláře &před očima si zobraz pří
tomné námahy odplatu, které ani oko nevídalo, ani ucho ne
slýchalo a která na srdce lidské nevstoupila. Jaký bude to den,
kdy tobě Maria Matka páně vyjde v ústrety, provázena sbo
ry panenskými? kdy po přechodu Mořem Rudým, po poto
pení Faraona svojskemjeho Maria, sestra Aaronova sbubnem
v rucepředzpěvovatibude: ZpívejmeHospodinumebot' slav
ně zveleben jest, koně i jezdce svrhl do moře, a ostatní bu
dou jí odpovídati. Tehdy Tekla radostně poletí tobě v náručí.
Tehdy i sám Zenich vyjde ti vstříc a řekne :Vstaň, pojd',přítel
kyně má, krásná má, holubičko má, nebot zima již pominula,
prška sobě odešla. Tehdyi andělé budou se diviti a volati:
Která jest to, jež kráčí jako zora, krásná jako měsíc, výborná
jako slunce? Patřiti budou na tebe dcery a chváliti tě budou
královny a spoluchoti velebiti. S druhé strany zase jiný sbor
cudnosti tě uvítá: Sára se vdanými přijde, dcera Fanuelova
Anna 5 vdovami. Budou v rozličných družinách matky tvé
tělesné i duchovní. Radovati se bude ta, že tě zrodila; ple
satí bude ona,že tě učila.Tehdyvpravdě Pán na oslicisedne &
vjede do nebeskéhoJerusaléma. Tehdy maličtí, o nichž v Isai
áši Spasitel se vyslovuje: Aj já a dítky mé, kteréž mi dal Ho
spodin, mávajíce vítěznými palmami, jednohlasně budou
pěti: Hosanna na výsostech. Požehnaný,jenž se béře ve jmé
nu páně, hosanna na výsostech. Tehdy sto čtyřicet čtyři ti
síce před obličejem trůnu a starců držeti budou harfy a zpí
vati píseň novou. A nikdo nebude moci naučiti se písni té,
leč počet určitý. To jsou ti, kteří s ženami se neposkvrnili,
nebo panici zůstali. Ti jsou, kteříž následují Beránka, kam
koli jde. Kdykoliv tobě zalichotí marná ctižádost světská,
kdykoliv uvidíš ve světě něco slavného, do ráje myslí přejdi:
začni býti, čím někdy býti máš, a uslyšíš od svého Zenicha:
polož mne jako pečeť na srdce své,jako pečeťna rámě své,
a na těle i na mysli obrněna zvoláš: Vody mnohé nemohly
uhasiti lásky, a řeky nezatopí jí.
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List XXIII. MARCELLE
O smrti Leině.

Když jsme asi ovtřeti hodině dnešního dne jali se čísti
sedmdesátý druhý Zalm, t. j. knihy třetí začátek, a bylo nám
učiti, že část titulu jeho ke konci knihy druhé náleži, část na
začátek knihy třetí, že totiž „Skončily se hymny Davida, syna
]essova“ koncem jest předchozího, a „Zalm Asafův“ začá
tkem dalšího,va dospěli jsme až k tomu místu, kde mluvi
spravedlivý: ,Rekl-li jsem: vypravovati budu tak, hle od po
kolení synů tvých odvrátil jsem se,“což v latinských kodek
sech nemáme tak vyjádřeno, náhle bylo nám oznámeno, že
přesvatá Lea vyšla z těla. A tu jsem zpozoroval, že tak jsi
zbledla, jako vůbec málo duši jest nebo žádná, aby roztří
ští-li se nádoba hliněná, nebyla zachvácena smutkem. A tobě
zajisté bylo bolno, ne že bys budoucnosti byla neznalá, ale
že smutne' služby účasti na pohřbu jsi ji neprokázala. Posléze
ještě za řeči jsme se dozvěděli, že její pozůstatky byly již
přeneseny do Ostie.

Tážeš se snad, co minim, toto připomínaje? Odpovím tobě
slovy Apoštolovými: Mnoho na Všechen způsob. Za prvé, že
dlužno, by všichni radostí ji provázeli, kterážto potřevši d'á
bla, vzala již korunu bezpečnosti. Za druhé, bychom jeji ži
vot stručně vyložili. Za třetí, abychom ukázali, že nově zvo
lený konsul zmizev s prken, jest v tartaru. Kdo by věru mohl
obcování naši Ley důstojně vychváliti? Tak byla všecka k
pánu obrácena, že kláštera správkyní, panen matkou se sta
la; hebká roucha odloživši, pytlovinou údy své rozdirala;
celénocina modlitbách probděla, oka nezamhuřujic,a družky
své více příkladem než slovem učila. pokory byla tak hlu
boké a poddané, že paní byvši kdysi přemnohých, za dě
večku všech by byla považována, a tím více byla děve
čkou Kristovou, čím méně za paní lidí byla jmina. Nezdobný
šat, jidlo hrubé, hlava neupravená; leč přece vše tak konala,
že odivu všech utíkala, aby v nynějším světě nevzala od
platy své.

Nyní tedy za krátkou námahu věčne'požívá blaženosti.Uvi
tána jest sbory andělskými,v lůněAbrahamově odpočívásobě
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Žalm 47.

List dvacátý třetí
a s chuďasem kdysi Lazarem boháče zřípurpurem se honosi
všího a konsula, ale ne s palmami, nýbrž v smuteční černi, an
krůpěje na malíčku se dožebrává. O jaká změna! Ten, které
ho před několika málo dny nejvyšší hodnostáři všech úřadů
předcházeli, který, jako by nad podrobenýminepřátely trium-—
foval, na hrad kapitolský vystupoval, kterého s jakýmsi po
tleskem a jásotem lid římský vítal a jehož zahynutím všecko
město bylo pozdviženo, nyní opuštěn a nah, ne „v mléčném
paláci nebes“, jak nešťastná manželka jeho nalhává, ale v
smrdutých temnotách jest uhoštěn. Tato však, kterou skry
tosti jediné světničky obklopovaly, která chudou se zdála a
slaboučkou, jejíž život za bláznovství se považoval, Krista
následuje a volá: Cokoliv jsme slyšeli, tak jsme i spatřili v
městě Boha našeho, atd.

proto napomínám a s pláčem a úpěním zapřisahám, dokud
cestou tohoto života běžíme, neodívejme se dvěma suknice
mi, t. j. dvojí vírou, nezatěžujme se kožemi obuvi, mrtvými
totiž skutky nestlačuj nás k zemi mošna bohatství, aniž
opory hole, t. j. světské moci hledávejme, nechtějme zároveň
Krista míti i svět; ale za krátké a prchavé věčného se chá
pejme, a denně umírajíce (podle těla mluvím), v ostatním ne
mějme se za věčně žijící, bychom mohli býti věčně živi.

List XXIV. MARCELLE
O životě Aselly.

Nikdo nevyčítej, že v listech buď některé chválíme nebo
plísníme, neboť pokárání zlých bývá k nápravě ostatních a
pochvalou dokonalých snahy dobrých se podněcují k ctno
sti. předevčírem pověděli jsme něco o Lei, blažené památky;.
hned však mne mrzelo a přišlo mi na mysl, že se nesluší,
bychom mlčeli o panně, když o druhém řádě cudnosti jsme
promluvili. Jest tedy krátce vyložiti život naší Aselly; jí však,.
prosím, tohoto listu nečti, nebot' tíží ji její chvály, ale zajisté
těm, které ještě mladičky jsou, rač jej čísti, aby vzorem jejím
se řídíce, obcování její za pravidlo dokonalého života měly.

Opomíjím, jak v lůně matčině jí požehnáno, ještě než se
narodila, jak na míse ze skla skvoucího a nad všeliké zrcadlo.
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Marcelle o životě Aselly
čistšího otci ve snu byla podána panna. Jak ještě v plenkách
dětství a sotva desátý rok věku překročivši, pro čestný stav
budoucí blaženosti jest zasvěcena. Budiž milostí všecko, co
před prací bylo; ačkoliv Bůh, předem znalý budoucích věcí,
i Jeremiáše v životě posvěcuje a Jana v lůně matčině rozve
seluje, a pavla před ustanovením světa odděluje k Evangeliu
svého Syna: k tomu přicházím, co po dvanáctém roce vlast
ním přičiněním vyvolila, čeho se chopila i přidržela, co za
čala i dokonala. Stísněností jediné komůrky sevřena širosti
Ráje zakoušela. Tatéž píď země byla jí místem modlitby i od
počinku. Půst byl jí hrou, lačnost jídla občerstvením. A když
ne žádost těla, ale lidské zemdlení dohánělo ji něčeho požíti,
chlebem a solí a vodou studenou hlad spíše dráždila než uko
jovala. A poněvadž málem bych byl zapomněl, o čem již s
počátku náleželo se zmíniti: jakmile tento svatý úmysl pojala,
bez vědomí rodičův prodala svůj zlatý náhrdelník, jejž lid
,murenula' nazývá (protože z kovu na tyčinky roztepaného
v jakýsi řetěz z kroužků k sobě řazených se splétá), a v tma
vší suknici, které od matky nemohla se dožádati, se oděvši,
touto blahou předtuchou svého příštího zaměstnání znena
dání zasvětila se pánu, aby srozumělo veškero příbuzenstvo,
že nelze ji mocí k ničemu jinému přiměti, když svět v šatstvu
již zatratila.

Ale jak jsme napověděli, tak skromně se vždy chovala a v
skrytosti svého pokojíku střehla, že nikdy nohou nevykro
čila na veřejno, nikdy nedopřála muži, by na ni promluvil.
A čemu ještě více jest se diviti, i sestru svou pannu více mi
lovala nežli vídala. pracovala rukama svýma, vědouc, že
psáno jest: Kdo nepracuje, at' nejí. S Zenichem mluvila, buď
modlíc se neb žalmy pějíc. K prahům mučednickým téměř
nezřena pospíchávala. A ač se z života, jejž si předsevzala,
radovala, tím silněji se veselila, že nikdo jí neznal. A ačkoliv
po celý rok neustálým postem se sytila, dva tři dni zůstávajíc
lačna, tím více v době čtyřicetidenního postu napínala plach
ty svojí lodičky, skoro napořád týden na týden 5 tváří vese
lou navazujíc. A co nemožno snad jest lidem k uvěření, při
spěním Božím však možno, dožila se tak padesátého roku,
že jí nebolívá žaludek, netrpí poruchou útrob, že holá země,
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List dvacátý pátý
na níž léhá, neoslabuje jejích údů,že na kůži pytlovinou zdr
sněné není stopy nějakého zápachu neb nečistoty, ale že
zdráva jsouc na těle a ještě zdravější na duchu, samotu za
rozkoše má a v městě rozvířeném nalézá poušť mnichů.

Tobě samé zajisté lépe to známo, neboť právě od tebe jsme
se lecčeho dověděli, a na vlastní oči jsi zhlédla, že kolena je
jího svatého těla stálým klečením na modlitbách zmozolo
vatěla jako kolena velbloudí. My vykládáme jen, co věděti
můžeme. Nic není vlídnějšího její přísnosti, nic přísnějšího
její vlídnosti, nic smutnějšího jejího smíchu, nic libějšího je
jiho smutnosti. Bledost obličeje jejího taková jest, že ač uka
zuje zdrženlivost, nezavání okázalosti. Řeč mlčenlivá,mlčení
mluvící. Chůze ani spěšná ani zdlouhavá. Tentýž zevnějšek
vždy. Nedbá čistoty, šat její neupravován, i její úprava života
jest bez úpravy. Jen rovnováhou svého života zasloužila, aby
ve městě přepychu, bujnosti, rozkoší, v němž poníženu býti
jest ubohostí,i dobří ji velebí a zlí utrhati jí se neopovažují.
Jí vdovy následujtež i panny, manželky ji ctětež, bojte se jí
hříšné, kněží si jí važte.

List XXV. MARCELLE
O deseti hebrejských jménech Božích.

předčítaje Zalm XC. na místě, kdež psáno: „Kdo přebývá
v pomoci Nejvyššího, v ochraně Boha nebeského dlíti bude“,
pravil jsem, že v hebrejském na místě ,Boha nebe“ položeno
jest Saddai, což Akvila překládá 'l'xavóv&my ,statný' a ,do
statečný k vykonánívšeho' rozumětimůžeme;ažejesttojedno
z deseti jmen, jimiž v hebrejském se jmenuje Bůh. Ty hned
s velikou horlivostí jsi žádala, bych ti všecka jména s jejich
výklady napsal. Učiním, čeho si přeješ.

první jméno Boží jest El, jež Sedmdesáté překládá Bůh,
Akvila etymologii jeho vyjadřuje, převádí l'azvgógt. j. silný.

potom Eloim a Eloe, jež taktéž Boha znamená.
tvrté Sabaoth, jež Sedmdesáte přeložilo ,sil', Akvila ,zá

stupů'.
páté Elion, jež my Výsostný vyjadřujeme.
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„ Marcelle o jménech Božích
Sesté Eser jeíe, jež v Exodu se čte: Jenž jest, poslal mne.
Sedmé Adonai, jehož my Hospodinem vůbec nazýváme.
Osmé ]a, což o Bohu jen se říká; a ozývá se to též v po

slední slabice slova Alleluja.
Deváté Tsrgáygayuov(čtyřpísmenné), jež za ůvewa'wmovt. j.

nevýslovné považovali, psané čtyřmipísmenami: jod, he, vau,
he. Jménu tomu někteří nerozumějíce, pro podobnost znaků,
v knihách řeckých tak nalezše, uvykli čísti je IIIIII.

Desáté, shora řečené, jest Saddaí, &v Ezechielovi se čte
nepřeloženo. Vědětí však jest, že jméno Elohim společného
jest čísla, neboť i jeden Bůh i více Bohů se tak nazývá, k če
muž podobně ,nebe' nazývá se též ,nebesa', t. j. šamaim. Od
tud i překladatelé často se od sebe uchylují. Příkladem těchto
slov v jazyce našem máme jména: Athény, Théby, Salony.

List XXVI. MARCELLE
O několika jménech hebrejských, jež nebývají

přeložena.
Když jsme nedávno dleli pospolu, nikoliv psaním, jako dří

ve obyčejně, ale sama přítomna tázala jsi se, co znamenají
slova, která z hebrejského nemáme do latiny přeložena, v
řeči původní, a proč bez překladu jsou položena, jako Alle
luja, Amen, Maran atha, Efod a ostatní, jak jsi připomněla,
roztroušené v písmech.

Sevření jsouce tísni diktovati, odpovídáme krátce, že jak
Sedmdesát; překladatelů, tak Apoštolové, poněvadž první
Církev ze Zídů byla shromážděna, toho dbali, aby nic na po
horšenou věřícíchneobnovovali, ale tak, jak od malička byli
proniknutí, odkazovali. Později pak, když slovo Evangelia
po všech národech se rozhlásilo, nebylo vždy možno přijatého
změniti. Jakkoliv Origenes ve svých knihách řečených Exe
getických i to tvrdí, že pro domácí zvláštnosti každého ja
zyka nelze v jiných řečech často vystihnouti, co v původní
řečeno, a mnohém lépe že jest slova taková nepřeložena o
staviti, než silu jejich překladem ztenčovati.

Alleluja tedy vyjadřuje se Chvalte Hospodina. Ja totiž v
hebrejštině jest jedno z desíti jmen Božích. A v onom žalmu,
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List dvacátý sedmý
kde čteme: „Chvalte Hospodina, neboť dobrý jest žalm“, v
hebrejském čte se: Alleluja chi tob zammer.

Amen pak Akvila vyjadřuje nemnrwučvwg,což my řekneme
,věrně', příslovce odvozené ode jména víry, Amuna. Sedm
desátf; 790110,staň se. Odtud i na konci knih ——v patero knih
totiž Zaltář jest rozdělen v hebrejském -—,Staň se, staň se“
přeložili,co vhebrejském se čte Amen, amen, aby tím v prav
dě se potvrdilo, co předchází. Odtud i Pavel prohlašuje, že
nikdo nemůže odpověděti Amen, t. j. potvrditi, co kázáno
bylo, neporozuměl-li kázání.

Maran atha více syrské jest než hebrejské, ale z rozhraní
obou jazyků i něco hebrejského znamená a překládá se: pán
náš přišel. I jest smysl slov: „Nemiluje-li kdo pána Ježíše
Krista, proklet bud'“, po nichž hned dále se praví „Dán náš
přišel“, že zbytečno jest zarputilým záštím brojiti proti tomu,
o kterém již známo, že přišel.

Rád bych ti i o Diapsalma něco napsal, jež v hebrejském
se píše sela, a o Efodu, &o tom, co v titulu jednoho žalmu
jest: ,Za Ajeleth' a o jiných takových slovech. Leč vybočil
bych z míry &rázu listu, a raději necht'v tobě oddálení otázky
budí dychtivost. Pravít' běžné přísloví,že smrdí zboží samo
děk nabízené. Protož i my schválně mlčíme, o čem by bylo
mluviti, abys tím dychtivěji žádala si slyšeti, o čem pomlčeno.

List XXVII. MARCELLE

po dřívějším listě, v němž jsem něco málo načrtl o slovech
hebrejských, doneslo se mi z nenadání, že jistí človíčci mně
úsilovně utrhají, proč jsem se opovážil proti autoritě starých
a mínění všeho světa něco v Evangeliích opravovati. Ačkoliv
bych já právem mohl si jich nevšímati — marně hrajet' oslu
lyra — přece aby nás nevinili z pýchy, jak činívají, toto nechť
mají za odpověď. Nebyl jsem srdce tak tupého a tak hrubé
nevědomosti — v kteréž jediné oni svatost vidí, rybářův u
čedníky se prohlašujíce, jako by tím svati byli, nebudou-li
nic věděti — abych byl myslil, že něco ze slov páně potře
buje opravy nebo není božsky vnuknuto; ale porušenost la
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Marcelle o slovech hebrejských
tinských kodeksů, kterou nesouhlas všech knih dokazuje,
chtěl jsem uvésti ve shodu s původním textem řeckým,z ně
hož, jak ani sami nepopírají, jsou přeloženy. Nelíbí-li se jim
voda z nejčistšího pramene, at' si pijí z bahnitých stroužek,
a píli, s kterou lesy ptactva a tůně lastur probadávají, při
četbě Písem necht' zavrhují, a necht' jen v tom jsou prostni,
by slova Kristova měli za neomalená, nad nimiž po tolik věků
tolik duchů věhlasných se napotilo, že smysl každého slova
aspoň tušili, když nevyjádřili. Necht' Apoštola viní z nezku
šenosti a za blázna ho mají, že napsal tolik listů.

Vím, že čtouc toto zvrašt'uješ čelo &bojíš se, že svobodnost
moje zase bude semeništěm hádek, a že má ústa ráda bys
prstem stiskla, kdyby možno bylo, abych se neodvažoval ří
kati, čeho jiní se nestydí činiti. O čem jsem, prosím, mluvil
svobodně? Vyličoval jsem, jak na mísách modly bývají vy
ryty? Stavěl jsem při hostinách křesťanských pannám na oči
objímání bakchantelga satyrů? nebo tepl jsem kdy některou
hořčejším slovem? Zelel jsem, že žebráci bohatnou? Káral
jsem pohřby, na něž veliké summy bývají odkazovány? Je
diné ubožák promluviv, že by slušelo pannám častěji 5 že
nami býti než s muži, celému světu jsem píchl do očí, všecky
prsty na mne ukazují. Rozmnožili se nad vlasy hlavy mé ti, Žalmoa
kteří nenávidí mne bez příčiny,a za přísloví jsem se jim stal,
a ty myslíš, že ještě někdy budu něco mluviti?

Než aby se nám nesmál Flakkus: „Amfora počala se u
tvářeti, po roztočení kola proč vychází džbán ?“ vracíme se 23:33? '""
k našim dvounohým osílkům a místo na harfu jim hráti, ra
ději rohem do ucha jim zadujeme. Oni at' si čtou: „nadějí
se radující, času sloužící“, my čtěme: „nadějí se radující, Řím.,1a.
Pánu sloužící. Oni at' si myslí, že žaloby na kněze vůbec ne
náleží přijímati; my čtěme: „na kněze žaloby nepřijímej, leč
pode dvěma nebo třemi svědky, hřešící pak přede všemi 1-Tim:.
potrestej“. Jim nechť se líbí: „lidské slovo a všelikého oblí
bení hodné“; my s Řeky, t. j. 5Apoštolem, kterýž řecky mlu
vil, chybujme: „věrné slovo a všelikého oblíbení hodné“. Tamt.1.
posléze oni nechť se radují z gallských valachů, nás těšiž
odvázaný a k službě Spasitelově přistrojený osílek Zacha
riášův, kterýž propůjčiv Pánu svého hřbetu, shodl se s věšt
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List dvacátý osmý
Isai.52.bou Isaiášovou: Blahoslavený, kdo seje podél všeliké vody,

kde vůl a osel šlapou.

List XXVIII. MARCELLE

O diapsalmatu.
Co vezmeš; vrátiti jest s odškodnou, a nesplácení jistiny

rodí úroky. Zádala jsi sobě zvěděti naše mínění o Diapsal
matu. Omluvili jsme se krátkosti listu, namítajíce, že věci celé
knihy vyžadující nelze vyložiti dopisem. Leč co to prospě
je u vymahatelky mé? Mlčení jen větší žádostivost v tobě
vzbuzuje. pročež abych tě již nenapínal, mějž něco málo za
v1ce.

Někteří se vyslovili, že diapsalma jest změna metra, jiní že
oddech; někteří, že začátek jiného smyslu. Někteří za rozli
šení rythmu je mají, a poněvadž žalmy v té době zpívaly se
hlasem spojeným s varhanami, za rozlišení jakési hudební
rozmanitosti. Nám nic z toho se nezdá, poněvadž Akvila,
jenž jest slov hebrejských nejpilnějším vysvětlovalem, Sela,
t. j. diapsalma, jež se píše písmenami samech, lamed a he,
přeložil slovem vždycky, a poněvadž ina konci žalmu nalé
záme uvedeno diapsalma, jako jest v žalmu III.: „Zuby hříš
níkův setřel jsi: Hospodinovo jest spasení a nad lidem tvým
požehnání tvé, sela“ t. j. „vždycky“. A ve XXIII.:„Kdo jest
ten král slávy? Hospodin sil,ont' jest ten král slávy,vždycky“.
Naproti tomu v žalmech o mnoha verších ho nenacházíme,
v třicátém šestém totiž a v sedmdesátém sedmém &stém osm
náctém. A opět žalm devátý rozdělen jest zpěvem diapsalma,
ač zajisté, jest-li diapsalma, jak se některým zdá, znamením
k mlčení, nemůže býti zpěvem mlčení.

Z toho poznáváme, že slovo to jest pojítkem části hořejší
a dolejší, nebo že asi učí, že věčné jest, co bylo řečeno, jako
v žalmu třetím: „Mnozí říkají duši mé: Není spasení jemu
v Bohu jeho, vždycky.“ A opět: „Hlasem svým volal jsem k
Hospodinu, a vyslyšel mne, s hory své svaté, vždycky.“ A ve
čtvrtém: „proč milujete marnost a hledáte lži? vždycky.“ A
zase: „Co pravíte v srdcích svých, na ložích svých oželte,
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Marcelle o diapsalmatu
vždycky.“ A v Habakukovi: „Bůh od Poledne přijde &Svatý
s hory Faran, vždycky.“ A níže: „Přísahy pokolením, kteréž
jsi mluvil, vždycky.“_

Vězme pak, že u Zidův na konci knih jedno z trojího se
dokládává, buď že píší, Amen nebo Sela, nebo Salon, což
značí pokoj. Odtud iSalomoun pokojný slove. Tedy jako
my dopíšíce nějaký celek, na odlišeni jiné věci, jež následu
je, vkládáme mezi obojí „dokončeno“, nebo „št'astně“, neb
něco takového, tak i Hebreové, aby napsané stvrdili, říkávají
Amen, nebo připomínají, že na věky jest, co psáno bude, a
dávají Sela, nebo prohlašují, že šťastně bylo dokonáno, „po-—
koj“ závěrem poznamenávajíce.

To my z nejvniternějšího pramene hebrejského jsme vy
vážili, nesledujíce odtoků domněnek aniž postrašeni spleti
bludův, jichž celý svět jest pln, ale žádajíce si ivěděti i učiti,
co pravda jest. Nezdá-li se ti to obtížno, přeložím slovo od
slova, co o diapsalmatu smýšlel Origenes, abys novotlače
nými mesty pohrdajíc, aspoň starého vína výborností byla
přivábena.

„ asto pátraje po příčinách, proč v některých žalmech
vloženo jest Diapsalma, pozoroval jsem co nejpilněji v heb
rejském a s řeckým srovnával,i nalezl jsem, že kde jazyk
hebrejský má Sela, řecký pak „Vždycky“ neb něco podob
ného, tam Sedmsáte, Theodotion i Symmachus přeložiliDia
psalma. A neškodí příklady potvrditi, co pravíme. V žalmu
sedmdesátém čtvrtém, jehož počátek jest: ,Vyznávati bu
deme tebe, Bože, vyznávati budeme a vzývati jméno tvé“ po
slovech ,Já upevnil jsem sloupy její“ u Sedmdesáti, Theo
dotiona a Symmacha jest Diapsalma, místo čehož u Akvily:
,odvážil jsem sloupy její, vždycky'. Ve Vydání pátém pak:
,Já jsem, kterýž jsem připravil sloupy její, vždycky.“ V šestém
pak: ,Já utvrdil jsem její sloupy, stále.“ Hebrejština však má
po Amuda, což jest ,sloupy její', Sela. A opět v sedmdesátém
pátém, jehož začátek jest: ,Znám v ]udstvu Bůh', nacházíme
u Sedmdesáti a Theodotiona po slovech ,štít a meč a válku“
Diapsalma; u Symmacha podobně Diapsalma. Za to u Akvily
,vždycky'. V Pátém vydání po slovech ,štít a meč a válku“
,vždycky'. V Sestém pak po ,štít a meč &válku“ ,na konec'.
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V hebrejském zase po Umalama, což jest ,a válku', Sela. A
v témže žalmu po místě ,aby spasil tiché této země“Diapsal
ma; u Symm cha též Diapsalma; u Akvily ,vždycky', jakož
i v pátém; v estém pak ,na konec'. A v hebrejském bylo po
Anies ares, což jest ,tiché země“,Sela. Takové tedy mínění
všech jednotlivých vydání shledavše, toto jsme zaznamenali.
Zdali pak ti, kteří přeložiliDiapsalma, mínili změnu nějakého
nápěvu nebo rythmu, neb něcojiného rozuměli,tvému úsudku
zůstavuji.“

potud Origenes. A my aspoň v této rozpravě lepším jsme
uznali jeho nezkušenosti se přidržeti, nežli zpozdilou míti
vědomost nevědomých.

List XXIX. MARCELLE
O efodu a terafim.

Listy se psávají, aby se něco o domácnosti nebo o denním
životě povědělo, a aby nepřítomní se jimi jaksi zpřítomnili,
oznamujíce si, čeho si přejí nebo co se stalo, jakkoliv někdy
taková besední hostina i naukou se okořeňuje. Leč ty všecka
jen rozpravami jsouc zaujata, nic mi nepíšeš, než co by mne
potrápilo a Písma čísti dohánělo. Naposled včera prazvláštní
otázku položivši žádala jsi, abych ihned odepsal, co myslím.
Jako bych já věru zaujímal stolici fariseův, abych, kdykoliv
o slovech hebrejských vzejde spor, za soudce a rozhodčího
pře byl vyzýván. Nejsou lahodny hostiny, které nevoní ko
láčem, kterých nekoření Apicius, ve kterých necítiti žádné
omáčky učitelův této doby. Ále poněvadž převozník a pro
středník naší řeči spěchá se vrátiti, věc velikou rychleji dik
tuju než ji mám připravenu, třebas tomu, kdo o písmech
svatých pojednává, není tak potřebí slov jako smyslu. Nebo
hledáš-li výmluvnosti, Demosthena jest čísti nebo Tullia;
božských-li tajů, v našich kodeksích jest badati, zhebrejského
v latině méně libě znějících.

Uvedla jsi list svůj otázkou, co znamenají slova, napsaná
v 1.knize královské: „A Samuel pacholík přisluhoval před
tváří Hospodinovou, opásán maje Efod bad, a měl sukničku
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malou, kterouž mu udělala matka jeho, a přinášela mu ji v
určitých dnech, když vstupovala s mužem svým obětovat o
bět' dnův.“ ptáš se tedy, co jest Efod bad, jímž příští prorok
opásán, zda pás, nebo jak někteří myslí, kadidelnice, nebo
nějaký šat. A šat-li to jest, jak se jím opasuje? A proč k slovu
efod připojeno je bad? Též píšeš, že v dalším jsi četla: „Při
šel muž Boží k Helimu a praví mu: Toto praví Hospodin:
Zřejmě ukázal jsem se domu otce tvého, když byli v zemi e
gypské, sloužíce v domě Faraonově, a vyvolil jsem dům otce
tvého ze všech pokolení israelských sobě za kněžstvo, aby
vstupovali k oltáři mému a zapalovali kadidlo a nosili efod.“
A celou knihu postupně prohlédnuvši,i ono místo jsi opsala,
kde Doek ldumejský na rozkaz králův pobil kněží.„A obrá
tiv se, praví písmo, Doek Syrský pozabíjel sám kněží Ho
spodinovy, a usmrtil toho dne tři sta pět mužův“, nebo jak
se čte v hebrejském, osmdesát pět mužův, „Všecky, kteří
nosili efod; a Nonbad město kněžské vyhubil ústy meče, od
muže do ženy, od nemluvněte do kojící, i tele, i osla, i ovci
ústy meče. A vyvázl jediný syn Abimelechův, syna Achito
bova, jemuž jméno Abiathar, a utekl k Davidovi“.

Nezdržím se, abych postupu otázky nepředešel odpovědí.
Kde nyní čteme: ,a všecky nosící efod', v hebrejském je ,no
sící Efod bad'. proč jsem toto nyní podotkl, v dalším zvíš.
A doložila jsi, i co dále následuje: ,I stalo se, když utíkal A
biathar, syn Abimelechův, k Davidovi, a přišel s Davidem
do Ceily, maje eřod v ruce své; a oznámeno bylo Saulovi,
že přišel David do Ceily'. A když tam se obávali, že král
přitrhne,aměsto bude obleženo,pravil David k Ábiatharovi:
,Vezmi Efod Hospodinůvf — Tyto výňatky knihy králov
ské předloživši, přešla jsi ke knize Soudcův, v níž se píše,
jak Michas s hory Efraim vrátil matce tisíc sto siklů stříbra,
které ona byla zaslíbila, a ona dala z nich udělati rytinu a
slitinu. A dodáváš, že tyto za krátko nazývány jsou efod a
terafim, ačzajisté kdyby pás to byl nebo nějaký šat,nemohl by
býti rytinou a slitinou. Doznávám, že se mýlí skorem všichni
latiníci, myslíce, že efod a terafim, jež se později jmenují,
ulity byly z toho stříbra, jež Michas byl dal matce; ač Písmo
takto věc podává: „I vzala matka jeho (není pochyby, že Mi
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chova) stříbro a dala je zlatníku, &učinil z něho rytinu &sli
tinu. A byla v domě Michově; a muž Michas a dům jeho
dům Boží; a udělal efod a terafim a naplnil ruku jednoho
ze synů svých a učiněn jest jemu knězem.“ Myslíš-li pak, že
to, co před tím nazváno bylo rytinou a slitinou, potom jme
nuje se efod a terafim, přesvědč se, že to není totéž. Neboť
po modle matčině, jež se nazývá rytinou a slitinou, udělal
Michas efod a terafim, jak následujícím dotvrzeno: „Iodpo
vědělo pět mužů, kteří byli šli ohledat země, a pravili brat
řím svým: Aj, víte, že jest v domech těchto efod a terafim a
rytina i slitina.“ A po mnohém mezi tím, co jsi minula, praví
se: „A vešlo těch pět mužův a vtrhli tam a vzali rytinu a sli
tinu, efod a terafim. A šest set mužův, kteří obmění byli
zbrojí válečnou, vkročilo do domu Míchova a vzali rytinu a
slitinu, efod a terafim.“ Tím tedy vyvrací se mínění těch, kteří,
aby otázku učinili nerozřešitelnou, efod za stříbrný považo
vali. Toho si povšimni, že není jmenován nikdy leč při kněž
ství. Nebot' i Samuel, o němž se praví, že jím byl opásán, byl
levita, a kněží nonbadští nosili jej za odznak svého důsto
jenství. A ——čehož v kodeksích latinských nemáme — když
David prchaje Saula přišelk Abimelechovi a žádal meče řka:
„Viz, máš-li po ruce své kopí nebo meč, nebot' meče svého
ani zbraní svých jsem nevzal do ruky své“, odpovídaje kněz
řekl: „Hle, meč Goliáše cizozemce, jehož jsi zabil v údolí te
rebinthovém, a tuto obvinut jest pláštěm za efodem“,ve sva
tyni zajisté tedy eřodukryt byl chován. A co jsme nyní uvedli :
čte sei tam, kde se mluví o rytině a slitině; třebas jest to
modla, přece poněvadž bludem za něco náboženského se
považoval, jako k službě Boží efod a terafim pro úctu nábo
ženskou za odznak se zhotovuje.

Co jest terafim, povíme dále, zbude-li času nadiktovati to.
Nyní zatím vysvětliti jest o efodu, jak jsme začali. V Exodu,
kde se Mojžíšovi přikazuje, aby dal kněžská roucha udělati,
po ostatních se čte: „A tato roucha, která udělají: náprsník
a náramenník a řízu a suknice xovvlup'wrága čepicí a pás“.
Kdež pak my jsme položili ,náramenník', Sedmdesáte pře
kladatelů v řeckém přeložilo ěnwyíďa,že totiž na ramena taký
šat se obléká. A dále připojeno: „A ti vezmou zlato a hya
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cinth a sarlat a cervec a kment, a udelaji naramenník z b1
lého lnu přesukovaného, dílo pestře setkané.“ Načještě více?
Celá kniha Exodu plna jest ozdobnosti těchto rouch; neboť
i na konci téže knihy jest psáno: „A dělal všeliký v dílech
znalý řízy svatých, jež jsou Aarona kněze, jakož Hospodin
přikázal Mojžíšovi. A udělali náramenník ze zlata a hyacint
hu a šarlatu a červce a lnu bílého přesukovaného." Ale po
něvadž v Exodu toliko se přikazuje, by tento šat byl udělán,
&později se uvádí, že byl udělán, ale přece se v něj Aaron
neobléká, v Levitiku se vysvětluje, kterak byl kněžskými
rouchy oděn. „A přivedl Mojžíš Aarona a syny jeho a umyl
je vodou a oblékl jej v suknicí a opásal jej pásem, a oblékl
jej v ónsvďúr'ljv“,což my košilí nebo spodní suknicí můžeme
přeložiti. „A vložil naň náramenník“, praví se, „a opásal jej Levu-8
podle úpravy náramenníku, a stáhl ho jím“. Vidíš tedy, že
Aaron tímto náramenníkem jest opásáván, jako Samuel oním
jakýmsi efodem bad byl opásán. Ale abych tě příliš daleko
nezaváděl, tento přijmiž úsudek. Kdekoli v Septuagintě t. j.
v kodeksech našich, čte se čawyíg,t. j. náramenník, v hebrej
ském psáno jest efod. proč někde to přeložili a někde ne
chali nepřeloženo, o tom souditi není na mně, nebot' totéž na
více místech učinili, že co někde tak, jinde onak byli vyjad
řovali, posléze rozmanitostí překladu unaveni, položili he
brejsky. Akvila však to, co oni 'fmoďúrfrjva ěnwyíóa nazvali,

řeložil š'vďvyaa ěnšvďvua, t. j. ,roucho' a ,svrchní roucho'.
oto Š'vďvua,jež hebrejsky slove mail, spodní suknicí značí,

čnšvóvuapak, t. j. ěnwyíg,jež hebrejsky slove efod, svrchní
plášť,jímž všecka nádhera kněžská se obestírá.

Tážeš se snad, když efod jest kněžský plášt',proč na někte
rých místech přidává se bar? Slyše bar, nezdržím se smíchu.
Nebot' kdyžtě v hebrejském se praví bad a patrno jest, že i
Sedmdesáte tak přeložilo, jen chybou se stalo, by místo bad
psalo se bar. Bad pak v hebrejštině slove len, třebas len ur
čitěji slovem festim se vyjadřuje. posléze kde my čteme: „A
udělej jim nástehenníky lněné, aby přikrývaly hanby těla od Exod.28.
beder až po holeně jejich“, v hebrejském za „lněné“ polo
ženo jest bad. V této podobě oděn byl i onen muž, který Da
nielovi se ukázal. „A pozdvihl jsem očí svých a viděl jsem:
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a aj, muž jeden oděný v baddim“, kterýmžto číslem množ
ným ,roucha lněná' jsou vyznačena. proto pak se praví o Sa
muelovi a osmdesáti pěti mužích kněžích, že efod lněný no
sili, že jediný velekněz smělse oblékati v efod nelněný, nýbrž,
jak písmo připomíná, ze zlata, hyacinthu, šarlatu, červce a
byssu utkaný. Efod ostatních nebyl té pestré rozmanitosti,
aniž ozdoben dvanácti kameny, kteréž seděly na každém ra
meni, nýbrž lněný a prostý a nejčistší bělostí se stkvějící.

Leč poněvadž prve jsem slíbil, že dostačí-li času nadikto
vati, promluvím krátce o terafim, a dosud nepřišel žádný na
léhatel, věz, že terafim Akvila překládá pagqumam,jež my
,podobami' nebo ,zpodobněními' můžeme nazvati. Neboťi
na tom místě, jak Saul poslal posly, aby jali Davida, a oni
odpověděli, že téžce stůně, vrátil je řka: „přineste jej na lůž
ku ke mně, at' ho zabijí.“ I šli poslové, a hle, socha na loži.
Za sochu v hebrejském jest terafim, t. j. yugrpibyara.a nikoliv
játra kozí, jak naše kodeksy mají, nýbrž poduška z kozí kůže
ušitá, s nestříhanou srstí, která by vzbudila zdání hlavy člo
věka zamotaného na loži. Abych však obojí řeči zároveň
pravdu ukázal, v Oseáši hrozí Bůh, že od lidu smilnícího
všecky milosti odejme, řka, že „mnoho dní seděti budou sy
nové israelští bez krále a bez knížete, bez oběti, bez oltáře
a bez kněžství a bez úkazů.“ Za ,kněžství a úkazy“v hebrej
ském jest: „bez efodu a bez terafim," jak i Theodotion a Sym
machus přeložili. Z toho poznáváme, že efod i podle Sedm
desáti, kteřívíce smysl nežli slovo přeložili, kněžství se ozna
čuje, terafim pak, t. j. zpodobnění nebo podoby, že zname
nají všelijaká díla, nazývaná terafim. [ v Exodu totiž a na ji
ných místech, kde se vyličují šaty uměle vyšívané, líčí se, jak
dílo cherubim, t. j. pestré a malebné, bylo uděláno; v slově
cherubim však přecenení písmene vau,nebot' kdekoli s touto
literou se píše, znamená spíše živé bytosti nežli díla. Podle
tohoto smyslu tedy se ukazuje, že i Michas s rouchem kněž
ským i ostatní, co k okrasám kněžským náleží, terafim dal
udělati.

Jak rád bych ti nyní vyložil celý úbor kněžský a na zvlášt
nostech každého roucha ukázal božská tajemství. Ale poně
vadž již tak jsme překročili krátkost listu, a Josef a Filo, ve
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leučení mužové židovští, i mnozí z našich o tom dosti široce
promluvili, jichž živým hlasem, jak říkají, mne slyšeti budeš,
čeho bys si's ještě přála, až tváří v tvář se zeptej, aby ne
víme-li snad něco, beze svědka, beze soudce, v důvěrném
uchu to umřelo. Zdráva-li společná matka naše, těší mne, a
aby byla zdráva, prosím pána. My, jak víš, zabrali jsme se
v četbu hebrejskou, i zesnětivěl nám jazyk latinský, &to až
tak, že i když mluvíme, jakýsi sykot nelatinský proniká řečí.
promiň tedy suchost, a nezkušený-li jsem v řeči,praví Apo
štol, však ne u vědění. Jemu ani toho ani onoho nechybělo,
a jedno pokorně odmítal. Nám obojího se nedostává, neboť
co jsme v mládí měli líbívého, ztratili jsme, a vědění, jehož
jsme si žádali, jsme nenabyli, podle psa ésopské bajky, když
po velikém tíhneme, i menšího pozbývajíce.

List XXX. PAULE

O hebrejské abecedě žalmu CXVIII.
předevčírem,když jsem se ti pokoušel vysvětliti žalm stý

osmnáctýapravil jsem,že všeliké mravní naučení do sebe má,
a jako filosofové dělívají svoje rozpravy na fysiku, ethiku a 10
giku, tak že i řeči Boží buď o přírodě mluví, jako v Genesi a
v Kazateli, nebo o mravech, jako v příslovích a ve všech kni
hách porůznu, nebo o logice, místo níž naši vlastní sobě the
olog'iku, jako ve Velepísni a v Evangeliích (třebas Apoštol
často předkládá, přibírá, stvrzuje &uzavírá, což vlastně jest
umění dialektické), s velikou účastí jsi se ptala, co zname
nají hebrejské litery, jež se zdály vepsány do žalmu, který
jsme čtli.

Odpověděl jsem, že podle abecedy žalm ten jest složen,
že totiž prvním písmenem, jež u nich slove alef, osm veršů
se začíná a dalším písmenem beth tolikéž veršů jest uvede
no, a po té písmenem gemel týž počet jest naplněn &tak až
do thau, jež jest u nich písmenem posledním, žalm že jest
sepsán; a že z každé té hlásky podle výkladu jejího vyčisti
lze smysl toho, co následuje. Taktéž jsi žádala, abych ti po
dal výklad každého písmene. Podal jsem, pravda, ale poně
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vadž pro cizotu jazyka vyklouzá z paměti, co jsme pověděli,
přeješ si, abychom to zaznamenali, kdybys snad o něčem
byla v nejistotě, bys přečtením napravila zapomětlivost.

Ale dříve než promluvím o jednotlivostech, věz, že čtyři
žalmy začínají se dle hebrejské abecedy, a to 100.,111.,ten,
o němž nyní píšeme, a 144. Leč věděti sluší, že v prvněj
ších žalmech každá litera má pod sebou jeden verš v jam
bickém trimetru složený, další pak že z jambických tetra
metrů sestávají, jak psána jest i píseň v Deuteronomiu. V
žalmu 118. za každou literou jde po osmi verších. V 144. ke
každé liteře po verši se druží. Někteří myslí, že i jiné se v
tomto pořadí začínají, ale mínění jejich jest liché. [ v Nářcích
]eremiášových máš čtyři abecedy, z nichž první dvě jakoby
metrem safickým jsou psány, nebot' tři verše, spolu sdružené
a toliko jednou literou začínající, uzavřeny jsou césurou
metra herojského. Třetí abeceda však v tříměru jest psána,
a vždy tři a tři verše začínají se touž literou. Čtvrtá abeceda
jest jako první a druhá. Též přísloví Šalomounova uzavírá
na konci abeceda, jež v ja bickém tetrametru se počítá, a
to od místa, kde se praví: Šženu statečnou kdo nalezne?“

A jako v tomto našem psaní nikdo nemůže postoupiti k
četbě slov a spřádání jich, nezačal-li prve hláskami, tak ani
v písmech božských nepoznáme, co vyšší jest, nezačneme-li
ethikou, dle toho, co praví prorok: Z přikázání tvých sroz
uměl jsem, že totiž po skutcích nabýval poznání tajnosti. Leč
již vyplniti jest, oč jsi žádala, bychom smysl každé hlásky
připojeným výkladem naznačili.

Alef se vykládá nauka: Beth dům. Gimel plnost. Deleth
desek. He tento. Vau a. Zai ten. Heth život. Tet dobrý. Jod
začátek. Kaph ruce. Lamed kázně nebo srdce. Mem z nich.
Nun věčná. Samech omoc. Ain zdroj neb oko. phe ústa.
Sade spravedlnosti. oph povolání. Reš hlavy. Sen zubů.
Thau znamení.

po výkladu hlásek postup smyslu jest pověděti. Aleph,
beth, gimel,deleth jest první sdružení: nauka, domu, plnost,
desek; že totiž nauka Církve, jež jest domem Božím,v plnosti
knih božských se nalézá.

Druhé sdružení jest He, vau, zai, heth: tento, a, ten, život.
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Paule o hebrejské abecedě
Jaký totiž jiný může býti život bez znalosti Písem, jimiž i sám
Kristus se poznává, jenž jest životem věřících?

Třetí sdružení má Tet a jod, dobrý začátek, nebot' ačkoliv
nyní víme všecko, co napsáno jest, přece „z části poznáváme
a z části prorokujeme“, a „nyní zrcadlem vidíme v podoben
ství.“ Když však si zasloužíme býti s Kristem a podobni bu
deme andělům, tehdy přestane nauka knižní a tehdy uzříme
tváří v tvář Dobrý počátek, jak jest.

tvrté sdružení jest kaph, lamed, ruce kázně nebo srdce.
Rukama rozumí se dílo, srdcem a kázní vykládá se smysl;

nekÉOťnic nemůžeme učiniti, nezvíme-li nejprve, co činititře a.
páté sdružení jest mem, nun, samech, z nich, věčná, po

moc. Toto vysvětlovati netřeba, ale nad vše světlo jasnější
jest, že Písma věčné pomoci a záchrany skýtají.

esté sdružení má ain, phe, sade, zdroj neb oko úst spra
vedlnosti, dle toho, co pod číslem třetím jsme vyložili.

Sedmé sdružení jest, kteréž jest i poslední, poněvadž již v
počtu sedmi jest mystický význam, koph, reš, sen, thau, po
volání, hlavy, zubů, znamení. Zuby článkovaná řeč se vy
tváří, a těmito znameními přichází se k hlavě všech, jíž jest
Kristus.

Co jest, prosím tě, posvátnějšího nad toto tajemství? Co
příjemnějšího této rozkoše? Které krmě, které medy sladší
jsou než Boží znáti prozřetelnost, &v skrytosti jeho vcházeti
a v smysl Tvůrcův nahlížeti a nalézati, jak řeči Hospodina
Boha tvého, jimž moudří tohoto světa se vysmívají, plny jsou
duchovní moudrosti? Ať si mají ostatní svoje statky, at' pijí
z křišťálů, hedvábím se stkvějí, potleskem lidu se kochají a
nejrozmanitějšími požitky bohatství svého vyčerpati nemo
hou. Naší rozkoší jest, v zákoně páně rozjímati ve dne i v
noci, tlouci na dveře neotvírající se, bráti chleby Trojice a po
vlnách světa šlapati za pánem.

Pozdravuj Blesillu a Eustochii, začátečničkynaše. pozdra
vuj Felicianu, panenstvím tělesným i duchovním opravdově
šťastnou.pozdravuj ostatní sbor cudnosti a domácí svou cír
kev, vůči níž všeho, i bezpečného, se bojím; aby za spaní
hospodářova člověk nepřítel nenasel koukole. Byťi se od
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lan-28.važovaly říci: ]á město pevné, jež není dobýváno, nikdo za

obléhání nepřátelského vojska není v bezpečí. Nikdo, jak dí
blažený Cyprián, dosti jist, na dosah jsa nebezpečí. Opis listu
uděl, přijme-li jej, přehorlivé naší Marcelle. A pamatuj na
mne, naléhajíc modlitbou, aby pán Ježíš potřel Satana pod
našima nohama rychle.

List XXXI. EUSTOCHII

Maličky na pohled, ale láskou veliky jsou dary, dostati od
panny náramenníky, psaní a holuby. A poněvadž med při
obětech Božích se nepřináší, přílišná sladkost umělejest změ
měna a jakousi, abych tak řekl, ostrosti pepře okořeněna.
U Boha totiž nic rozkošnického, nic jedině lahodného se ne
líbí, nýbrž jen co má do sebe něco palčivé pravdy. Beránek
Kristův s hořkostmi se jí.

Sváteční jest den, a narozeniny blaženého petra sváteč
něji než obyčejně jest okořeniti; leč přece tak, by řeč žer
tovná nevybíhala z osy písem, a my se nezatoulali příliš da
leko od řádu závodiště našeho. Náramky v Ezechielovi o
zdobován jestJerusalém. Baruch psaní dostává od Jeremiáše.
V způsobě holubice Duch Svatý se snáší. Aby tě tedy něco
pepřem štípalo i aby se's i nyní upamatovala na minulý spi
sek, střez se, abys nezanechávala ozdob díla, jež jsou pra
vými náramky paží; abys listu srdce svého neroztrhla, jejž
od Barucha podaný král zpustlý břitvou rozřezal; abys po
dobně jako Efraim skrze Oseáše neuslyšela: Učiněna jsi
nemoudrou jako holubice. Příliš přísně,odpovíš, a nevhodně
k dnešnímu svátku. Takými dary sama jsi to vyvolala; když
hořké se sladkým bylo sdruženo, i od nás takového se ti do
stane: chválu hořkost bude provázeti.

Než aby se nezdálo, že jsem dárkův ubral, dostali jsme i
vrchovaný košík třešní, tak krásných a tak panenskou cud
ností se rdících, až by člověk myslel, že od Lukulla zrovna
přineseny byly. Toto ovoce totiž přinesl první do íma po
dobytí Pontu a Armenie z Cerasuntu, a od své vlasti tudíž
i"strom dostal jméno cerasus (čerešně, třešně). poněvadž
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tedy v Písmě čteme o košíku plném fíků, třešní však tam lcremat
nenacházíme, na tom, co přineseno, vykládáme, co přinese
no nebylo; a přejeme ti, abys z těch plodů byla, jež jsou proti
chrámu Božímu &o nichž Bůh praví, že jsou dobré, dobré
velmi. Nic prostředního nemilujet' Spasitel. A jako studené
ho se neštítě, ve vřelých má zalíbení, tak o vlažných v Apo
kalypse praví, že je vyvrhuje. proto nám co nejpilněji jest
pečovati, abychom slavnostní den ne tak hojností jídel, jako
plesáním duchovním slavili. Hroznou jestit' zpozdilostí, pří
lišnou sytostí chtíti uctívati mučedníka, o kterém víme, že
posty Bohu se zalíbil. Tak tobě jest vždy jísti, aby po jídle
modlitba následovala &čtení. Nelíbí-li se to některým, Apo
štolova slova zpívej: Kdybych ještě lidem se zalibovala, dě
večkou Kristovou bych nebyla.

List XXXII. MARCELLE

Abych list tak krátký psal, dvojí bylo příčinou; jednak že
posel poštovní spěchal, jednak že já jinou prací jsa zabaven,
nechtěl jsem se touto jaksi „vedlejší“ zdržovati. ptáš se, co to
tak velikého, tak potřebného, že tím služba písemného roz
hovoru vyloučena. Již delší dobu srovnávám vydání Akvil
lovo se svazky hebrejskými, zdali snad ze záští ke Kristu
Synagoga něco nezměnila; a abych přátelskému srdci se při
znal, dosti nalézám, co k posilnění víry naší přispívá. Nyní
přehlédnuv do písmenky proroky, alomouna, Zaltářa kni
hy Království, mám v rukou Exodus, jejž oni Elle Smoth na
zývají, a chystám se na Levitikus. Vidíš tedy, že před toto
dílo žádnou službu není stavěti. Leč přece, aby náš kurýr
neběžel snad nadarmo, dva listy, které sestře tvé paule &
pokladu jí svěřenému Eustochii jsem poslal, k tomuto psa
níčku jsem připojil, abys, přečteš-li je a nalezneš-li v nich
něco poučného &vtipného, přijala to tak, jako by i tobě bylo
psáno, co napsáno bylo jim.

Albíně, společné matce, přeji zdraví — o těle mluvím, ne
bot' mi není neznámo,že duchem zdráva jest —a tebe prosím,
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pozdravuj ji ode mne a dvojí lásky úsluhou ji občerstvuj,
poněvadž v jedné a téže zároveň křesťanku milujeme i
matku.

List XXXIII. PAULE

Marku Terrentiu Varron vi diví se Starověk, že v latině
tak nesčíslně knih sepsal. ekové Chalkentera úžasnými
chvalami vynášejí, že tolik knih složil, kolik ani cizích nikdo
z nás by svou rukou neopsal. A poněvadž nyní zbytečno by
bylo v latině seznam knih řeckých sestavovati, o tom, jenž
latinsky psal, něco připomenu, abychom poznali, že my Epi
menidovým spánkem spíme &horlivost, s jakou oni světské
písemnosti pěstili, my k hromadění statkův obracíme.

Napsal tedy Varro čtyřicet pět knih Starožitností, čtyři o
životě národa římského, Obrazů knih patnáct, Aoywroglxův'
sedmdesát šest, o jazyku latinském dvacet pět, Nauk devět,.
O řeči latinské pět, Otázek plautovských pět, Letopisů tři,
O původu jazyka latinského tři, O básních tři, O počátcích
divadla tři, O hraní divadla tři, O hrách divadelních tři, O
líčeních tři, O vlastnosti spisovatelů tři, O knihovnách tři,
O čteních tři, O podobosti slov tři,poselstev knihy tři, Ná
vrhů knihy tři, O pompejovi tři, Zvláštností deset, O oso
bách tři, O právu občanském patnáct, Výbor Starožitnosti
z knih čtyřiceti dvou devět, Výbor z patnácti knih Obrazů
knihy čtyři,Výbor o jazyku latinském z knih patnácti devět,
O počátcích počtů knih devět, O hospodářství polním knih
tré, O ochraně zdraví knihu jednu, O svém životě knih tré,
O formě filosofie knihy tři, O věcech města knihy ři,Satyr
Menippejských knih sto padesát, Básní knih deset, ečí knih
dvacet dvě, Pseudotragedií knih šest, Satyr knihy čtyři a jí
ných přemnoho,jež vypočítávati dlouho by trvalo. Sotva po
loviční seznam jsem napsal a již jsem čtoucí znudil.

Než naše doby naproti tomu mají lidi vzdělané a vědí, v
které tůní ryby se rodí, která lastura na kterém břehu roste.
O slinách drozdích nemáme pochybností, paxamus a Api
cius vždy v našich rukou, oči po dědictvích, smysly po mí—
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Davle o díle Origenově
sách, a oddá-li se kdo v ošumělém plášti a špinavé suknici
čtení filosofů nebo křesťanů, kteří v pravdě jsou filosofy, ja
ko pomatence ho vypíchávají.

ptáte se, nač Varrona a Chalkentera jsme vzpomněli? A
bychom k diamantovému &našemu přešli Chalkenterovi,
jenž takovou námahu věnoval vykládání písma svatého, že
právem jména Diamantového se mu dostalo. Chcete znáti,
jaké památky genia svého zůstavil? Tento titul je ukáže:

Napsal na Genesi knih třinácté, Mystických homilií knih
dvě. Na Exodus zlomky, Na Levitikus zlomky, Žrgwyaróvknih
deset, Na Isaiáše knih třicet šest, též na lsaiáše úryvky, Na
Oseáše knihu o Efraimovi, Na Oseáše kommentář, Na ]oele
knih dvé, Na Amosa knih šest, Na Jonáše knihu,Na Miche
áše knihy tři,Na Nahuma knihy dvě, Na Habakuka knihy tři,
Na Sofoniáše knihy dvě,Na Aggea knihu, Na začátek Zacha
riáše knihy dvě,Na Malachiáše knihy dvě, Na Ezechiele knih
dvacet devět, _Llryvkyna žalmy od prvního až do patnácté
ho ;a opět Na Zalm první knihu,Na druhý knihu,Na třetí kni
hu, Na čtvrtý knihu, Na pátý knihu, Na šestý knihu, Na sed
mý knihu,Na osmýknihu, Na devátý knihu, Na desátý knihu,
Na jedenáctý knihu, Na dvanáctý knihu, Na třináctý knihu,
Na čtrnáctý knihu, Na patnáctý knihu, Na šestnáctý knihu,
Na dvacátý knihu, Na dvacátý třetí knihu, Na dvacátý osmý
knihu, Na třicátý osmý knihu, Na čtyřicátý knihu, Na čtyři
cátý třetí knihy dvě, Na čtyřicátý čtvrtý knihy tři, Na čtyři
cátý pátý knihu, Na čtyřicátýšestý knihu, Na padesátý knihy
dvě, Na padesátý prvý knihu, Na padesátý druhý knihu, Na
padesátý třetí knihu, Na padesátý sedmý knihu, Na padesátý
osmý knihu, Na padesátý devátý knihu, Na šedesátý druhý
knihu, Na šedesátý třetí knihu, Na šedesátý čtvrtý knihu,
Na šedesátý pátý knihu, Na šedesátý osmý knihu, Na sedm
desátý knihu, Na sedmdesátý prvý knihu, Na začátek sedm
desátého druhého knihu, Na stý třetí knihy dvě; Na Přísloví
knihy tři, Na Kazatele úryvky, Na Velepíseň knih deset, a
jiné svazky, které psal v mladosti, Na Nářky Jeremiášovy
svazků pět, též Monobiblia, Hsgiágxóvknihy čtyři, O vzkří
šení knihy dvě a jiné o vzkříšení dialogy dva, O jistých o
tázkách z přísloví knihu, Dialog proti Kandidu Valentinia
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novi, O mučenictví knihu; o Novém zákoně: Na Matouše
hnih dvacet pět, na Jana knih třicet dvě, na některé části
Jana knihu úryvků, Na Lukáše knih patnáct, Na List apo
štola Pavla k ímanům knih patnáct, Na List k Galatským
knih patnáct, na List k Efezským knihy tři, na List k Fillip
pským knihu, Na List ke Kolosským knihy dvě, Na List první
k Soluňským hnihy tři, Na List druhý k Soluňským knihu,
Na List k Titovi knihu, Na List k Filemonovi knihu; a opět
homilií na Starý Zákon, Na Genesi homilií sedmnáct, Na
Exodus homilií osm, Na Levitikus homilií jedenáct, Na Nu
meri homilií dvacet osm, Na Deuteronomium homilií třináct,
Na ]esusa Nave homilií dvacet šest, Na knihu soudců homilií
devět, O beránku velikonočním homilií osm, Na první knihu
královstev homilie čtyři,Na ]oba homilií dvacet dvě, Na pří
sloví homilií sedm, Na kazatele homilií osm, Na Velepíseň
homilie dvě, Na Isaiáše homilií třicet dvě, Na Jeremiáše homi
lií čtrnáct, Na Ezechiele homilií dvanáct; o Zalmech: Na Zalm
třetí homilii, Na čtvrtý homilii, Na osmý homilii, Na dvanáctý
homilii, Na třináctý homilii, Na patnáctý homilie tři,Na šest
náctý homilii,Na osmnáctý homilii,Na dvacátý druhý homilii,
Na dvacátý třetí homilii, Na dvacátý čtvrtý homilii, Na dva
cátý pátý homilii, Na dvacátý šestý homilii, Na dvacátý sedmý
homilii, Na třicátý šestý homilií pět, Na třicátý sedmý homi
lie dvě, Na třicátý osmý homilie dvě, Na třicátý devátý ho
milie dvě, Na čtyřicátý devátý homilii, Na padesátý první
homilii, Na padesátý druhý homilie dvě, Na padesátý čtvrtý
homilii, Na šedesátý sedmý homilií sedm, Na sedmdesátý
první homilie dvě, Na sedmdesátý druhý homilie tři, Na
sedmdesátý třetí homilie tři, Na sedmdesátý čtvrtý homilii,
Na sedmdesátý pátý homilii, Na sedmdesátý šestý homilie
tři,Na sedmdesátý sedmý homilií devět, Na sedmdesátý de
vátý homilie čtyři,Na osmdesátý homilie dvě, Na osmdesátý
první homilii,Na osmdesátý druhý homilie tři,Na osmdesátý
třetí homilii, Na osmdesátý čtvrtý homilie dvě, Na osmdesátý
pátý homilii, Na osmdesátý sedmý homilii, Na stý osmý ho
milii, Na stý desátý homilii, Na stý osmnáctý homilie tři, Na
stý dvacátý homilii, Na stý dvacátý první homilie dvě, Na stý
dvacátý druhý homilie dvě, Na stý dvacátý třetí homilie dvě,
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Na stý dvacátý čtvrtý homilie dvě, Na stý dvacátý pátý ho
milii, Na stý dvacátý sedmý homilii, Na stý dvacátý osmý
homilii, Na stý dvacátý devátý homilii, Na stý třicátý první

homilie dvě, Na stý třicátý čtvrtý homilie dvě, Na stý třicátý
pátý homilie čtyři, Na stý třicátý sedmý homilie dvě, Na stý
třicátý osmý homilie čtyři, Na stý třicátý devátý homilie dvě,
Na stý čtyřicátý čtvrtý homilie tři, Na stý čtyřicátý pátý ho
milii, Na stý čtyřicátý šestý homilii, Na stý čtyřicátý sedmý
homilii, Na stý čtyřicátý devátý homilii, Uryvky na celý Zal
tář; homilie na Nový Zákon: Na Evangelium dle Matouše
homilií dvacet pět, Na Evangelium dle Lukáše homilií třicet
devět, Na Skutky apoštolské homilií sedmnáct, Na List dru
hý ke Korintským homilií jedenáct, Na List k Soluňským ho
milie dvě, Na List ke Galatským homilií sedm, Na List k Ti
tovi homilii, Na List k Zidům homilií osmnáct; O pokoji ho
milii, Na povzbuzenou pionii, O soudu, O manželství prvním
.a třetím homilie dvě, „NaTarsa homilie dvě, od Origena, Fir
miana a ehoře, též Uryvky Origenovy a rozličných k němu
listů knihy dvě — v knize druhé list Kefisodorův 0 při Ori
_genově—, Listů jeho rozličným osobám knih devět, Jiných
listů knihy dvě, a též List na obranu jeho děl, knihy dvě.

Nevidíte-liž, že ekové i Latiníci prací jeho jediného jsou
předstiženi? Neboť kdo kdy tolik přečetl, co on napsal? A
za tento pot jakou vzal mzdu? Odsuzován jest od Demetria
biskupa; vyjma kněží palestinských, arabských, řoinickýcha
.achajských s odsouzením jeho souhlasí celý okršlek; i ím
svolává proti němu senát, ne pro nová dogmata ani pro blu
dařství, jak nyní proti němu vzteklí psi namlouvají, ale pro
tože slávy jeho výmluvnosti a vědění nemohli snésti, a když
on se ujal slova, všichni němými se zdáli.

proč toto jsem napsal a u plamínku chudičkého kahánku
rychle, ale nikoliv neopatrně nadiktoval, pochopíte, přemý
_.šlejíceo Epikurech a Aristippech.
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O některých místech Žalmu CXXVI.
Blažený mučeník Pamfyl, jehož život Eusebius, biskup cé

sarejský, ve třech asi svazcích vyložil, chtěje se vyrovnati De
metriovi Falerskému a peisistratovi svým pilným snažením
o posvátnou Bibliothéku, a obrazy geniův, jež jsou pravými
a věčnými památníky, po celém světě shledávaje, s největším
úsilím právě po knihách Origenových se pídil a chrámu cé
sarijskému knihovnu tu věnoval; a když byla z části poru
šena, Akacius později a Euzoius, téže Církve kněží, se přiči
nili, aby na pergamenech byla obnovena. Ten ač mnoho na
lezl a nalezeného seznam nám zůstavil, kommentáře žalmu
126.aTraktátu oliteře phe nezapsal, čímž vyznal, že ho nena
lezl. Ne že by tak neobyčejný a slavný muž — o DiamantOv
vém mluvíme — něčeho byl opominul, ale že nedbalosti po
tomstva nedochovalo se to až na naši paměť. To proto jsem
řekl, abych, poněvadž jsi mně z téhož Zalmu předložila o
tázku, co jest ,chléb bolesti“ na místě, kdež se praví: Nadar
mo jest vám před úsvitem vstávati; vstávejte, když posedite,
kteříž jíte chléb bolestí, ukázal, že nemám z kommentářůvO
rigenových, co o tom myslil.

Pročež sáhl jsem k tekstu hebrejskému, a nalezl jsem mí
sto ,chléb bolesti“ psáno Leem Aasabim, což Akvila přeložil
&g'rov'ru'n/dla7romlyátun',['„j ,Chléb upracování', Symmachus čžgrov
xazozračtoúysvov,což se vykládá ,chléb trampotný'. páté vydá
ní a Theodotion, který v ostatním jde se sedmdesáti překla
dateli, ,chléb model.“ esté "lávug t. j. ,bludu'. A nenídivu, dá
vá-li Akvila članoróuam místo ,model', poněvadž jsou díly
rukou lidských, a lid jest prorocky obviňován, že zbytečně
do chrámu časně vstává a po odpočinku k svatyni spěchá, když
poctou Boží modly uctívají, v kterémžto smyslu Ezechiel na
psal, že v samém chrámě kněží modlám obětují. Abys však
plněji byla přivedena k tomu, že za bolest v hebrejském po
loženy jsou ,modly', totéž slovo, t. j. Asabim, i v žalmu 113.
jest psáno a sedmdesáte přeložilo je též ,modly'; nebot'i na
na místě, kde čteme: „modlypohanův stříbro a zlato, díla ru
kou lidských“, v hebrejském jest Asabeem, což Akvila pře
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kládá „pracné výtvory jejich“. Když tedy tak tomu v pravdě
jest, ne bez příčiny někteří chlebem bolesti buď posvátnosti
bludařův rozumějí, nebo života tohoto žalostného atrampot
ného prácí překládají, v němž v potu tváři jíme chléb svůj a
v trní a hloží krátkého života potrava se rodí.

Též na to ráčila jsi se z téhož žalmu ptáti, co jsou ,synové
vyraženýchf Divím se, že jsi nečetla v kommentářích Hilari
ových, že syny vyražených vykládají se národové věřících,
poněvadž totiž myslil, že jménem tím označeni jsou Apošto
lové,jimž v Evangeliích jest přikázáno, do kteréhokoli města
vejdou a nebudou přijati,at'vyrazí prach nohou svých na svě
dectví nevěřících. Ač ty předem důmyslně jsi vyloučila, že ne
možno pode jménem ,vyražených' rozuměti Apoštoly, když
tě něco jiného jest ,vyrážejících', něcojiného ,vyražených', ne
bot' vyrážející jsou ti, kteří vyrážejí, vyražení však ti, kteříjsou
vyrážení; a že se nehodí, by vyraženými mínění byli Apoštolé,
poněvadž ty spíše vyrážejícími bylo by nazvati. Což tedyjá?
Muže tak věhlasného a nejvýmluvnějšího své doby vyvraceti
se neosměluji, jehož záslužné vyznání, snaživý život a jasná
plynnost řeči,kamkoliv římské jméno zalehne, všude se ve
ebí ; leč není mu toho přičítati za vinu, protože hebrejštiny
nebyl znalý a řeckého písemnictví jen nějaký vánek pochytil,
ale jen kněze Heliodora, s nímž důvěrně obcoval, v tom, če
mu nerozuměl, ptával se, jak to Origenem pověděno. A ten,
poněvadž kommentáře Origenova na tento žalm nemohl na
lézti, raději vlastní domnění mu namluvil, nežli by nevědo
most vyznal. A on přijav je, skvělou řečí o tom promluvil a
cizí blud velevýmluvně rozvedl.

Nezbývá tedy než abychom zase k zdroji řečihebrejské se
uchýlili &shlédli, kterak psáno jest.“Kde my máme ,jako sy
nové vyražených', čte se: Chen bne annaurim,což Akvilapře
ložil ,jako synové dospělosti', Symmachus &Theodotion ,ja
ko synové mladosti'.Sesté )]xovwč'rm,což my bychom řekli ,na
ostřeného smyslu.“ Z toho jest patrno, že národy mladosti
míněni jSOukřesťané, podle toho, jak o Bohu se praví, že sva
té své jako luk a šípy napíná, jakovproroku Zachariáši: „nebo
napjal jsem tě sobě,]udo, jako lučiště“. A Spasitel sám o sobě: Zach.9.
„Učinil mě jako střelu výbornou. A v toulci svém skryl mě“. 191.49.
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posléze v dalším verši vyjma překlad edmdesáti, kteří pře-
ložili jinak, i v hebrejském, i ve všech vydáních takto jsem
nalezl: „Blažen muž, který jimi naplnil toulec svůj“, když už
byl vzal metaforu od šípů, aby i v toulci přenešení bylo za
chováno. Vyraženými pak i v obyčejné mluvě nazýváni jsou
bujní a silní a mrštní, a též Sedmdesáte překladatelů přelo
žilo v knize Esdrášově ,jinoši' tam, kde psáno jest: ,l stalo se
toho dne, že polovice vyražených dělali dílo a polovice jich
mělo kopí i pavézy i lučiště i pancíře, a knížata za všelikým
domem ]udovým, stavících na zdi. Z toho pozorujeme, že i na
tomto místě za mladíky a dospělé položeni jsou vyražení, a
ne jak onen myslel na Apoštoly, že by od vyrážení nohou
slouli vyraženými. etl jsem čísi knihu a ušlechtilý smysl jsem
v ní nalezl, že lidé vyraženými se nazývají od chrámu a zá
kona a milosti páně, místo aby se řeklo „zavržení“, a jejich
syny že jsou Apoštolové, kteříz jejich semene jsou zplození a
v podobenství šípů v ruce páně držáni.

Též v dalším žalmu náš Hilarius, ale spíše ještě Heliodor
pobloudil, an o místě, kdež psáno jest: ,Dráce plodů svých
jisti budeš', všelijaká maje mínění, vyslovil se, že lepší jest
myšlenka, napíše-li se ,plody prací“ že někdo jí a nikoli ,prá
ce plodů'; a v tom že duchovní smysl jest hledati. A z toho
v dlouhou se dávaje rozpravu, s takovou námahou se přiči
ňoval, aby přesvědčil o smyslu, který chtěl, jako vždy potře
buje nepravda, chtějíc zdáti se pravdou; ač přece na tomto
místě nikoliv Sedmdesáte překladatelův, nýbrž latiníci řecké
ho slova dvojsmyslností se davše svésti, přeložili xa97roif9,ovo
ce' místo ,ruce', nebot' xaenoíslovoui ruce. V hebrejském jest
slovo Chaffach, Symmachus a páté Vydání, aby obojetnosti
z dřívější řeči se vyhnuli, přeložili ,rukou svých'.

Když toto úkradkou, jak se říká, za nočního bdění rychlá
ruka :písařova pod mým diktováním zapisovala a pomýšlel
jsem ještě více říci,již skoro čtvrtá hodina noční uplynula, a
náhle jakýmisi ostny bolícího žaludku jsa podrážděn, vrhl
jsem se v modlitbu, aby aspoň na zbývající hodiny připlížil
se spánek a nemoc přemohl.
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List XXXV. LIST DAPEŽE DAMASA

přemilému synu ]eronymovi Damasus.
Spícímu tobě a dlouhou již dobu čtoucímu jen a nepíšící

mu odhodlal jsem se poslati několik otázek na probuzenou;
ne že bys neměl i čísti, neboť touto jakoby denní potravou
živí se a ztučňuje modlitba, ale že píšeš-li, z četby ovoce jest.
poněvadž jsi tedy včera po poslu, kterého jsi zase ke mně
vrátil, vzkázal, že již nemáš listů, leč ty, které jsi někdy na
poušti diktoval a které s největší dychtivostí jsem četl a dal
opsati, a sám od sebe jsi slíbil, že úkradkou v noci, kdybych
si přál, nějaké bys nadiktoval, rád přijímám od nabízejícího,
oč bych tě byl žádal, i kdybys byl odepřel. A myslím, že v
našem pobesedování nebude důstojnější rozpravy, než po
hovoříme-li si o písmech, to jest, abych já se tázal, ty odpo
vídal. Nad tento život nic nezdá se mi na tomto světě pří
jemnějšího, tato pastva duševní nad všecky medy předčí.
Jak sladky, praví prorok, hrdlu mému řeči tvoie, nad med
ústům mým. Nebot' když tím, jak praví znamenitý řečník,
lidé od zvířat se lišíme, že můžeme mluviti, jaké chvály ho
den jest, kdo v této věci nad ostatní předčí, kterouž lidé nad
zvířata vynikají?

Vyzbroj se tedy a vylož mi připojené otázky, na obě stra—
ny šetře míry, aby ani otázky nepohřešovaly rozluštění, ani
list krátkosti. Přiznávámt' se tobě, že knih Laktanciových,
které jsi mi nedávno dal, proto nečtu rád, že většinou listy
jeho až na tisíc veršů se táhnou a zřídka o našem dogmatu
mluví, čímž se stává, že i čtoucího nudí délka, a jsou-li které
krátky, lidem školovým více se hodí než nám, o metrech a
poloze krajin a filosofech promlouvajíce.

Co znamená slovo v Genesi napsané: Každý, kdo zabije
Kaina, sedminásobně trestán bude?

Učinil-li Bůh všecky věci velmi dobré,proč Noemovi o čis
tých a nečistých zvířatech přikazoval, když nečistého nic
nemůže býti dobrým? A v Novém Zákoně po vidění, jež bylo
Petru ukázáno, řkoucímu: Odstup to, Pane, ode mne, neboť
obecného a nečistého nikdy nic nevešlo do úst mých, hlas
s nebe odpověděl: Co Bůh očistil, ty neprav býti obecným?
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Proč Bůh mluví k Abrahamovi, že ve čtvrtém pokolení sy

nové Israelští vrátí se z Egypta, a později Mojžíš píše: V pá
tém pak pokolení vyšli synové Israelští ze země egyptské,
což zajisté bez výkladu zdá se sobě odporovati?

proč Abraham věrnosti své znamení v obřízce přijal?
proč Izák, muž spravedlivý a Bohu milý,nepožehnal tomu,

kterému chtěl,nýbrž kterému nechtěl,oblouzením jsa ošálen ?

List XXXVI. DAMASOVI

přeblaženému papeži Damasovi Jeronym.
Dostav list tvojí Svatosti, ihned povolal jsem písaře a po

ručil mu, aby zapisoval, a když se připravil k službě, spřá
dal jsem si napřed v myšlení, co jsem hlasem vyjádřiti mínil.
A již můj jazyk a jeho péro byly v pohybu, v tom přichází
Zid, nesa nemálo svazků, jež ze synagogy jako na čtení byl
dostal, a „Tu máš“, praví, „co jsi žádal“; a tím mne, jenžjsem
byl na rozpacích a nevěděl, co činiti, tak náhle vyplašil, že
všeho nechav, přeletěl jsem k psaní; a to až do této chvíle
činím. Leč poněvadž jsi včera mi psal po jáhnu, jehož jsi ke
mně poslal, že jak ty myslíš, listu, jak já však chápu, kom
mentáře ode mne čekáš, krátké odpovědi si přeje na otázky,
z nichž by každá rozsahu velikých svazků potřebovala, let
mo jsem ti toto nastínil, dvé toliko otázek pominuv; ne že
bych na ně nebyl mohl něco odpověděti, ale že od nejvý
mluvnějších mužův Tertulliana našeho totiž a Novatiana la
tinsky jsou vydány, a kdybych byl chtěl nové podávati, pří
liš ze široka bylo by rozpravu začíti. Ovšem očekávám, co
se tobě zlíbí: přeješ-li si, by v krátkosti listu myšlenky ty
byly podány, nebo o každé kniha vytvořena. Nebot'i Orige
nes ve čtvrtém díle Exegesí Epištoly pavlovy k ímanům o
obřezání velikolepě promluvil, a o čistých a nečistých zvířa
tech v Levitiku dosti mnoho vyložil, pročež i kdybych sám
nic nenalézal, z jeho zdrojův přece bych si vypůjčil. A abych
ještě pravdivěji se vyslovil, mám v rukou knihu Dydimovu
o Duchu Svatém a chci ji tobě přeloženou věnovati, abys ne
myslil, že jen dřímu, když soudíš, že četba bez péra jest spa
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ním. Položiv tedy napřed záhady, jež jsi k svému listu při
psal, připojil jsem, co se mně zdá, žádaje o prominutí jednak
spěchu, jednak opozdění, spěchu, že za jedno bdění nadik
tovati jsem chtěl dílo mnoha dní, zpozdění, že jinou prací
jsa zabaven, neodepsal jsem na otázky hned.

Co znamenají slova v Genesi: Každý, kdozabije Kaina, sed
meru pomstu odpyká.

Dříve než ootázce promluvíme, zdá se mi správno,bychom
vydání jednotlivých vykladatelů srovnali s hebrejským ori
ginálem a vysvětlili, by tak smyslupísmasnáze bylo rozumě
ti.Vaiomer lo Adonai lochen chol orek Kain sobathaim jokka
mo. Akvila: „l pravil mu Hospodin: proto každý, kdo by za
bil Kaina, sedmeronásobně bude ztrestán“. Symmachus: „I
pravil mu Hospodin: Ne tak, ale každý, kdo by zabil Kaina,
hebdomatos čilisedmý bude trestán“. Septuaginta a Theodo
tio: „I pravil mu Hospodin: Ne tak, ale každý, kdo by zabil
Kaina, sedmero pomst odpyká“. Když Kain zabil bratra, a tá
zal se ho Hospodin: Kde jest Abel bratr tvůj? pohrdlivě od
pověděl: Nevím; jsem-liž já strážným bratra svého? Za to
zlořečením byv proklet, aby v úpění a třesení žil na zemi,
nechtěl prositi za mitost, ale hříchy na hříchy hromadě, za ta
kové měl svoje provinění, že mu od pána nemůže býti od
puštěno. Posléze odpověděl Hospodinu: Větší jest vina má,
než aby mi bylo odpuštěno, t. j. více jsem zhřešil, než abych
odpuštění zasloužil. Hle, vyháníš mne dnes od tváři země,
a od tváři tvé krýti se budu, a budu úpějící a třesoucí se na
zemi: a bude: každý, kdo nalezne mne, zabije mě. Od tvé
tváři, praví, jsem vyháněn a pro svědomí zločinné ani světla
snésti nemoha skryju se, abych byl utajen. A bude: každý,
kdo mne nalezne, zabije mě, neboť z třesení těla a zmítání
rozběsněné mysli pozná člověka, který zasluhuje býti usmr
cen. Leč Bůh nechtěje, aby smrtí ukrátil &ukončil své trýzně,
&nevydávaje ho v trest, jímž sám sebe odsoudil, pravil: Ne
tak, t. j. nezemřeš, jak si myslíš, &nedostane se ti smrti na
vysvobození, ale živ budeš až do sedmého pokolení a ohněm
svědomí svého budeš trápen tak, že kdokoliv by tebe zabil,
podle dvojího smyslu buď v sedmém pokolení nebo sedmé
muky by tebe sprostil.Ne že by ten, kdo by zabil Kaina, sed
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meré pomstě podlehl, ale že by od sedmi trestův uvolnil Kai
na ten, kdo by ho zabil, usmrtě toho, jenž za trest na živu byl
ostaven.

Aby však zřejmějise ukázalo,co pravíme, z denního života
podejme příklad. Otrok jsa bit, řeklby pánovi: protože jsem
zapálil tvůj dům a všecko jmění tvé zmarnil, zab mne. Pán
by odpověděl: Nikoliv, jak ty chceš, zemřeš a ukončíš smrtí
muka, ale dlouhou dobu střežen budeš na životě a tak ne
šťastně na tomto světě prodlévati, že kdožkoli by tebe zabil,
dobrodiní by prokázal zabitému, poněvadž tolika trýzní by
tě sprostil. A podle vydání Sedmdesáti toto zdá se nám býti
sm slem.

tom pak, že Akvila dal ,sedmeronásobně' a Symmachus
,hebdomatos čili sedmý bude potrestán', předků našich mí
něním jest, že v sedmém pokolení od Lamecha zabit byl Kain.
Adam zplodilt' Kaina, Kain zplodil Henocha, Henoch zplodil
Gaidada, Gaidad zplodil Malaele, Malael zplodil Mathusalá
ma, Mathusalám zplodil Lamecha, jenž sedmý od Adama ne
schválně — jak v kterési knize hebrejské čteme —zabil Kai
na, jak Sám později vyznává: „že jsem muže zabil v ráně své
a mládence v zsinalosti své; že sedmkrát pomsta dána bude
za Kaina, za Lamecha pak sedmdesátkrát sedmkrát“. Vtom
zajisté Kainovi, že v sedmém pokolení byl zabit a podle ji
ného výkladu pokutu za svůj zločin dal, nic, myslím, nejas
ného nezbývá. .

yní, ač o něčem jiném mluvíme, vloudilo se, načjsise ne
tázal. Jakých je těch sedmdesát sedm pomst, jež za Lamecha
jest odpykati. Od Adama do Kristajest prý sedmdesát sedm
pokolení. ti Lukáše Evangelistu a nalezneš, že tak jest, jak
pravíme. Jako tedy v sedmém pokolení hříchKainův byl roz
vázán — nebudet' mstíti Bůh téhož dvakrát, a kdo zlé jednou
přijal v životě svém, nebude týchž muk trpěti v smrti, které
byl vytrpěl v životě —tak i hřích Lamechův, t. j. všeho svě
ta a všeliké krve, která vylita byla, příchodem Kristovým bu
de rozvázán, jenž snímá hříchy světa, jenž smočil roucho své
v krvi révy &v lisu šlapal sám, jenž zEdom rudýk nebi stou
paje, zázrak ukázal andělům volajícím: „Pozdvihněte, kní
žata, bran svých, a vejde král slávy“ atd. povídal mi jeden
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Zid, že v knihách Apokryfů se čte osedmdesáti sedmi duších
z pokolení Lamechova, jež potopou byly zahubeny, a v tom
počtu že se stala pomsta za Lamecha, že rod jeho až do po
topy potrval.

Jiní v sedmerě pomstě Kainově rozmanité věci zří. prvním
jeho hříchem bylo prý, že nesprávně dělil; druhým, že závi
děl bratru svému; třetím, že lstivě jednal, řka: Vyjděme na
pole. tvrtým, že zabil. pátým, že drze zapíral, řka: Nevím,
jsem-liž já strážným bratra svého ? Sestým, že sám sebe. za
tratil, řka: Větší jest má vina, než aby mi bylo odpuštěno.
Sedmým, že ani zavržen byv, nečinil pokání podle Ninivet
ských a Ezechiáše, krále Judského, kteříž hrozící smrt slzami
oddálili. A říkají, že nejmilostivější Bůh proto až do sedmi
pokolení ho nechal, aby aspoň bědami adlouholetým života
rmutem jsa dohnán, činil pokání a zasloužil si odpuštění.

Někteří vykládají počet sedmi počtem plným a dokona
lým, z mnohých míst písem svědectví sbírajíce; a ten prý
jest smysl, který jsme prve naznačili: že kdo Kaina zabije,
ohromné trýzně, všecky muky převyšující, ho osvobodí.

Jiní zase ukazují na otázku petrovu z Evangelia: „pane,
kolikrát zhřeší proti mně bratr můj a odpustím jemu, zdaž
do sedmikrát? Dí mu Ježíš: Nepravím tobě do sedmikrát,
ale až do sedmdesáti sedmikrát“. A myslí, že smrt a hřích v
sedmém pokolení měly sobotu milosti, když Henoch uchvá
cen byl a nebyl nalezen, protože přenesl ho Bůh. O sedmde
sáti sedmi pak toho výkladu se drží, že příchodem Kristo
vým osten smrti a hříchu byl zlomen.

Uvedu i jiné mínění, aby se nezdálo, že jsem něčeho opo
minul. Někteří sedmý rok odpuštění a padesátý jubilejní a
čtyřstý devadesátý, jímž chtějí, by se rozumělo sedmdesát
krát sedmkrát, rozličně vykládají, tvrdíce, že pro tuto po
svátnost čísla padesáti a pěti set postaven jest v Evangeliu
dlužník; a padesátý že jest žalm kající, který ze sedmi sed
mer jest vyveden a v začátek osmera vyráží. Leč aby řečne
zašla příliš daleko, dostačiž, co jsem až dosud o tom pově
děl, neboť i z toho, co jsme zde rozstříkli, ohromné látky k
rozpravě sám si vytvoříš, věda, že Origenes dvanáctou atři
náctou knihu na Genesi o této jediné otázce nadiktoval.
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Proč Bůh mluví k Abrahamovi, že ve čtvrtém pokolení sy

nové Israels'ti vrátí se z Egypta, a pozdějiMojžíš píše: „ Vpá
tém pak pokolení vyšli synové Israelšti ze země egyptské“,
což bez výkladu zajisté zdá se sobě odporovati ?

Když jsem přečetl tuto záhadu, mlčky jsem se v sobě roz
ohňoval a ihned přeběhnuv Genesi a Exodus, vyhledal jsem
místa, kde psáno jest, co se zdá buditi pochybnost. A nejprve
jsem myslil, duchovní proti duchovnímu stavě, že jest to ne
rozluštitelno, jako mnoho jiných věcí. Neboťi o Mathusala
movi se píše, že čtrnáct let po potopě žil a přece nevšel do
archy s Noemem. A ač sám Bůh mluvil k Abrahamovi: „Vě
da věděti budeš, že pohostinu bude símě tvé v zemi ne své,
a v otroctví je uvedou a trápiti je budou a ponižovati jich let
čtyři sta,“ později Mojžíš píše v Exodu: „A stalo se po letech
čtyřech stech a třiceti, vyšla veškera moc Hospodinova ze
země egyptské“. Tak též Hagar lsmaele jakožto kojence a
útlého nese na bedrách, ač asi osmnáctiletým a ještě starším
se nalézá, a směšno jest, že by tak veliký jinoch byl sedělna
šíji matčině. Roboam pak syn alomounův v čtyřicátém pr
vním roce věku svého nastoupil v království a kraloval v Je
rusalémě šestnáct let, ač zajisté otec jeho ve dvanáctém roku
začav kralovati, čtyřicet let kraloval a vjedenáctém syna zplo
diti nemohl.

Když o těchto a mnoha podobných věcech jsem úporně
přemítal, otevřel mi dveře ten, jenž má klíč Davidův, a uve
dl mě do pokojíku svého a položil mne do rozsedliny Skály;
a po zuřivším větru, po třesení mé země, po požáru nevědo
mosti, jímž jsem byl pálen, hlas větříka tiššího ke mně přišel,
i řekl jsem: „Nalezl jsem, jehož hledala duše má; držeti se ho
budu a nespustím se ho“. Ačkoliv totiž se zdá,jako by písmo
si v sobě odporovalo, obojí jest pravda, třebas různé to jest.
Synové israelští vyšli ve čtvrtém pokolení ze země Egyptské.
přehlédni genealogii Leviho :Levi zplodil Kaatha, Kaath zplo
dil Amrama, Amram zplodil Aarona, Aaron zplodil Eleazara,
Eleazar zplodil Fineessa. Kaath s otcem svým Levim vstoupil
do Egypta, Eleazar zase s otcem svým Aaronem vyšel z E
gypta. Od Kaatha do Eleazara čítají se pokolení čtyři,třebas
někteří chtějí začínati od Amrama, a jako my k Eleazarovi,
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tak oni k Fineesovi dojíti. Chtěl-li bys však nerovný počet
ukázati, jak podle Exodu v pátém pokolení vyšli ze země e
gyptské synové lsraelští, pokolení ]udova posloupnost počí
tej. uda zplodil Faresa, Fares zplodil Esroma, Esrom zplo
dil rama, Aram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Na
asona, Naason zplodil Salmona. Fares s otcem svým ]udou
všel do Egypta, Naason knížetem pokolení ]udova na poušti
se vyličuje, jehož syn Salmon vešel do země zaslíbené. Cítej
od Faresa do Naasona, shledáš pokolení patero, byt'někteří,
jak na pokolení Levi jsme ukázali, Esromem začínali a k Sal
monovi přicházeli.

Myslím, že záhada jest rozluštěna; toto-li se nelíbí, podám,
co jsem vyvážil, a řeknu, že v hebrejském různosti není. A
kvila totiž, který ne z hašteřivosti, jak někteří myslí, ale ze
zvláštní horlivosti překládá do slova, na místě, kde Sedmde
sáte dalo: ,V pátém pak pokolení vyšli synové lsraelští ze ze
mě egyptské', takto přeložil: Kai šrozrlmc'qJErOIchut/)*)Ioarvlo?Vagi/').
(mr) ;fí,_cfll'yúm'or. t. j. ,A ozbrojení vyšli synové lsraelští ze
země egyptské“ Za to ovšem, co my slovem ,ozbrojení' jsme
vyjádřili, podle dvojsmyslnosti tohoto slova v řečtině možno
rozuměti ,opatřeni' nebo ,obrněni', hledíc k nářadí, 0 které
Egypťany oloupili.

Myslel bys, že jest po zvídání, ale ještě větší zápal k otáz
kám vzniká, a k podobenství ]eremiášovu se všech stran jsem
vyvracen a snésti nemohu: Proč Sedmdesáte přeložilo ,páté
pokolení“ a proč Akvila ,ozbrojené'? Svazek hebrejský zno
va otevírám, jejž pavel dle některých goatvólyvnazývá, a písme
na bedlivě prohlížeje, nalézám psáno: Vamusim alu bne Isra
hel mearez mezraim. V ostatním se překlady neodchylují;
všechen boj jest o slovo Amesim, jež se píše literami heth,
men, sin,jod, mem, znamená-li totiž ,pět' nebo ,obrněné'. Ze
,pět' tímto zvukem se jmenuje, popříti nemůžeme; ale pět v
množném čísle, nikoli ,páté', jak oni přeložili,v singuláru ; ale
ani ,pokolení' nenalézáme připojeno,jež hebrejsky dor slove,
pročež kdyby bylo ,páté pokolení', řečí jejich četlo by se A
mesa dor. Jest však psáno toliko Amissim, t. j. ,pět', i jest
smysl jako: ,Pět pak vyšli synové Israelští ze země egyptské';
ale poněvadž to zdálo se méně srozumitelno, připojeno bylo
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,pokolení'. Akvila však jako na jiných místech, taki zde pře
ložil přesně, volá všechno Zidovstvo; a všecky stolice syna
gog přizvukují, že totiž totéž slovo atýmiž literami psané rů
zné u nich má znění a významy. Z nich na příklad jedno uvá
díme, aby se ozřejmilo, co pravíme: slova ,pastýři' a ,milov
níci' týmiž literami se píší: reš, ain, jod, mem, ale,pastýři' čtou
se roim, ,milovníci' reim. Odtud pochází, že kde Jerusalém v
prorocích jest obviňován ze zločinu smilnění s milovníky
svými,tam v našich kodeksech milovnícijménem pastýřůjsou
zaměněni.

Vím, že to obtížno jest čtenáři, ale o hebrejských písmech
rokuje-li se, nesluší se Aristotelovy důkazy shledávati, ani
z proudu výmluvnosti tulliovské odváděti stroužku, ani u
ším lahoditi ozdůbkami Kvintilianovými &školskou dekla
mací. pěší řečia všední mluvě podobné a žádným broušením
nezavánějící třeba jest, která by vše vyložila, smysl podala,
temné ozřejmila, a ne aby úpravností slov se honosila. Ať si
jiní jsou výmluvni, aťjsou chválení, jak chtějí, a z nafouklých
papulí at'pěnivá slova odvažují: mně stačí, tak-li mluvím, aby
mi bylo rozuměti, abych o písmech mluvě, písem prostoty
následoval.

Proč Izák, muž spravedlivý a Bohu milý, nepožehnal tomu,

]l'emšlžchtěl, nýbrž tomu, jemuž nechtěl, oblouzenim jsa ošáen.
Nesahám zatím po vzorech atoho,co předkové naši o tomto

místě vyložili, pomíjím, ne že bych s míněním jejich nesou
hlasil, ale že ty jen po tom se ptáš, proč muž spravedlivý něco
nevěděl a proti své vůli učinil. Na to rázná jest odpověď:
Zádný člověk, kromě toho, kterýž pro naši spásu v tělo ráčil
se odíti, neměl plného vědění a zcela jisté pravdy: Vždyť i
pavel z části poznává a z části prorokuje, a nyní zrcadlem vi
dí v podobenství, a podle čeho by se nám bylo modliti, pra
ví, že nevíme. „Neboť až přijde, co dokonalé jest, tehdy co
z částky jest, za své vezme.“ Samuel prorok, v Zaltáři s Moj
žíšem počítaný, poslán byv pomazat krále, praví, uzřev nej
staršího ze synův essových, Eliaba: Ejhle, předHospodinem

!.Král-16-pomazaný jeho? pravil Hospodin k Samuelovi: „Nehleď na
tvář jeho ani na postavu, poněvadž toho jsem zavrhl, neboť
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ne jak člověk vidí, vidí Bůh. Člověk vidí ve tváři, Bůh však
vhlíží v srdce.“ A vyličuje se, jak Samuel od syna k synu
pořád nevěděl, až po Davida.Též Eliseus, jenž dvojím duchem
byl oslaven, jehož kosti bezduché mrtvole život vrátily, když
Sunamitka přišla za ním na horu a padla mu s pláčem k no
hám, byt' jí Giezi bránil, by tak nečinila, pravil: „Nech jí, ne
bot' v hořkosti duše její jest, a Hospodin zatajil toho přede
mnou a neoznámil mi toho.“ Více jest takových úkazů, i ne
třeba, abychom příklady poučovali, že mužové svatí a Bohu
milí jen to věděli, co jim od pána bylo zjeveno, nevěděli však,
co jim zjeveno nebylo; a že přijednotlivých viděních Zacha
riáš i Daniel ptají se Anděla a pokorně ho prosí, aby jim vy
ložiljejich vidění.Nenítedy divu, nevěděl-li i Izák,zvláštěkdyž
šlo o jeho prospěch, co učiniti, neb té chvíle více byl by po
chybil, kdyby byl býval syna krvežíznivé rozkoší hovícíhoa
který později býval by bratra zabil,chtěl vyvýšiti, pomina to
ho, který nevinně přebýval v domě, a svou spíše než Boží
vykonati vůli. Myslím tedy, že Božím řízením se stalo, by na
očích byl oslepen, a ač sám říkal: „Hlas sice hlas ]akobův
jest, ruce však ruce Esauovy“, přece nepoznával, že to mladší
syn, který jako uchvatitel bratrova požehnání byl přistoupil.

poněvadž jsme však slíbili i o tom připojiti něco, coto zna
mená symbolicky, uveďme slova Hippolita mučennika, od ně
hož i Viktorin náš nevalně se uchyluje, ne že plněji vše vy
slovil, ale že skýtá čtenáři možnost širšího pochopení: „lsák
nese obraz Boha Otce, Rebekka Ducha Svatého, Esau lidu
prvnějšího a ďábla, Jakob Církve nebo Krista. Ze sestárlIzák,
skonání světa ukazuje; že zrak se mu zakalil, znamená, že
víravzhynula se světa a světlo náboženství před ním zanedbá
no. Ze syn starší volán, přijetíjest zákona židovského. Ze jeho
krmí a lov miluje otec, lidé jsou od bludu uchovaní, které u
čenímkaždý spravedlivý loví. RečBožíjest zaslíbenípožehná
ní a naděje budoucího království, v němž s Kristem svatí bu
dou kralovati a pravou sobotu slaviti. Rebekka plná Ducha
Svatého a vědoucí, co uslyšela, prve než porodila, že starší
sloužiti bude mladšímu, více však ještě jsouc obrazem Ducha
Svatého, v Jákobovi předem zří, co znala jako budoucí na
Kristu, i mluví k synu mladšímu: „Jdi k stádu a přines mně

141



Řím. 9.

Řím 11.

List třicátý šestý
odtud dva kozelce“, předobrazujíc tělesné příštíSpasitelovo,
jímž zvláště ty osvobodí, kteří v poddanství hříchu byli dr
žáni; neboť ve všech Písmech kozelci za hříšníkyjsou bráni,
Ze pak dva přikazáno mu přinésti, dvojího lidu naznačuje pří
jetí; že útlé a dobré, učelivé a nevinně na duši. ízou Esau
ovou víra a Písma židovská jsou, jimiž pohanstvo bylo odě
no. Kůže, jimiž na ramenou se ovinul, hříchy obojího jsou
lidu, které Kristus rozpětím rukou na kříži zároveň s sebou
přibil. Ze Isák ptá se Jakoba, čím to,že tak záhy přišel, diví se
rychlému věřícíchuvěření.Ze krmě lahodící mu jsou podává
ny,žertva Bohulíbezná, spása jest hříšníků.Po jídle hned dává
požehnání a vůní jeho se kochá, zřejmým hlasem vyhlašuje
sílu vzkříšení a království; kterak i bratří klaněti se jemu bu
dou a sloužiti mu, věřící z Israele. poněvadž pak nepravost
nepřítelkyní jest spravedlnosti, Esau v nesvornost se rozjitří
a lstně vraždu obmýšlí, pravě v srdci svém: „Nechť přijdou
dnové utrpení otce mého, a zabiju bratra svého Jakoba.“ Šá
bel, jenž předem zřel Zidy v Kainovi bratrovrahy, v Esauovi
zcela zřejmě se vyznává, i čas zabití ukazuje: Necht' se při
blíží, praví, dnové utrpení otcova, abych zabil bratra svého.
proto Rebekka, t. j. Trpělivost, pověděla muži svému o úkla
dech bratrových, a on povolav Jakoba, poručil mu, by se vy
dal do Mesopotamie a odtamtud pojal manželku z rodu La
bana Syrského, bratra matky své. A jak tedy Jakob utíkaje
nástrah bratrových spěje do Mesopotamie, taki Kristus, do
hnán jsa nevěrou Zidův, odchází do Galileje,aby odtud z po
hanův chot' pojal Církev.“ Tolik prve jmenovaný muž.

My však pravíme, že nepřišel pán než pro ztracené ovce
domu Israelského, aniž chtěl chleba synův bráti a dávati ho
psům,aprvnípožehnánížeudělilnárodu židovskému,žejemuž
svěřeny byly řeči Boží a zaslíbení a dání zákona a utvoření
Umluvy, ale protože nechtěli uvěřiti, na Jakoba, mladší ná
rod, bylo požehnání přeneseno. Leč tím nebyl syn starší na
dobro odvržen, neboť až vejde plnost pohanův, tehdáž vše—
chen Israel spasen bude.
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Když jsem nedávno pročítal kommentáře Rheticia bisku
pa autunského, jenž kdysi od císařeKonstantina bisku
pa Silvestra ve věci Montenských poslán byl dogíma, na
píseň písní, již Hebreové nazývají Sir asirim, velice jsem se
podivil, že muž výmluvný kromě ostatních neiapností smyslo
vých město Tharsis považoval za Tarsus, kdež se narodil a
poštol pavel, a zlatem Ofaz že míní petra, protože týž petr
v Evangeliu nazván byl Kefas. Mělt'přece i v Ezechielovi to
též slovo, kde o čtyřech zvířatech se píše: A podoba kol jako
podoba tharsu, a v Danielovi o pánu: ,A tělo jeho jako thar
sis, což Akvila překládá ,chrysolit', Symmachus ,hyacinth'.
A v žalmu: ,Větrem prudkým potřeš lodi tharsskéf A mezi
kameny v úboru kněžském, do nichž vryta jsou jména poko
lení, téhož kamene jméno jest vřazeno, a celé skoro písmo
plno jest tohoto jména. O ofazu pak co říci,když jmenovaný
prorok Daniel v třetím létě Kyra, krále perského, po třech

Ezech. X., 9.

Žalm 47.

týdnech postu a smutku praví : „pozdvihl jsem očí svých a Dan.10.
viděl jsem: a aj, muž jeden, oděný v baddim, a bedra jeho
přepásána zlatem ofaz.“ Několikero iestit'u Zidův zlato. pro
to na rozlišení nyní ofaz jest položeno, aby někdo ho neměl
za zaab, o němž se v Genesi oznamuje, že se rodí s kamenem
karbunkulem.

Tážeš se, jest-li tharsis kámen chrysolith nebo hyacinth, jak
rozliční vykladatelé chtějí,k jehož podobnosti podoba Boží se
vyličuje, proč o ]onáši proroku se praví, že chtěl do Tharsis,
a alomoun a ]osafat v knize Královstev měli lodí, které z
Tharsis jezdívaly za obchody. Na to snadná jest odpověď, že
stejnozvučné jest to slovo, poněvadž i země indická se tak
nazývá i to moře, protože siné jest a často razí-li na ně pa
prsky sluneční, nabývá barvy jmenovaných kamenů, a od bar
vy i jména se mu dostalo. Josef sice zaměniv literu t za th,
myslí, že Řekové Tarsus říkali místo Tharsis.

Bez počtu jest věcí, jež se mně v jeho kommentářích zdály
zapáchati. Jest sice řeč úpravná a gallikánskou povýšenosti
plynoucí; ale co s vykladatelem, kdyžtě jeho úkolem jest,
ne aby výmluvným se ukázal, ale aby v tom, kdo čísti bude,
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takové vzbudil porozumění, jak rozuměl sám ten, jenž psal?
Neměl,jářku, deseti svazkův Origenových? Neměl ostatních
vykladatelův? Neměl aspoň některých potřebných z Zidův,
aby se jich buď otázal nebo přečetl si, co znamená, co mu
bylo neznámo? Ále zdá se, že tak špatně smýšlel o potom
cích, že nikdo nebude s to, by o jeho bludech soudil.

Marně tedy žádáš ode mne kommentářů toho muže, ježto
mnohem více se mi v nich nelíbí než líbí. Namítneš-li, proč
jiným jsem je dal, uslyšíš, že není pro všechny táž potrava.
Ježíš na poušti větší množství chleby ječnými krmí, pšenič
nými počet skrovnější. Korintští, mezi nimiž slyšelo se o smil
ství &takovém smilství, jakého ani u pohanů není, mlékem
jsou krmeni, protože tužší potravy nemoli ještě přijmouti.
Efezští však, na něž není žaloby z nějakého zločinu, od sa
mého pána nebeským chlebem jsou syceni, a svátost, jež od
věků skryta byla, poznávají. Nedávej se vésti ani autoritou
ani věkem těch, kteří ode mne exempláře dostali, nebot'i Da
niel pacholík starce soudí &Amos pastýř koz na knížata
kněžská se obořuje.

List XXXVHI. MÁRCELLE
O nemoci Blésillině.

Abraham zkoušen jest na synu a věrnějším nalezen. Josef
do Egypta jest prodán, aby otce a bratří živil. Ezechiáš blíz
kou smrtí postrašen, aby rozplývaje se v slzách, o celých pat
náct let získal prodloužení života. Petr Apoštol utrpením
páně otřesen, aby hořce plakal &uslyšel: pasiž ovce mé. pa
vel, vlk dravý a Benjamin nejmladší, u vytržení jest oslepen,
aby viděl, a náhlou hrůzou tmy jsa obestřen, pána volá, je
hož dosud jako člověka byl pronásledoval.

Tak i nyní, Marcello moje, viděli jsme naši Blésillu, jak
skoro třicet dní žárem horkostí byla sžírána, aby věděla, že
odvrhnouti jest rozkoše těla, jež za nedlouho červy rozhlo
dáno bude. Přišel i k ní pán Ježíš a dotkl se ruky její, &aj,
vstavši posluhuje mu. Zapáchala poněkud nedbalostí a ob
vazy bohatství jsouc svázána, v hrobě světa ležela. Ale za
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chvěl se Ježíš a zarmoutil se v duchu a zvolal: Blésillo, pojď
ven! A ona na zavolání vstala &vyšedši, stoluje s pánem. Ať
si lidé hrozí a vzkypují, at' hledají usmrtiti vzkříšené; jediní
Apoštolové at' se chlubí. Ví, že život její tomu náleží, jenž jí
jej vrátil. Ví, že toho objímá nohy, jehož soudu nedávno se
děsila. Tělo leželo téměř bez ducha, & blízká smrt uříce
nými údy otřásala. Kde byla tehdy pomoc příbuzných? Kde
slova všeho dýmu marnější? Nic tobě nedluží, ó nevděčné
příbuzenstvo, ta, jež světu zhynula a Kristu ožila. Kdo křes
t'an jest, raduj se; kdo se horší, ukazuje, že není křesťanem.

Vdova, jež rozvázána jest ze svazku manželského, ničeho
jiného nemá potřebí nežvytrvati. Lečpohoršují někoho snědší
šaty? At' pohoršuje Jan, nad něhož nebylo nikoho většího
mezi zrozenci žen, jenž andělem byl nazván &samého Pána
křtil, jenž rouchem velbloudím byl oděn a pasem koženým
se opásával. Jídla nelíbí se sprostší? nic sprostšího kobylek.
Ať spíše ty pohoršují očí křesťanských, jež purpurem a jaký
misi líčídly ústa i oči si malují; jichžto tváře sádrové a pří
lišnou bělostí zšereděné vyvolávají podoby model; jimž vy
tryskne-li snad z nenadání kapka slzí, brázdou stéká; jichž
ani počet let nepoučí, že jsou stařeny; jež z cizích vlasů cho
chol si stavějí a babičí své vrásky na zašlou svou mladost u
hlazují; jež posléze před stádem vnuků se třepajíce panen
kami se ukazují. Ať se rdí žena křesťanka,shání-li se po krá
se přirozenosti, pečuje-li o tělo k žádostivosti, v níž kdo jsou,
podle Apoštola Kristu líbiti se nemohou.

Vdova naše dříve náramky se zdobila a celý den před zr
cadlem hledala, co by jí chybělo. Nyní směle mluví: My pak
všichni s odhalenou tváří na slávu Boží zírajíce, v týž obraz
se proměňujeme, od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.
Tehdy děvečky vlasy jí upravovaly, a vlajícími stužkami ne
vinné témě bylo svíráno; nyní nepěstěná hlava ví, že tolik
dostačí, zahalena-li jest. Té doby i hebkost peří zdála se jí
tvrdou a na vystlaných lůžkách stěží mohla ležeti. Nyní k
modlitbě spěšně vstává a zvučným hlasem uchvacujíc ostat
ním Alleluja, první začíná chváliti Pána svého. Klekají ko
lena na holou zemi, a častými slzami tvář bělobou dříve hyž
děná se očišťuje. po modlitbě žalmy hlaholí, &zmořené šíji,
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vratkým holením a k spánku klopícím se očímpro přílišnýžár
mysli stěží dopřává se, by si poodpočinuly. Tmavá suknice
méně se ušpiní, když na zemi leží; střevíc hrubší uštědřuje
cenu zlacených střevíčků chudým. pás není zlatem ani dra
hým kamením ozdoben; ale lněný a nejčistší prostotou se
stkvějící, a více stahuje šaty než rozedírá. Závidí-li života
takto předsevzatého štír a řeči lichotnou navádí znovu jísti
se stromu zapověděného, přiražen budiž místo opánku pro
kletím a v prachu sve'm umírajícímu budiž řečeno: Odejdi
Satane, což se vykládá ,protivný'. Protivníkem jestit' Kristo
vým a antichristem, komu se nelíbí příkazy páně.

Co jsme kdy, prosím tě, učinili takového jako Apoštolové,
aby se po zásluze pohoršovali? Otce starce s lodičkou a sítí
opouštějí. publikán z celního stánku vstává a jde za Spasite
lem; a učeníku chtějícímu domů se vrátiti &se svými napřed
se rozžehnati, slovo Mistrovo zbraňuje. pohřbu nedopřává
se otci; a zvláštním citem lásky jest, pro pána býti bezcitným.
Nás, že v hedvábné šaty se neodíváme, mnichy vyhlašují : že
ožralí nebýváme a chechtotem nevyvracíme svých úst, zdr
ženlivci a smutnými nazývají. Nestkví-li se s knice naše bě
lostí, hned na talířku to známé: ,Mamič a Šeki Ať si sebe
drzeji nás popichují a velebí tučné kadečky břicháčův: Blé
silla naše smáti se bude a nebude se ostýchati skřehotu tla-
chavých žab, když Pán její nazván byl Belzebubem.

List XXXIX. PÁULE

O smrti dcery Blésilly.
Kdo dá hlavě mé vody a očím mým studnici slz, a plakati

budu, nikoliv jak Jeremiáš dí, zraněných lidu svého, ani jako
Ježíš bídy ]erusaléma, ale plakati budu svatosti, milosrdno
sti, nevinnosti, cudnosti; plakati budu, že smrtí jediné všecky
ctnosti zároveň zhynuly. Ne že by truchliti bylo té, jež ode
šla, ale že nám s netrpělivostí želeti jest, že takové již nevi
díme. Neboť kdo s očima suchýma vzpomínal by, jak dvaceti
letá mladice s tak žhoucí věrou zdvihla korouhev kříže, že:
více ztraceného panenství než smrti manželovy želela? Kdo.
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by beze štkání přešel úsilnost modlitby, skvělou řeč,pevnou
pamět, bystrý vtip? Kdybys byl slyšel ji řecky mluviti, byl bys
přísahal, že latinsky neumí; obrátil-li se jazyk ve zvuky la
tinské, zhola nic nedomácího v řeči nebylo cítiti. Ba — če
mu i na slavném Origenovi všecko Recko se diví — ona v
několika nedím měsících, alevdnech, tak hebrejského jazyka
nesnáze zdolala, že učíc se Zalmům a zpívajíc je, s matkou
závodila. Její pokora v šatstvu nebyla (jak tomu přečasto bý
vá) na vyčítání duchům pyšným, ale poněvadž vnitrným smý
šlením se snížila, mezi zevnějškem panen děveček &jí paní
žádného nebylo rozdílu, &jen tím ji bylo snáze rozeznati,že
nevšímavěji chodila. Kolísaly nemocí kroky její, &útlý krk
sotva udržel zsinalou a třesoucí se tvář, a přece bud' proro
ka nebo Evangelium vždy v rukou držela. Obličej zalévá se
slzami, štkání zaráží hlas, a pohnuté útroby neuvolňují váz
noucího jazyku. Když žár horkostí vysušoval její svaté útlé
tělo a lůžko jípolomrtvé kruh příbuznýchobkličoval,toto po
sledními slovy poroučela: „proste pána Ježíše, aby mně od
pustil, že jsem nemohla naplniti, co jsem chtěla.“ Bezpečná
bud', Blésillo moje, důvěřujeme; dokazuješ pravdivost toho,
co pravíme :Nikdy není pozdě na obrácení. Slovatato ponej
prv zasvěcena jsou na Lotrovi: Amen pravím tobě, dnes bu
deš se mnou v Ráji. Když však břímětěla odvrhši, duše ksvé
mu odletěla původci &do bývalé vlasti po dlouhém putování
vkročila, dle obyčeje strojil se pohřeb, & máry, zástupem
vznešených předcházené, zlatým závojem byly přehozeny.
Tehdy zdálo se mi, že volá s nebe: Nepoznávám šatů, roucho
toto není moje, ustrojení toto cizí jest!

Ale co činíme? Matčiny hodlajíce slzy zadržeti, sami plá
čeme. Znám se k citům svým, celý tento spis v pláči jest psán.
plakal i Ježíš Lazara, poněvadž miloval ho. Není nejlepším
těšitelem ten, jehož vlastníúpění přemáhá,jehož útroby změk
ly, jehož trhanými slovy slzy prosakují. Dokládám se, milá
paulo, Ježíše,jehož nyní Blésilla následuje, dokládám se sva
tých Andělův jeho, jichžto společnosti požívá, že tytéž muky
žalu trpím, jež trpíš ty, že otcem jsem jí duchem, pěstounem
láskou, a že říkávám: „Nechť zhyne den ten, v němžjsem se Jeremao.
narodil“, a „Běda mně, matko, proč jsi mne porodila, muže
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souzeného &odlučovaného veškerou zemí?“ A ono: „Spra
vedliv jsi, Pane, leč přece soudy mluviti budu k tobě. Což
jest, že cestaíhříšníků prospívá?“ A: „Moje nohy byly by se
téměř pohnuly, a málem byly by sklouzly kroky mě, žejsem
se rozhorlil nad hříšníky, vida pokoj hříšníků“.Á řekljsem:
„Kterak poznal Bůh, &zdaž jest vědomost na Výsosti? Hle,
oni hříšníci &oplývají na světě, obdrželi bohatství.“ Ale za
se toto se mi namanulo: „Takto-li vypravovati budu, hle, rod
synů tvých zavrhl jsem.“ Nevráží-liž i v moji mysl častěji ten
to příboj: proč starci bezbožní požívajíbohatstvísvěta? Proč
jaré mládí a dětství bez hříchu v květu nedozrálem se poží
ná? Co příčinou, že často dvouletá a tříletá děťátkaa kojen
ci od prsů matčiných ďábelstvem bývají zachvacováni, ma
lomocenstvím osypáváni, žloutenicí sžíráni, a zase bezbožní
ci, cizoložníci, vrazi, svatokrádci čilí a svým zdravím bezpe
ční Bohu se rouhají? Zvláště když nespravedlnost otcova se
nevylévá na syna, a duše, která zhřešila, sama umře? Sice
trvá-li dosavad ona výpověď, že hříchyotcův na dětech dluž
no napravovati, nesprávno by bylo, aby letitého otce nesčet
ná provinění na nevinném dětství se vyvažovala. I řekl jsem:
„Tedy nadarmo ospravedlňoval jsem srdce své &umýval mezi
nevinnými rukou svých, a mrskán jsem bylpo celý den.“ Ale
když jsem o tom přemýšlel, hned jsem zvěděl s Prorokem:
„Vzaljsem, abych poznal; práce tato jest předobličejem mým,
dokud nevejdu do svatyně Božía nesrozumím posledním vě—
cem jejich.“Nebo „soudové Hospodinovi propast mnohé.“A:
„ hlubokosti bohatství moudrosti a vědění Božího, jak ne
vyzpytatelni jsou soudové jeho a nevystižitelny cesty jeho“.
Dobrý jest Bůh, a všecko, co dobrý činí,nezbytně dobréjest.
Ztráta manžela mne stihne, pláči toho, co se stalo. Ale proto
že se tak líbí pánu, s klidnou myslí to snesu. Jediný vyrván
syn ; tvrdo to sice, ale snesitelno, protože vzal ho ten, který
dal. Oslepnu-li, čtení přítelovo mne utěší. Slyšení odeprou
li též uši ohluchlé, uchráním se hříchu; o ničem jiném než
o pánu nebudu přemýšleti. přijde na mne nad to i krušná
chudoba, zima, nemoc &nahota, jakožto poslední očekávati
budu smrti a za krátké míti budu zlo, poněvadž konec lepší
následuje. Rozjímejme, co znamená mravoučný onen žalm:

148



paule o smrti Blésillině
„Spravedliv jsi, Hospodine, &přímýjest soud tvůj.“ Toho ne
může říci než ten, kdo ve všem, co trpí, velebí Boha a své zá
sluze to přičítaje, v protivenstvích se chlubí jeho milostivostí.
Zplesalyt'dcery judské ve všech soudech Hospodinových.Vy
kládá-li se Judea ,vyznáni', vyznávající pak jest každá duše
věřícího, nezbytno jest, by ten, kdo praví, že v Krista věří,
ve všech soudech Kristových se radoval. Zdráv jsem, díky
vzdávám Stvořiteli. Stůňu, i v tom chválím vůli páně. Nebo
když jsem nemocen, tehdáž jsem silnější, a moc ducha ve
mdlobě tělesné se dokonává. IApoštolastíhá něco, čemune
chce, a třikrát prosí pána, aby to odvrátil. Ale řečenomu jest:
„Dosti máš na milosti me“, a na pokoření pýchy ze zjevení při
pomínatel jakýsi lidské slaboty mu přidělen, podobně jako
triumfujícím, za nimiž na voze sedával průvodčí, za každým
provoláváním občanstva říkající: „Pamatuj, že člověk jsi“.

proč však tvrdo by bylo, co kdysi jest přetrpěti? A proč
nás bolí, když někdo zemře?Nebo na to jsme se narodili, aby
chom věčnizůstali? Abraham, Mojžíš,Isaiáš, Petr, Jakub, Jan,
pavel, nádoba vyvolená, &nade vše Syn Boží umírá;a myse
horšíme, když někdo vychází z těla, kterýž snad proto byl
vytržen, „aby zloba nezměnila rozumu jeho? Nebo líbila se
Bohu duše jeho, protož pospíšil si vyvésti ji zprostředku ne
pravosti“, aby dlouhou poutí života nezbloudil ve scestných
klikatinách. Ať se truchlí mrtvého, ale takového, kterého pe
klo pojímá, kterého tartar pohlcuje, na jehož trest věčnýoheň
se rozplameňuje. My, jichžto vyjití sborem Andělůvjest pro
vázeno, jimž vstříc Kristus přichází, stýskejme si raději, dlí
me-li déle v tomto stánku smrti. Nebot' dokud zde dlíme, pu
tujeme vzdáleni od Pána. Ta, ta nechť nás svírá žádost : „Bě
da mně, že putování moje prodlouženo jest ode mne, bydlel
jsem s obyvateli Cedar, mnoho putovala duše má.“ Jest-li Ce
dar tma, a svět tento jest tmou, protože světlo ve tmě svítí, a
tma ho neobsáhla, přejme Blésille naší, jež ze tmy přesídlila
do světla a v horlivosti začínající víry vzala korunu díla do
konaného. Ovšem kdyby smrt předčasná byla ji vyrvalav pře
mýšlení o žádosti světské, a což Bůh od svých odvratiž, o roz
koších tohoto života, litovati by jí náleželo a plným proudem
slz oplakávati. Ale když milostivostí Kristovou před čtyřmi
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asi měsíci jakýmsi druhým křtem předsevzetí nového života
se umyla a tak potom žila, že deptajíc nohama svět,vždy po
mýšlelana klášter, neobáváš-li se, by ti Spasitel neřekl : „Hně
váš se, paulo, že dcera tvoje mojí stala se dcerou? Horšíš se
na můj soud a vzdornými slzami závist projevuješ tomu, jenž
ji chová? Víš přece, co o tobě, co o ostatních tvých myslím.
Jídla si odpíráš, ne v snaze postů, ale z lítosti. Nemiluji této
šetřivosti. Posty tyto protivníky mými jsou. Nepřijímám du
še, která bez mé vůle odlučuje se od světa. Takové mučen
níky mějž si hloupá filosofie, mějžZenona, Kleombrota nebo
Katona. Nad žádným nespočívá Duch můj, lečna pokorném
a pokojném a třesoucím se slov mých. Toto jest klášter, kte
rý jsi mně slibovala? rouchem zevnějším od ostatních paní
jsi se odlišila, abys sama sobě nábožnější se zdála ? Mysl ta,
která pláče, z hedvábných šatův jest. Ničíš se a odumíráš, a
jako bys do rukou mých přijíti nemínila, ukrutného soudce
prcháš. Prchal kdysi ihrdý prorok Jonáš, a v hlubině mořské
můj byl. Kdybys věřila, že živa jest dcera tvá, nikdy bys ne
plakala, že v lepší místa se přestěhovala. Tot'to, co jsem Apo
štolem svým přikázal, byste pro zesnulé podobně jako po
hané se nermoutili. Styd'se,pohanka usrovnání stebou před
čínadtebe. Lepší jest služebnice ďáblova nežmoje.Ona líčí,že
manžel nevěřící přenesen jest do nebe, ty že dcera tvoje se
mnou přebývá buď nevěříš, nebo nechceš, by přebývala“

Ale pravíš: „Kterak bráníš mně truchliti, když i Jakob Jo
sefa v rouše pytlovém oplakával a svolav k sobě všecky pří
buzné, nedal se utěšiti, říkaje: „Sstoupím k synu svémutruchle
do podzemí“, a David Absolona se zakrytou hlavou plakal,
opakuje: „Synu můj Absolone, Absolone synu můj: Kdo dá
mi, bych umřel místo tebe, synu můj Absolone?“ že i Mojží
šovi a Aaronovi a jiným svatým slavné lkání bylo věnová
no?“ přesnadná na to odpověď: Jakob truchlil syna, jehož
měl za usmrceného, za nímž i sám by byl do podzemí se
stoupil řka: „Sestoupím truchle k synu svému do podzemí“,
protože dveří Ráje Kristus ještě nevypáčil, aniž dosud uha
sila krev jeho plamenného onoho mečea krouženívpředusto
jících Cherubínův. Odtud i Abraham, jak o něm psáno, tře
bas v místě občerstvení, přece byl v peklech s Lazarem. A
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David právem plakal syna otcovraha, kdežto jiného dítěte,
když nemohl dosíci toho, by zůstalo na živu, neplakal, věda,
že nezhřešilo. O Mojžíšovi pak a o Aaronovi, že jim dle dáv
ného mravu pláč byl uchystán, není se čemu diviti, když i
ve Skutcích Apoštolských, kdy již Evangelium zářilo, těpá
nu v Jerusalémě vystrojili bratří pláč veliký; zajisté však plá
čem velikým není rozuměti omdlévání lkajících, jak myslíš,
nýbrž slavný pohřeb a veliké pohřební shromáždění. posléze
o Jakobovi písmo takto mluví: „l šel Josef pohřbít otce své
ho, a šli s ním všichni služebníci Faraonovi a starší domu je
ho a starší veškeré země egyptské, a všechen dům Josefův a
bratří jeho.“ A o něco dále: „A vyjeli s ním vozové a jezdci,
a byl tábor veliký velmi.“ A potom: „A kvílili s pláčem veli
kým a silným velmi.“ Pláč ten slavný neporoučí Egypťanům
dlouho slzy prolévati, ale ukazuje výstrojnost pohřbu. Jakým
způsobem Mojžíš a Aaron byli oplakávání, zřejmo jest. Ne
nachválím se tajemství písma a nenadivím se božskému
smyslu, byťv slovech prostinkých, co znamená, když Mojžíš
jest oplakáván a o Ježíšovi Nave, muži svatém, se praví, že
byl pohřben, a přece se nepíše, že by býval byl plakán. Zna
menát' to, že v Mojžíšovi, t. j. v Zákoně starém všichni držáni
byli pod ortelem hříchu Adamova, a do pekel je sestupují
cí tudíž slzy provázely podle Apoštola, jenž praví: „A pa
novala smrt od Adama až do Mojžíše, i nad těmi, kteří ne- Řím-5—
hřešili“. V Ježíšovi však, t. j. v Evangeliu, jímž Ráj byl ote
vřen, smrt radostmi jest provázena. Až do dneška kvílívají
lidé a bosýma nohama v popelu se brodíce, v pytlovině lé
hají. A aby něco nechybělo pověře, dle nejmarnějšího ob
řadu farisejského za první pokrm čočku jídají, ukazujíce pa
trně, za jakou krmi prvorozenství ztratili.Ale po zásluze, ne
bot' ve vzkříšení Páně nevěříce, na příchod antichristův se
chystají. Nám však, kteří v Krista jsme se oděli a stali se dle
Apoštola rodem královským a kněžským, nesluší nad mrt
vými truchliti. „I pravil, čteme, Mojžíš k Aaronovi a k Elea- Levu.to.
zarovi a Ithamarovi, synům jeho, kteří byli zůstaveni: Hlav
svých neobnažíte a rouch svých neroztrhnete, abyste neze
mřeli a na všecko shromáždění nepřišel hněv.“ Netrhejte,
praví, rouch svých a nestrojte truchlení pohanského, abyste
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neumřeli. Smrtí naší hřích jest. A—snad kruto se to zdá ně
komu, ale věřiti tomu jest nezbytno — v témže Levitiku jest
psáno, jak velikému knězi zakázáno přistupovati k otci,k mat
ce, k bratřím nebo k dětem nebožtíkům, aby totiž duše, Božím
obětem se věnující &všecka jeho tajemstvími zaujatá, neutr
pěla nějakou náruživostí. Zdaž jinými slovy totéž nekáže se
v Evangeliu, aby učeník nerozžehnával se s domem, aby
zemřelému otci nestrojil pohřbu? A nevyjde, čteme, ze sva
tyně &nebude poskvrněno posvěcení Boha jeho, poněvadž
svatý olej pomazání na něm jest. Zajisté když jsme uvěřiliv
Krista a olej jeho pomazánípřijavše, na sobě jej nosíme,není
nám dovoleno vycházeti z chrámu, t. j. 2 předsevzetí života
křesťanského ven, s nevěrou totiž pohanskou sesměšovati,
ale povinni jsme stále býti uvnitř, t. j. vůli páně sloužiti.

Toto proto, aby neznalost písem neposkytovala tobě opory
v truchlení a aby se nezdálo, že rozumně bloudíš. A dosavad
tak jsem mluvil, jako bych se sešel s křesťankou z davů. Ny
ní však věda, že všeho světa jsi se odřekla a rozkoše pozem
ské zavrhši &zašlapavši, modlitbě, postům a čtení denně se
oddáváš, když po příkladu Abrahamovu žádáš si vyjíti ze
země své a z příbuzenstva svého, abys Chaldejská a Meso
potamii opustíc, vešla do země zaslíbené, když všecek state
ček svůj buď chudým jsi rozdala nebo dětem před smrtí světu
zemřevši postoupila, divím se, že činíš, co kdyby jiné činily,
pokárání hodnými by se zdály. Vrací se ti na paměť,jak jste
spolu žvatlávaly, její laskání, řeč, společný život s ní, a ne
můžeš snésti, proč toho pohřešuješ. Odpouštíme matce slzy,
ale míry žádáme v žalosti. Mám-li na mysli rodičku, neká
rám, že kvílíš; křesťanku-li však a mnišku, jména tato vylu
čují matku. Čerstva jest rána, a dotýkání toto, kterým ji hla
dím, nezhojuje jí, ale ještě rozjitřuje. Leč co může zkoneišiti
čas, proč rozumem se nepřemáhá? Vždyť i Noemi prchajíc
hladu do země moabské, i manžela ztratila i dítky. A když
pomocí svých byla zbavena, Ruth cizinka od jejího boku se
neodtrhla. Viz, jakou zásluhou jest, že opuštěné poskytla ú
těchy. Z jejího semene Kristus se zrodil. popatř na ]oba, co
vše vytrpěl, a uvidíš, ty příliš zhýčkaná! jak on sočima k ne
bi pozdviženýma při pádu domu, v bolestech vředů, v ne
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sčetných ztrátách &na konec při nástrahách manželčiných
nezdolnou zachoval trpělivost. Vím, co míníš odpověděti: že
jeho jakožto spravedlivého na vyzkoušení to potkalo. I ty z
dvojího si vyber, co chceš: buď svata jsi a jsi zkoušena, nebo
hříšnice, i nespravedlivě si stýskáš, méně trpíc než zasluhu
ješ. Nač věci staré připomínati? Nynějších vzorů následuj.
Svatá Melanie, naší doby mezi křesťany pravá vznešenost
(s níž tobě pán i mně dopřej v den svůj míti částku), ještě
co teplé bylo tělo manželovo a ani nepohřbeno, dvě zároveň
dítky ztratila. Věc povím neuvěřitelnou, ale Kristus mi svěd
kem, ne smyšlenou. Kdo by tehdy nebyl myslil, že jako ší
lená rváti si bude vlasy, trhati si šaty a v rozdrásanou hruď
se tlouci? Ani krůpěje slzneuronila; stála nepohnuta a k no
hám Kristovým se vrhnuvši, jako by jej držela, usmála se:
„Volněji budu tobě sloužiti, pane, poněvadž jsi mne tako
vého břemene sprostil.“ Ale snad u ostatních dává se pře
moci? Nikoliv, ba jakou myslí se jich odřekla, na jediném
později synu dosvědčuje, jemuž všeho statku, jejž měla, ne
chavši, již na samou zimu odplula do Jerusaléma.

Setři, prosím, sebe, šetří sestry s Kristem již kralující, šetří
aspoň Eustochie své, jejíž útlý věk a divoké téměř dětství to
bě jest vzdělávati a vésti. Zuří nyní ďábel, &poněvadž jednu
z tvých dítek zří triumfující &lituje, že potřen byl, hledá na
pozůstalé vítězství, kterého na předcházející již pozbyl.Veli
ká k svým citlivost bezcitností jest k Bohu. Abraham jediné
ho syna rád zabíjí, a ty si stýskáš, že jedna zněkolikajestko
runována?Nemohubezlkánívypověděti,cohodlám říci.Když
zprostřed pompy pohřební oznamovali, že jsi bez sebe, toto
vespolek si lidé šeptali: „Není-liž to, jak jsme to tolikrát ří
kali? Běduje dcery posty zabité, že aspoň z druhého provdá
ní jejího nedostalo se jí vnuků. Dlouho-li ještěto potvorné ple
meno mnišské nebude z města vyhnáno? dlouho-li nebude
kamením zasypáno, do vln svrženo? Nebohou paní svedli,
nebot' že mniškou býti nechtěla, dokazuje sena tom, že žád
ná pohanka nikdy tolik neplakala svých dítek.“ Jaký asi zár
mutek měl Kristus za těchto řečí!Kterak plesal Satan, kterýž
nyní spěchaje, by duši tvoji vytrhl, a vnadidlo zbožné žalosti
tobě předkládaje, když na očích stále chováš obraz dceřin,
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dychtí zároveň i matku vítězkyninu utratiti i v samotu za
nechané sestry vraziti! Nemluvím, abych strašil, ale jak pán
mi svědkem, jako bych stál před jeho soudnou stolicí, s tě
mito slovy na tebe se obracím. Oškliviti jest si tyto slzy, jež
jsou samá svatokrádež, nejúplnější nevěra, v nichž není mí
ry, jež až v sousedství smrti přivádějí. Běduješ a vykřiku
ješ a jako bys smolnicemi nějakými byla pálena, co na tobě
jest, stále jsi vražednicí. Ale k takové laskavý Ježíš přistupuje
a praví: „Co pláčeš? Neumřela dívka, ale spí.“ Ať se smějí
okolostojící ; tot' nevěra Zidů jest. Sice i na tebe, budeš-li se
chtíti u hrobu dceřina svíjeti, oboří se Andělé: „Co hledáš
živého smrtvými?“ Tak činila Maria Magdaléna, ale když po
znala hlas pána volajícího na ni, padla mu k nohám a usly
šela: „Nedotýkej se mne, nebot' ještě jsem nevstoupil k Otci
svému“, t. j. nezasluhuješ dotknouti se vzkříšene'ho, o kte
rěmž myslíš, že v hrobě leží mrtev.

Jaké asi Blésilla naše trpí nyní kříže, jaké snáší muky, vi
douc Krista na tebe pohněvane'ho! Volá nyní ona k truchlí-—
cí: „Milovala-lijsimne kdy,matko,ssála-li jsem z tvých prsů,
byla-li jsem tvým vedením vychována, nezávid' mi mé slávy;
nečiň tak, bychom nebyly od sebe na vždy odloučeny. My
slíš, že jsem osamělá? Mám za tebe Marii, matku Páně. Mno
hé zde vidím, kterých jsem dříve neznala. Ú kolikrát lepší
jest toto společenství!Mám Annu, ježkdysi vaangeliu pro
rokovala, a abys ještě více se radovala, toho, co za námahy
tolikaleté bývá, mně za tři měsíce se dostalo. Jedna palma
cudnosti nám dána. Lituješ mne, že jsem svět opustila? Leč
já vaší sudby želím, že žalář světa ještě vás uzavírá; adenně
vás bitvu bojující tu hněv, tu lakomství, tu chlípnost, tu lá
kadla všelijakých neřestík pádu strhují. Chceš-li matkou mo
jí býti, pečuj Kristu se líbiti. Neuznávám matky pánu mému
se nelíbící.“ Toto i všelicos jiného, co smlčuji, mluví a za te
be Boha prosí; a mně, jak od jejíhosrdcejistě očekávám,od
puštění hříchůvyprošuje, žejsem napomínal, žejsem povzbu
zoval,žejsem závist bližních,aby byla spasena, na sebe obrátil.

pročež dokud mi duch těmito údy vládne, dokud života
tohoto volnosti požíváme, zaručuji se, připovídám, slibuji, že
jméno její v řeči mě bude zaznívati, jí práce mé budou věno—
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vány, pro ni mysl má bude se napínati. Nebude stránky, aby
Blésillou se neozývala. Kamkoliv památky mého slova doletí,
ona smými spisky bude putovati. Ji v mysli mé utkvělou čís
ti budou panny, vdovy, mnichové, kněží. Krátkou dobu ži
vota věčná vyváží paměť. 5 Kristem živa jsou v nebesích, i
v ústech lidí živa bude. Pomine i nynější čas, věky za věky
přijdou a bez stranictví, bez závisti budou souditi. Mezi jme
nem pauliným a Eustochií vprostředbudeležeti.Nikdyvkni
hách mých nezemře. Vždycky se sestrou, s matkou slyšeti
mne bude mluvícího.

List XL. MARCELLE O ONASOVI

Lékaři, které chirurgy nazývají, za ukrutníky bývajípova
žováni a zatím jsou k politování. Či není k politování, cítiti
bolest cizích ran a mrtvé maso laskavým nožem uřezávati?
Když hojitel nehrozí se toho, čeho se hrozí sám trpící, a když
za nepřítele jest považován? Tak tomu jest v povaze lidské,
že hořká bývá pravda, neřesti jako lahody jsou mily. .Isaiáš
na ukázku budoucího zajetí nestydí se nahý choditi; Jeremiáš
z prostřed ]erusaléma k Eufratu řecemesopotamské jest po
sílán, aby mezi národy nepřátelské, kdež Assyrský sídlí a tvr
ze leží chaldejské, uložil nábedrník, by tam zetlel. Ezechie
lovi přikázáno jest chléb ze všech semen, lidským lejnem,po
tom volským postříkaný jísti, a na smrt své manželky s oči—
ma suchýma patří. Amos ze Samaří jest vypuzen, a proč, já
řku? proto, že chirurgové duchovní utínajíce vady hříchů,k
pokání povzbuzují. pavel Apoštol: Nepřítelem, dí, stal jsem
se vám, pravdu vám pravě. Ze řeči Spasitelovy tvrdými se
zdály, přemnoho učeníkův od něho odešlo.

Není tedy divu, jestliže i my, na cti utrhajíce chybám, pře
mnohé urážíme. Chystám se uřezati smrdící nos; boj se, kdo
jsi boulat. Na vranku štěbetnou chci si počíhati; cit'se přižlu
klou vrána stará. Zdaž jediný jest v okrsku římském,kdo má
„zkomolené nečestnou ranou chřípě“? Zdaž jediný Onasus
Segestánský dutá slova a 2 jako z měchýře nabubřelá z na
fouklé huby vypouští? Řeknu, že někteří zločinem, křivou
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přísahou, podvodem v nevím jaké důstojenství se vedrali: co
do toho tobě, jenž se cítíš nevinen? Smějuse advokátu, který
potřebuje patrona, chechtám se výmluvnosti, za kterou by ni
kdo čtveráku nedal; co do toho tobě, jenž jsi výřečný?Chci
na úplatné kněze si vyjetí; co se horšíš ty,jenž bohat jsi? pře
ji si, aby Vulkán svými ohni hořel zavřen; zdaž ty jsi jeho
hostinným přítelem neb sousedem, že ze stánku modly vy
puditi usiluješ požár? Chce se mi smáti strašidlům, sovám, vý
rům, nilským potvorám: cokoliv se řekne, na sebe obracíš.
Ať na jakoukoliv neřest zabrousí ostří mého péra, křičíš, že
na tebe se bije, s napřaženou rukou k pořádku voláš, a pró—
sou píšícího pošetile kářeš ze satyry*. Či snad proto se so
bě hezkým zdáš, že šťastným jménem se nazýváš ?**Jako by
háj proto se nazýval lucus,že nesvítí, a Sudice od toho Parcae,
že nikoho neušetří, Eumenidami Litice proto, že nejsou laska
vy; a jako by Mouřenínové v obecné řeči nebyli nazýváni
stříbrnými. Horšíš-li se tedy vždycky při líčení věcí šered
ných, již tebe s persiem opěvati budu jakožto Sličného:

Přej si zetěm tebe král i královna míti, a dívky
nechť o tě všecky se rvou : nač stoupneš, v růži se proměň.

Dám ti však přece radu, co skryje, ještě krásnějším by se's
mohl jeviti. At' nosu není viděti na tváři; řeč at' se neozývá
k mluvení, a tak sličným i výmluvným jeviti se budeš.

LÍSÍ XLL MARCELLE

Na kterou dobu bylo slíbeno a kdy se splnilo, co povědě
děno jest v textech z Evangelia Janova vybraných, jež tobě
kterýsi nohsled Montanův nadhodil, ve kterých totiž Spasitel
náš připovídá, že odejde k Otci a pošle Utěšitele, o tom po—
dávají svědectví Skutkové Apoštolští: Desátého dne po na
nebevstoupení Páně, t. j. padesátého po zmrtvýchvstání, se
stoupil Duch Svatý a rozděleny byly jazyky věřících tak, že
každý řečí všech národů mluvil, a tehdy, když někteří málo

' Satyry psaly se jen ve verších. Neb lo tedy možno říci o někom, že píše satyru, když;
psal v próse, jako by se nemohlo říci o n kom, že píše sonety v próse.

" Jméno Onésimos, z něhož Onasus, sv. ]eroným vykládá v knize jmen spa n i ]ý.
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ještě věřícívolali, že oni mestem jsou opilí, petr stoje upro
střed mezi Apoštoly a veškerým shromážděním pravil: „Mu
žové lidé a všichni, kteříž bydlíte v Jerusalém ě,toto vám buď
známo, a ušima svýma vnímejte slova má. Nejsou zajisté tito,
jakž vy se domníváte, opilí, neb jest třetí hodina na den; ale
to jest, co pověděno bylo skrze proroka ]oele: V posledních
dnech, praví pán, vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, apro
rokovati budou synové a dcery jejich, a mládenci vidění vi
děti budou a starcové sny míti budou; a sice na služebníky
své a na děvky své vyleji z Ducha svého.“

připomenul—litedy apoštol petr, na němž pán Církev za
ložil, že proroctví a přislíbení páně v ten čas se splnilo, kte
rak můžeme sobě jinou dobu určovati? Budou-li odpovídati,
že i Filippovy čtyřidcery později prorokovaly, iže prorok A
gab se nachází, a přirozdělování ducha mezi apoštoly a učíte
li že i proroci byli, jak píše Apoštol, vzdělání, a že sám pavel
Apoštol mnoho obudoucích bludařstvech a o konci věku pro
rokoval, nechť vědí, že my nezamítáme proroctví, jež utrpe
ním páně bylo zpečetěno, ale toliko nepřijímáme těch, kteří
s autoritou Starého i Nového Zákona se neshodují.

Na prvním místě v pravidle víry se rozcházíme. My Otce
i Syna i Ducha Svatého ve zvláštních osobách, třebas v téže
podstatě vyznáváme, oni dávajíce se za učením Sabelliovým,
Trojici na jedinou osobu omezují. My druhých sňatků sice
nežádáme si, ale dovolujeme je, poněvadž káže pavel, by
vdovy mladé se vdávaly; oni za tak zločinno mají další man
želství, že kdokoliv je uzavře, za cizoložníka jest pokládán.
My jeden čtyřicetidenní půst dle tradice apoštolské se pos
tíme, v čemž veškeren okršlek se s námi shoduje; oni trojí
čtyřicetidenní mají do roka, jako by tři byli trpěli Spasitelé.
Ne že by po celý rok nebylo volno se postiti, vyjma Letnice,
ale že něco jiného jest z povinnosti, něco jiného ze své vůle
Adarpřinášeti. U nás biskupové zaujímají místo apoštolův, u
nich biskup na třetím místě jest. Majít' prvními patriarchy z
pepusy Frygické; druhými ty, jež nazývají koinóny; atak na
třetí, t. j. na poslední téměř stupeň biskupové jsou odstavení;
jako by tím hledanějším se stalo náboženství, když co u nás
první jest, u nich jest poslední. Oni na každé téměř provi
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Ezech-18-nění dveře Církve zavírají; my denne čteme: ,Raději chci

lerem8-pokání hříšníka než smrt“ a ,Zdaliž kdo padá, nevstane, praví
Ierenna-Hospodin“ a ,Obrat'te se ke mně, synové, obrátíce se, a já

zhojím skrušení vaše'. Strozi pak jsou, ne že by i sami horším
nehřešili, ale ten mezi námi a nimi jest rozdíl, že oni se stydí
vyznávati z hříchů jakožto spravedliví, my však kajíce se,
snáze milosti docházíme.

Pomíjím zločinných mysterií, o nichž se povídá, o kojenci
a o mučeníku na živu ostalém. Raději nechci nepravostem
věřiti; budiž všecko lží, co krvavého. Usvědčiti jest zřejmé
rouhání jejich, říkajících,že Bůh nejprve chtěl ve Starém Zá
koně skrze Mojžíše a proroky spasiti svět; ale protože toho
nezmohl, vzal na se tělo z Danny a v Kristu v podobě Syna
kázal a smrt za nás podstoupil; a poněvadž těmito dvěma
stupni světa spasiti nemohl, posléze Duchem Svatým sestou
pil na Montana a prisku a Maximillu, ženštiny třeštící, a pl
nosti, které pavel neměl řka: ,Z částky poznáváme a 2 část
ky prorokujeme' a ,Nyní vidíme zrcadlem v podobenství,“
dostalo se odtrženci a vykleštěnci Montanovi. Věci tyto ne
potřebují vyvrácení; zpronevěru jejich vyložiti, tot' přemoci
je. Aniž jest třeba, bychom jednotlivé pomatenosti, jež vyslo
vují, sebe kratší řečí listu poráželi, poněvadž ani ty, předobře
se držíc písem, nebyla jsi zviklána jejich otázkami, ale spíše
přála si's dověděti se, co smýšlím.

List XLII. MARCELLE
O rouhání proti Duchu Svatému.

Kratička jest otázka, kterou jsi poslala, a odpověď jest na
snadě. Tvrdí-li totiž Novatian otom, co v Evangeliu psáno,

Mat.12.„Kdožby koli řekl slovo proti Synu člověka, bude mu od
puštěno; kdo by však řekl proti Duchu Svatému, nebude mu
odpuštěno ani v tomto věku ani v budoucím“, že nemůže
zhřešiti proti Duchu Svatému leč ten, kdo křesťanem jest a
potom zapře, zřejmo jest, že lidé, kteří se toho času rouhali,
nebyli vázáni hříchem rouhání, byt' si oni, bezbožní nájemci,
zabivše proroky smýšleli, jak by zavraždili Pána, a tak byli
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ztraceni, že Syn Boží odpověděl, na jejich spasení že přišel.
proto i z celého sledu téhož písma náleží je usvědčiti,že ni
koliv o těch řečeno jest, že jich rouhání jest neodpustitelno,
kteří mukami byvše do úzkých vehnáni a rozmanitými trýz
němi vykucháni pána zapřeli, ale o těch, kteří vidouce v dl
vech skutky Boží, tupí je a pokřikují, že zlého ducha to jest
moc a že všecka znamení, jež se stala, nikoli Boží velebnosti,
ale ďáblu jest přičítati. proto i Spasitel náš celým tvrzením
své odpovědi jen učí, že nemožno Satana satanem vyháněti,
a království jeho že není v sobě rozděleno. Když totiž jest
úsilím d'áblovým škoditi stvoření Božímu, kterak vůlí téhož
bude uzdravovati neduživé a sebe sama z posedlých těl vy
háněti? At' tedy dosvědčí Novatian, že někdo z těch, kteří
před tribunálem soudcovým dohnáni byli obětovati modlám,
odpověděl, že všecko, co v Evangeliu jest psáno, nikoli Sy
nem Božím, ale Belzebubem knížetem zlých duchů bylo vy
konáno, a tehdy dokáže, že to jest neodpustitelné proti Du
chu Svatému rouhání.

Abychom však i na něco ostřejšího se zeptali, at' odpovědí,
co jest proti Synu člověka mluviti a coDuchu Svatému se rou
hati. ]át' tvrdím ve smyslu onoho, že ti, kteří Krista v proná
sledování zapřeli, proti Synu člověka mluvili a Duchu Sva
tému se nerouhali. Kdo totiž tázán jsa, zda křesťanjest, od
poví, že není křesťan, zapírá Krista, t. j. Syna člověka, ale
Duchu Svatému příkoří nečiní. Jestliže však zapíraje Krista
zapřel i Ducha, at'vyloží heretik, kterak nehřeší proti Duchu,
kdo Syna zapřel.Nebo myslí-li, že Duchem Svatým na tomto
místě rozuměti jest Otce, Otce zapírač ani slovem nezmínil,
když zapíral. petr Apoštol v tu chvíli, kdy otázky děveččiny
se zaleknuv zapřel pána, dopustil-liž se hříchu proti Synu
člověkačiproti Duchu Svatému? Bude-li jeho slova „neznám
člověka“ vykládati šibalstvím, že nezapíral ho Kristem, ale
člověkem, lhářem učiní Spasitele, jenž byl předpověděl, že
on, t. j. Syn Boží, bude zapřen. Zapřel-li však Syna Božího a
proto též hořce plakal a trojí zapřenítrojím potom vyznáním
smazal, zřejmo jest, že ten hřích proti Duchu Svatému ne
může býti odpuštěn, který má do sebe rouhání; jako když vi
douc v divech Boha, Belzebuba bys tupila v skutcích. At'nám
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tedy ukáže, že některý zapírač Belzebubem nazval Krista, a
sám od sebe ustoupím, že zapírač nemůže dojíti odpuštění.
Něco jiného jest povoliti mukám azapříti své křesťanstvímě
co jiného Krista ďáblem nazývati, jak poznáš z pozornějšího
čtení toho textu a souvislosti.

Bylot' sice šíře o tom promluviti, ale poněvadž přátelům,
kteří se do našeho přístřešíčka sešli,nemůžeme odepříti své
přítomnosti, &tobě hned neodpověděti přílišnou pyšností se
zdálo, dlouhou rozpravu v kratičkou řeč jsme shrnuli, &ne
tak list, ale spíše komentářík nadiktovali.

List XLIII. MARCELLE

Ambrož, jenž poskytnuv papíru, peněz a písařů způsobil,
že náš vpravdě Diamantový a Chalkenteros* tak nesčíslně
knih vydal, praví v jednom listě, jejž témuž z Athen byl na
psal, že nikdy za přítomnosti Origenovy nepožil pokrmu bez
čtení, aniž kdy šel spat, aby některý z bratří nepředčítal po
svátných písem. A to prý ve dne v noci se dálo, že čtení s
modlitbou, modlitba s četbou si ruce podávaly.

Co my živočichové břicha jsme kdy takového činili? Když
jen druhá hodina zastihne nás v čtení, už zíváme, rukou pře
jíždějíce si po obličeji nudu zaplašujeme a jako po veliké ná
maze zase světskými pracemi se zabavujeme. pomíjím obědů,
jimiž mysl bývá zatížena a stlačována. Stydno mluviti o stá
lém navštěvování, jak bud' sami k jiným denně chvátáme
nebo jiných k sobě očekáváme. po vítání začínají se řeči,
klábosí se, trhají se nepřítomní, život cizí se vyličuje, a hry
žíce se vespolek, sžíráme se navzájem. Takoví u jídla sedáme
a takoví se rozcházíme. A když přátelé odejdou, útraty po
čítáme. Brzy hněv nás jako lvy rozkacuje, brzy marná sta
rost na přemnoho let do budoucna zmítá naší myslí, a ne
vzpomínáme si Evangelia řkoucího: Blázne, této noci vezmou
duši tvou od tebe, a co jsi schystal, čí bude? atstvo ne na
potřebu toliko, ale na přepych se shledává. Kdekoli kyne zisk,
tam noha rychleji míří,řeč čila, ucho pozornější; škoda-li se

" Diamantovým :: mužem ocelových útrob nazývá svatý ]eronym Origena.
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ohlašuje, jak často v domácnosti se přihodí, tvář zármutkem
sklesává. Radujeme se z halíře,pro obol truchlíme. protože
tedy v jediném člověku tak různá jest tvářnost,prorok pána
prosí řka: pane, v městě svém obraz jejich v nic obrátíš. Ač
totiž k obrazu a podobenství Božímu jsme stvořeni, neřestí
svou přemnoho jiných osobností na sebe bereme. A jak ve
scénách divadelních jeden a týž herec hned co silák Herkula
ukazuje, hned v unylou Venuši se přebarvuje, hned třasla
vou jest Cybélou, tak i my, kteří kdybychom ze světa nebyli,
byli bychom od světa nenávidění, tolika osob máme podoby,
kolik hříchů.

poněvadž tedy dlouhou již dobu života jen jsme se zmítali
a loďka naše brzy otřásána bouři vichřic, brzy nárazyo ska
liska prorážena, co nejdříve jako v přístav nějaký uchylme
se v zátiší venkovské. Tam čelední chléb a zelenina našima
rukama zalévaná a mléko, lahůdka venkovská, lacinou sice,
ale nevinnou jsou potravou. Tak žijícíchani od modlitby spá
nek ani od četby sytost neodtrhne. Léto-li jest, útulku stín
stromový poskytne. podzim-li, sama mírnost povětří a listí
vespod nastlané ukážou místo k odpočinku. Na jaře pole kví
tím omalováno a mezi švitořícím ptactvem žalmy slastněji
se budou pěti. Nadejde-li zima asněhové vánice,nebudu ku
povati dříví a tepleji se mi bude bdíti ebo spáti. Co jistě vím,
bídněji křehnouti nebudu. At'si má aim svoje hlučnosti, at'
arena zuří, cirkus šílí, divadla hýří, a poněvadž o našichjest
mluviti, at' senát matron denně se navštěvuje. Nám přidržeti
se Boha dobré jest a skládati v Hospodina naději svou, aby
chom, až chudoba tato královstvím nebeským bude zamě
něna, zvolali: Nebo co mi zbývá na nebi a bez tebe co jsem
chtěl na zemi? abychom totiž, až v nebi tak nesmírné věci
nalezneme, nelitovali, že ledajakých a prchavých jsme hle
dali na zemi.

List XLIV. MARCELLE

Abychom se v tělesné nepřítomnosti duchovní besedou po
těšili, čiň každý, co může nejlepšího. Vy posíláte dary, my za
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Kaz. X.

List čtyřicátý pátý
se listy děkovné, leč přece poněvadž dar jest od panen zá
voji zastřených, tak, abychom ukázali v dárkách těch nějaká
tajemství.Pytlovina znamením jest modlitby a postu; stoličky
aby panna ven z domu nevykročila; svíce, aby s rozžatým
světlem příchodu Zenichova se čekalo. Kalichy umrtvování
těla ukazují a ducha vždy k mučenictví pohotového, nebo
„Kalich páně opojující jak znamenit jestl“ A že i paním vě
nujete malá vějidla* na ohánění malých zvířátek, znamená,
aby daleko od nich byly chlípnosti, jež brzy s tímto světem
majíce zhynouti, kazíolej libějšího života.Takový vzor panen,
takový budiž obraz paní. Na nás pak též dary vaše se hodí,
třebas převráceně: seděti sluší zahalečům, v pytlovině ležeti
kajícníkům, kalichy míti pijákům; a ovšem ipro strachy noční
a mysl pro špatné svědomí vždy se děsící těž svíce rozžeh
nouti jest vítáno.

List KLV. ASELLE

Kdybych se domýšlel, že jest možno, bych se ti odvděčil,
málo bych měl moudrosti. Mocen jest Bůh za mou osobu od
platiti svaté duši tvé, čeho zasluhuje. Ját'nehodný ani pomy
sliti jsem si nikdy nemohl ani si přáti, abys mitoliko náklon
nost v Kristu uštědřila. A jakkoliv mne někteří mají za zlo
čince &ve všecky neřesti zabředlého, a jakkoliv i to za mé
hříchy málo jest, přece ty dobře činíš, že svým smýšlením i
zlé za dobré pokládáš. Nebezpečno jestit' cizího služebníka
souditi, a není snadno dojíti odpuštění, řekne-li se křivé o
přímých. přijde, přijde onen den, a se mnou nejedněch bu
deš litovati, že hoří.

Já hanebník, já licoměrník a úlisník, já lhář a lstivostí sa
tanskou klamající. Co jest obezřelejší, uvěřititomu neb smy
sliti si to o nevinných, či ani ovínných nechtíti tomu uvěřiti?
Líbali mi kteřísi ruce a tlamou zmijí mi utrhali; litovali rty,
v srdci se radovali. Viděl Hospodin asmál se jim,a mne ubo
hého služebníka svého k budoucímu soudu s nimi uchová
val. Ten chůzi mě a smíchu mému se poškleboval, ten na o

“"Muscaria, byla z žíní nebo z peří a byla též na cídční šatů.
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bličej můj sočil, ten v prostotě é jiného cosi podezíral. Jistě
skoro tři léta jsem s nimi žil. etný sbor panen býval často
kol mne. Božské knihy, pokud v mé možnosti bylo, často jsem
některým vykládal.. Z.čtení vytrvalost, z vytrvalosti příchyl
nost, z příchylnosti důvěrnost se zrodila. At' řeknou, co kdy
na mně jinak zpozorovali, nežjak se na křesťanaslušelo ? Při
jal jsem od koho peníze? Nezamítal jsem darů, at' velikých
nebo malých? Zazvonil kdy v mé ruce něčí kov? Byla řeč
moje podloudna, pohled drzý? Nic jiného se mi nevyčítá než
moje pohlaví, a ani to se mi nikdy nevyčítá, leč když Paula
vydává se do ]erusaléma. Budiž, uvěřili lhoucímu; proč ne—
věří popírajícímu? Týž člověk to jest, jenž byl; přiznává ne
vinnost, kterýž nedávno vyhlašoval vinu; a jistě pravdu spíše
vyjadřují muka nežli smích, leda že by snáze se věřilo,co buď
vybájeno byvši rádo se poslouchá nebo nebyvši vybájeno, k
vybájení se nastrkuje.

Dříve než jsem znal dům svaté Pauly, celého města smý
šlení se mnou za jedno bylo. Soudem všech téměř byl jsem
vyhlašován hodným nejvyššího kněžství. Blažené paměti Da
masova ústa mou řečí byla. Svatým mě nazývali, pokorným
a výmluvným. Zdaž jsem vkročil do domu nějaké poněkud
bujné? Uchvátila-liž mne roucha hedvábná, skvoucí kleno
ty, malovaná tvář, nádhera zlata? Nebylo v ímě jiné paní,
která by mysl mou byla podmanila, než truchlící a postící se,
špinavými šaty zhyzděná, pláčem skoro osleplá, která celé
noci doprošuje se milosrdenství Páně, až ji nezřídka slunce
zastihne; jejímž zpěvem žalmy, řečíEvangelium, rozkoší zdr
ženlivost, životem půst. V žádné jiné se mi nemohlo zalíbiti
než v té, které jsem nikdy neviděl jísti. Ale jakmile jsem si jí
po zásluze pro její svatost začal vážiti, ctíti ji a ujímati se jí,
všecky ctnosti mě rázem opustily.

závisti, jež sama sebe první hryžeš! ó chytrosti satanská,
jež vždy, co svatého, pronásleduješ! Zádné jiné městu Římu
neposkytly látky k bájim nežPaulaa Melanie, jež zhrdnuvše
jměním, opustivše své zrozence, kříž Páně jako nějakou ko
rouhev příbuzenské lásky vztyčily. Choditi do lázní, masti
vybírati, bohatství &vdovství za podnětkrozmařilosti avol
nosti míti, to by je paními nazývali a světicemi: ony však v
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pytlovině a popelu chtějí se jeviti spanilými a do pekelného
ohně s posty a nečistotou sestoupiti. Nesmějí ovšem za po
tlesku lidu zhynouti s davy.Kdyby pohané takový život tupili,
kdyby Zidé, bylo by mi útěchou, že těm se nelíbí, kterým i
Kristus se nelíbil; zatím však, ach běda, ty, které křesťanka
mi se nazývají, nechavše péče o své domy anedbajíce břev
na v oku vlastním, v cizím mrvy hledají. Sápou se na svaté
snažení, a vysvobozením z jejich trýzně by jim bylo, kdyby
nikdo nebyl svatý, kdyby všem se utrhalo, kdyby davy lidí
hynuly, kdyby všecko množství hřešilo.

Tobě líbíse denně se koupati, jiným taková čistotnost špi
navostí jest. Ty po jeřábatech říháš a chlubíš se snědeným
jesetrem; já bobem nacpávám břicho.Ty se kocháš v zástu
pech chechtalů, já v Paule a Melanii plačících. Ty po cizím
bažíš, ony vlastním pohrdají. Tobě vína s medem chutnají,
ony pijí lahodnější studenou vodu.Ty myslíš, že ztratíš, čeho
v nynějším čase nevypiješ, nesníš, neprožereš; ony po bu
doucím touží a věří v pravdivost toho, co psáno jest. Buď
si zpozdilo a marno, když jsou přesvědčený o vzkříšení těl;
co tobě do toho? Nám zase tvůj život se nelíbí. Buď tučný
po své chuti; mně hubenost vábí a bledost. Ty takové za u
božáky máš, my tebe za ubožejšího považujeme. Rovný ú
sudek rovným se splácí: zdáme se na sebe navzájem roz
vztekleni.

Toto, má paní Asello, vstupuje již na loď, na chvat s plá
čem a žalostí jsem sepsal a děkuji Bohu svému, že hoden
jsem, aby mne svět nenáviděl. Modli se, abych z Babylonu
vrátil se do Jerusaléma a nepanoval nade mnou Nabucho
donosor, ale Ježíš, syn Josedechův; at' přijde Esdráš, jenž se
vykládá ,pomocník', a uvede mne do mé vlasti. pošetilý já
chtěl jsem zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizí a opustiv
horu Sion, Egypta jsem se o pomoc dožadoval. Nebyl jsem
pamětliv Evangelia, že kdo z Jerusaléma vychází, ihned upadá
mezi lotry, oloupen bývá, zraněn, zabit. Ale ačkoliv kněz
přejde s pohrdoui levita, samaritán onen milosrden jest,
kterémuž když říkali „Samarita jsi a zlého ducha máš,“ zlé
ho ducha odmítaje, samaritou se býti nezapřel, ne ot' koho
my strážcem zveme, Hebreové samaritou jmenují. aroděj
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ník že jsem, někteří tla,chají; titulem víry to já služebník u
znávám. I Pána mého Zidé kouzelníkem nazývali. Svůdcem
iApoštol byl nazván. pokušení mne nezachvacuj než lidské.
Kolikátý díl úzkostí jsem vytrpěl, křížibojuje? Ztrátu pověsti
křivým obviněním mi přisoudili, ale vím, že skrze dobrou i
zlou pověst dochází se království nebeských.

pozdravuj paulu a Eustochii, at' svět chce nebo nechce,
v Kristu moje. pozdravuj matku Albinu a sestru Marcellu,
též Marcellina a svatou Felicitu a pověz jim: před soudnou
stolicí Kristovou'společně státi budeme, tam se ukáže, s ja
kým smýšlením kdo žil. Vzpomínej na mne, vzore cudnosti

a pbanenství skvělý, &modlitbami svými konejši mořské vlno ití.

165



V

Řada třetí
Listy z monasteria betlémského od roku “386do konce čtvr

tého věku.

List XLVI.

LIST DÁULY Á EUSTOCHIE MÁRCELLE
pozvání na Místa svatá.

Láska nemá míry a netrpělivost nezná meze a touha ne
umí čekati. Proto i my zapomínajíce svých sil a nikoli co
můžeme,ale toliko čemubychom rády,na myslimajíce,učitelku
přejeme si učiti my žákyně, &jak praví přísloví, ,svině uměn
nálezkynif Ty, kteráž jsi první vmetla jiskérkuv naše prách
no, kteráž jsi nás k tomuto snažení i řečí povzbudila i vzo
rem a jako kvočna shromáždila jsi kuřátka svá pod křídla,
nyní svobodně nás necháváš bez matky poletovati a stra
chovati se hrozného jestřába ana každé kmitnutí stínu pře
letujících ptáků se lekati? Co tedy jediného můžeme učiniti,
vzdáleny jsouce, tesklivé vyléváme prosby a touhu svou ne
ani pláčem, ale kvílením dosvědčujeme, abys Marcellu naši
nám vrátila, a té milé, té líbezné, te' všeho medu a vší slad
kosti sladší nenechávala vraštiti přísného a smutného čela
na ty, které svou přívětivostí k takovému životnímu snažení
podnítila.

Zajisté jsou-li věci, jichž žádáme, lepší, není to nestoudné
přání. Shodují-li se všecky hlasy písem s naším míněním,
nečiníme opovážlivě, nabádajíce tě k tomu, k čemu tys nás
přečasto povzbuzovala. první hlas Boží k Abrahamovi pra
vil: Vyjdi ze země své a z příbuzenství svéhoajdi do země,
kterouž ukáží tobě. Káže se patriarchovi, kterémuž prvnímu
dáno bylo přislíbení o Kristu, aby opustil Chaldejské, opustil
město zmatku &Roboth, t. j. širokosti jeho, aby opustil pole
senarské, na kterémž až do nebe vztyčena byla věž pýchy,
a po příbojích tohoto věku, po řekách, nad kterými seděli
svatí a plakali, rozpomínajíce se na Sion, po těžkém víru
chobarském, z něhož Ezechiel za vlas temene svého byl vy
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zdvižen a přenesen až do ]erusaléma, přebývalvzemi zaslí
bené, která není zvlažována jako Egypt zdola, ale shůry, &
nečiní zelí pokrmem chorých, ale očekává s nebe deště ran
ního i pozdního. Tato země hornatá a na výšině ležící jakou
měrou prázdna jest rozkoší světských, o tolik větší má slasti
duchovní. posléze i Maria, matka páně, když se k ní stalo an
dělské přislíbení a poznala lůno své býti domem Syna Boží
ho, opustivši roviny putovala na hory. Z tohoto města když
nepřítel cizozemec byl kdysi přemožen a smělost ďábelského
čela byla proražena a on na tvářse svalil, plesajících duší dru
žina vyšla a zpívající sbor deseti tisíc vyhlašoval vítězství na
šeho Davida. V tomto anděl meč třímajea všecek okršlek bez
božnosti zpustošuje, na humně Ornana, krále jebusejského,
chrám Hospodinův vyznačil, již tehdy naznačuje, že církev
Kristova ne v Israeli, ale v pohanstvu vzchází. Vraťse do Ge
nese a nalezneš Melchisedecha, krále sálemského, knížete to
hoto města, který již tehdy jakožto symbol Kristův obětoval
chléb a víno a mysterium křesťanskév tělu a krvi Spasitelově
zasvětil.

Snad mlčkyv duchu kářeš, proč nesledujeme pořádku pí
sem, ale porůznu a jak se co namane, zmítavá řeč toho neb
onoho se dotýká. Již na počátkujsme dosvědčily, že láska ne
má pořádku a netrpělivost nezná míry — protož i ve Vele
písni jakožto věc nesnadná se přikazuje: „Spořádejte ve mně
lásku“ —, a nyní totéž pravíme, že nikoli nevědomostí, ale za
nícením chybujeme. posléze abychom něco ještě nespořáda
nějšího vyslovili, připomeneme věci ještě starší. V tomto mě
stě, nebo spíše na tomto tehdy místě přebýval prý i umřel
Adam. proto i místo, na kterém ukřižován byl náš Pán, slove
Calvaria, Lebka, že totiž tam jest člověka starého lebka po
chována, aby druhý Adam a krev Kristova s kříže kanoucí
smylahříchyprvního Adama apohřbeného rozploditele, ateh
dy aby se naplnila ona řečApoštolova: procitni, jenžto spíš, a
vstaň z mrtvých, a osvítí tebe Kristus. Kolik toto město vysla
lo proroků, kolik mužů svatých, dlouho bychom vypočítávali.
Všecko mysterium naše v té krajině a v tom městě má svůj
domov.Třemi svýmijmény ukazuje víru vTrojicizjebus aSalem
.aJerusalém senazývá. první jméno jest „šlapaný“, druhé „po
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koj“, třetí „vidění pokoje“. Pozvolna totiž docházíme konce

a po seššapání vzpřimujeme se k vidění pokoje, z kteréhožpokoje alomoun, t. j. pokojný, se v něm narodil a „učiněno
jest v pokoji místo jeho “,a jsa obrazem Kristovým,jméno od
vozené od města ,pán panujících“ a ,král kralujících' přijal.
Co bychom poukazovali na Davida a na všecko potomstvo
jeho, jež v tomto městěkralovalo? Oč Judsko nad ostatní kra
jiny, o tolik toto město nad všecko ]udsko jest povýšenější.
A abychom to vyložili stručněji, celé krajiny té sláva metropoli

její nláleží,a jakákoli chvála jest na údech, všecka vztahuje sena tě o.
]iž předem sama písmena cítí, že bys ráda vskočila do řeči,

a papír větříotázku naproti přicházející. Odpovíš totiž a řek
neš, že toto bývalo kdysi, kdy miloval Hospodin brány sion
ské nad všecky stánky ]akobovy a byli základové jeho na ho
rách svatých (byt' i toto bylo možno hlouběji vyložiti), ale že
jakmile zahřímal onen hlas vstávajícího pána „A zanechá se
vám dům váš pustý“, a s pláčem prorokoval pád jeho řka:„Je
rusaléme, Jerusaléme, kterýž zabíjíš proroky akamenuješ ty,
kteříž k tobě posláni jsou, kolikrát jsem chtělshromážditisy
ny tvé, jako slepice kuřátka pod křídla svá, a nechtěl jsi. Aj
zanechá se vám dům váš pustý“, a když opona chrámová se
roztrhla a od vojska obklíčen byl Jerusalem a krví páně po
skvrněn, tehdy že odstoupila od něho ochrana andělská a mi
lost Kristova; posléze že i Josef, domácí spisovatel židovský,
tvrdí, jak v ten čas, kdy byl ukřižován Pán, ze svatyně chrá
mové ozval se hlas sil nebeských: „Odstěhujme se z těchto
sídel“, z kterýchžto věcí 1z jiných že jest viděti, že kde roz
hojnila se milost, tam více se rozhojnil hřích;a když uslyše
li Apoštolové: „pročež jdouce učte všecky národy“, a oni sa
mi řekli :„Bylozajisté třeba, abychom nejdříve vám zvěstovali
slovo, ale poněvadž jste nechtěli, aj, odcházíme k pohanům“,
tehdy že všecka posvátnost Judska a stará Boží přízeň skrze
Apoštoly mezi pohany byla přenesena.

Mocná to sice námitka a taková, že by zviklati mohla i ty,
kteří se v písmech už poněkud obeznámili, ale přesnadno se
rozřeší. Nikdy totiž neplakal by pán jeho pádu, kdyby ho ne
miloval; plakal iLazara, protože milovalho. A však to na první
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střetnutí věz, že to nebyl hřích místa, nýbrž lidí, ale ano po
bití lidu jest zajetím města, proto město bylo zkaženo, aby lid
byl ztrestán, proto chrám zbořen, aby oběti symbolické byly
zrušeny. Ostatně co města se týče, nyní postupem dob jest
velebnější než bývalo. Uctívali tam kdysi Zidé svatyni sva
tých, poněvadž tam byli cherubíni a slitovnice &archa úmlu
vy a manna a prut Aronův &oltář zlatý ;nezdá-liž se ti ctihod
nějším hrob Páně? Do toho kolikrátkoli vkročíme, tolikrát
zřímeSpasiteleležícíhovkmentu, a chvilečku-litam prodlíme,
opět vidíme anděla seděti u nohou jeho a u hlavy poutní rou
cho svinuté. A víme, že hrobu toho slávu mnohem dříve,než
byl od Josefa vytesán, Isaiáš předpověděl veštbou: „A bude
jeho odpočinutí ctí“, že totiž místo pohřbení páně ode všech
bude uctíváno.

Ale pravíš: Kterak v Apokalypse čteme: „A zabije je (není
pochybnosti, že proroky) šelma, kteráž vystupuje z propasti.
A těla jejich na ulicích města velikého, kteréž slove duchovně
Sodoma a Egypt, kdežto i pán jejich ukřižován byl“? Když
totiž, pravíš,město veliké, ve kterémž Pán ukřižován byl, du
chovně Sodomou se nazývá a Egyptem, ]erusalém jest Sodo
mou a Egyptem, an v něm ukřižován byl Pán. Nejdříve chce
me, abys věděla, že nic v písmě svatém nemůže státi proti so
bě, a zejmena jedna kniha že sobě neodporuje, a abychom
ještě více dodali, totéž místo téže knihy. V Apokalypse totiž, ze
kteréž jsi nyní vynesla svědectví, asi před desíti veršíky se pí
še: „Vstaň a změř chrám Boží i oltář i ty, kteříž se klanějí v
něm. Ale síň, kteráž jest venku před chrámem, vyvrz ven a
neměřjí, nebt' jest dána pohanům, a budou šlapati město sva
té za čtyřicet a dva měsíce.“ Byla-li zajisté Apokalypsa psána
od Jana dlouho po umučení páně a v ní Jerusalem městem
svatým se nazývá, kterak zase duchovně nazýván jest Sodo
mou a Egyptem? Také však nemůžeš ihned říci, že městem
svatým míněn jest ]erusalém nebeský, kterýž budoucí jest, a
Egyptem a Sodomou ten, kterýž padá, jest nazýván, nebot'o
budoucím se praví, že šelma, kteráž vystoupí zpropasti, zdvi
hne válku proti dvěma prorokům a přemůžejea zabije, atěla
jejich ležeti budou na ulicích města velikého. O kterémžto
městě se píše i na konci téže knihy: „A město jest ve čtyřihra
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nypostaveno,a dlouhost jeho aširokost jeho tak velikájest,jako
ivysokost. I změřilměstotřtinou na dvanácté tisíchonů. Dlou
hosti širokost i vysokost jednostejna jest. I změřilzdi jeho
sto čtyřiceti čtyř loktů, měrou člověka, kteráž jest anděla. A
bylo stavení zdi jeho z kamene jaspisu, samo pak město ze
zlata čistého“, atd. Kde čtverec jest, tam nelze mluviti ani o
dlouhosti ani o širokosti. A která jest to míra, že taková jest
délka i šířka, jako výška jeho, a zdi z kamene jaspisu a celé
město ze zlata čistého a základové a ulicejeho z kamenů dra
hých a dvanácté bran stkvícich se perlami?

Když tedy těchto věcí nemožno bráti tělesně — bláznivo
by bylo vyhlašovati délku a šířku toho města dvanáct tisíc
honů tak velikou jako výšku — dlužno všemu rozumětí du
chovně. A městem velikým, které zajisté první vystavěl Kain
a nazval je jménem syna svého, tento svět jest rozuměti, kte
rý osočovatel bratří svých a d'ábel a bratrovrah k záhubě od
souzený vystavěl z neřestí, zločiny založil, nepravosti dovr
šil, tento svět, kterýž duchovně nazývá se Sodomou a Egyp
tem. O Sodomě té se píše: „Navrátí se Sodoma k staroby
losti své“, že totiž tak bude obnoven svět, jako dříve byl.
Nemůžemet' věřiti, že by znovu vzdělávána byla Sodoma a
ostatní místa, Gomorra totiž a Adaman a Seboim, mající na
vždy zůstati v popelu. Egypta pak nikdy nečteme za Jerusa
lém, ale pokaždé za tento svět. A poněvadž dlouho by bylo
zpísem nesčíslné příkladysnášeti, jedno svědectví předložme,
ve kterémž nejzřejměji tento svět se nazývá Egyptem. V E
pištole katolické apoštol Juda, bratr Jakobů,vpíše: „Chci pak
vás napomenouti, kteříž jednou všecko víte, že Ježíš lid ze
země egyptské vysvobodiv, potom ty, kteříž nevěřili, zahu
bil“. A abys nemyslela, že to praví o ]esusu, synu Nave,ihned
následuje: „A anděly, kteříž nezachovali svého knížectví,
ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého dne vazbami
věčnými pod mrákotou schoval“ A abys věděla, že kdekoliv
se jmenují zároveň Egypt a Sodoma 1Gomorra, nikoliv místa,
ale tento svět se tím vykládá, ihned připojuje příklad: „Jako
Sodoma a Gomorra 1okolní města, kteráž podobným způ
sobem smilnivše a odšedše po těle jiném, učiněna jsou při
kladem, věčného ohně pokutu trpíce.“ A nač třeba více shle
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dávati, když po umučení a zmrtvýchvstání Páně Matouš E
vangelista připomíná: „A skály se pukaly a hrobové se otví
rali a mnohá těla svatých zesnulých vstala. A vyšedše z hro
bů po vzkříšení svém přišli do města svatého a ukázali se
mnohým“? Nenáležít' hned rozuměti na tomto místě Jerusa
léma nebeského, jak mnozí se směšně domnívají, poněvadž
žádným znamením o zmrtvýchvstání páně by nebývalo bylo
u lidí, byla-li těla svatých viděna v Jerusalémě nebeském.
Když tedy i Evangelisté i všecko písmo nazývají ]erusale'm
městem svatým, a Zalmista přikazuje: „Klanějme se na místě,
kdež stály nohy jeho“, netrp, aby bylo před tebou nazýváno
Sodomou a Egyptem město, při kterém pán zapovídá přísa
hatí, protože jest městem velikéko krále.

Zlořečenou nazývají zemi, že vpila do sebe krev páně, a
kterak požehnanými se jim zdají místa, kde petr a Pavel,
vůdcové vojska křesťanského,vylili krev pro Krista? Jest-li
vyznání sluhův a lidí slavno, proč vyznávání pána a Boha
nebylo by slavno? Všude hroby mučeníkův uctíváme a svatý
prach na oči si stavíme a možno-li i celujeme; a hrobu, ve
kterémž pán byl pochován, vidí se některým slušno nevší
máti si? Nevěříme-li sobě, věřme aspoň ďáblu a andělům
jeho, kteříž kolikrátkoli před ním z posedlých těl jsou vyhá
něni, jako by před soudnou stolicí Kristovou stáli, třesou se,
řvou a pozdě litují, že ukřižovali toho, jehož se bojí. Jest-li
po umučení páně místo ono, jak zločinný hlas povykuje,
prokleto,proč pak chtěl paveldo Jerusaléma pospíchati, aby
tam slavil Letnice? A když ho zdržovali, mluvil k nim řka:
„Co činíte plačíce a trápíce srdce mé? Však já netoliko svá
zán býti, ale i umříti v ]erusalémě hotov jsem pro jméno pá
na Ježíše“. Co ostatní svatí a slavní mužové, jichž sliby a o
běti byly přinášeny po kázání Krista bratřím, kteříž byli v
]erusalémě?

Dlouho by trvalo nyní od nanebevstoupení páně až do
dneška po všech dobách vypočítávati, kolik biskupů, kolik
mučeníků, kolik výmluvných v učení církevním mužů přišlo
do ]erusaléma, domnívajíce se, že by méně náboženství, mé
ně vědomosti měli a ne úplnou dokonalost v ctnostech, kdy
by se Kristu nebyli poklonili na těch místech, kdež evange
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lium o mučidle nejdříve zasvítilo. Zajisté když i slavnému
řečníku zdá se kdosi hoden pokárání, že se písmům řeckým
neučil v Athénách, ale v Lilybeu, a latinským ne v Římě, ale
na Sicílii, (poněvadž totiž každý kraj má něco zvláštního, čeho
jiný stejně míti nemůže), proč my myslíme, že může někdo
bez našich Athen dospěti vrcholu všeho snažení?

Nepravíme toho, abychom upírali, že království Boží není
v nás a že svatí mužové nebývají iv ostatních krajinách, ale
abychom co nejvíce dotvrdily, že kdožkoli po všem okršku
jsou prvními, sem se jednostejně scházejí.Á my jsme nepři
šly na tato místa prvními, ale posledními, abychom tu první
muže ze všech národů spatřily.Zajisté květem jakýmsi a nej
dražším kamenem mezi okrasami církevními jest sbor mni
chův a panen. Kdožkoli v Gallií by byl prvním, sem spěchá.
Oddělený od okršku našeho Britan pokročí-li v náboženství,
opouští končiny západní a hledá místa, známého sobě toliko
z pověsti a ze zpráv písemních. Nač bychom připomínaly
Armény, nač peršany, nač národy indické a éthioptské a
sousední též Egypt mnišstvem bohatý, pontus a Kappadokii,
Syrii Lysou a Mezopotámii a všecky zástupy z Východu,kte
říž dle slova Spasitelova „Kdež bude tělo, tam shromáždí
se orlové,“ sbíhají s na tato místa a vzory rozmanitých
ctností nám ukazují? eŘeč sice různa, ale jedno náboženství.
Tolik téměř sborů žalmujících, kolik rozličných národností,
a vtom, což u křesťanů jest první ctností, žádné domýšli
vosti, žádného zadržování hněvu: o pokoru všeliké jest zá
vodění. Kdokoliv by posledním byl, ten za prvního jest jmín.
V šatě žádného rozdílu, žádného odivu. Jakkoliv se komu
líbí, tak si chodí, ani utrhání, ani chvály za to neklidě. Ani
posty nikoho nepozdvihují ; ani nejedení se netupí, ani mírné
nasycení se nezatracuje. Svému pánu stojí každý nebo padá.
Nikdo nesoudí druha, aby od pánanebyl souzen. Aco vmno
ha krajinách zdomácnělo, že na jiných si brousí zuby, zde na
čisto se nezná. Ani stopy chlípnosti, ani stopy rozmařilosti.

Tolik v městě samém míst k modlitbě, že by den nestačil,
aby se schodila: leč abychom přišly k dvorečku Kristovu a
k hospodě Mariině — více totiž každý chválí svoje — jakou
řečí,jakým hlasem bychom vylíčily jeskyni Spasitelovu? A
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ony jesle, v nichž nemluvňátko plakal, raději mlčením nežli
mdlou řečíjest uctíti. Kde jsou široká sloupoví? kde zlacené
stropy? kde domy strastmi ubožákův a lopotou odsouzenců
přioděné? kde v podobě palacia basiliky ze soukromého
jmění zbudované, aby nicotné tělo člověka vzácněji se v nich
procházelo a jako by co ozdobnějšího býti mohlo než Boží
svět, raději na svou krytbu patřil než na nebe. Ejhle v této
skrýšce zemské zakladatel nebes se narodil, zde zavinut v
plénky, zde přivítán od pastýřů, zde ukázán hvězdou, zde
klaněním mudrců poctěn. A myslím, že světější to místo jest
než skála Tarpejská, jež s nebe nejednou byvši bleskem pro
ra 'ena, ukazuje, co pánu se nelíbí.

ti Janovu Apokalypsu a rozjímej, co se pěje o ženě v šar
lat oděné a o rouhání napsaném na čele jejím, o sedmi ho
rách &mnoha vodách a o zahlazení Babylonu. Vyjděte z ně
ho, praví pán, lide můj, a nebuďte účastni hříchův jeho a
nepřijímejtež z ran jeho. Též k ]eremiášovi se vrátíc,všimni
si stejného slova: „Utecte z prostředku Babylona a zacho
vejte jeden každý život svůj. Neboť padl, padl Babylon onen
veliký a učiněn jest příbytkem zlých duchův a stráží všeli
kého ducha nečistého.“ Jest tam sice svatá církev, jsou tam
trofeje apoštolův a mučeníkův, jest tam Krista pravé vyzná
vání &od apoštolů hlásaná víra, s potíráním pohanstva denně
do výše se vztyčující heslo křesťanské, ale ona ctižádost, moc,
velikost města, viděnu býti a viděti, pozdravovánu býti a
pozdravovati, chváliti a utrhati, poslouchati nebo hovořiti &
takový ruch lidstva aspoň nevolky trpěti, to pramálo přispívá
k předsevzetí mnišskému a ke klidu. Neboť buď vidíme ty,
kteří k nám přicházejí, &ztrácíme mlčení, nebo jich nevidíme,
a z pýchy jsme viněni. A leckdy abychom oplatili návštěvu,
do pyšných vrat spěcháme &mezi jazyky dobírajících si nás
sluhů vcházíme zlatými dveřeněmi. V Kristově však, jak jsme
pravily, dvorečku všeliká sprostnost a kromě žalmů mlčení
jest. Kamkoli se obrátíš, oráč kleč třímaje alleluja prozpě
vuje, potící se žnec žalmy se občerstvuje &vinař křivým ko
sířem révu ořezávaje něco davidského pěje. Takové jsou v
tomto kraji básně, takové, jak se říká,milostné písně, takové
šalmaje pastýřské, takové zbraně kultury.
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Než co činíme, že nedbáme toho, co se sluší, jen to ma

jíce na zřeteli, čemu bychom rády? kdy přijde onen čas,
kdy udýchaný pocestný přinese zprávu, že Marcella naše
přirazila k břehu palestinskému a všecky sbory mnichův &
všecky družiny panen se zaradují? Vstříc již toužíme běžeti,
a nečekajíce vozu rychle samy nésti tělo. Chopíme se rukou,
na tvář patřiti budeme a z toužebně žádaného objetí stěží se
dáme odtrhnouti. Vskutku-li přijde den, kdy nám bude mož
no jíti do jeskyně Spasitelovy? v hrobě páně plakati se se
strou, plakati s matkou? potom dřevo kříže celovati a na
hoře olivové s pánem na nebe vstupujícím touhou i myslí se
vznésti? Vyjíti, abychom spatřily Lazara obvazy ovinutého
a vlny Jordánu k obmytí páně zčištěné? odtud k stájím pa
stýřským se bráti, v hrobce Davidově se modliti, proroka
Amosa inyní na jeho skalině v roh pastýřský dujícího zřítí?
k stánkům nebo památníkům Abrahamovým, lsákovým &Ja
kobovým & tří podobně slavných žen pospíchati? spatřiti
studnici, v kterou od Filipa komorník byl ponořen? do Sa
maří putovati a uctíti prach Jana Křtitele a Elisea &Abdiáše?
vstoupiti do jeskyní, ve kterých za času pronásledování a
hladu živeny byly družiny prorocké? půjdeme do Nazareta
a podle výkladu jeho jména „květ“ galilejský uzříme. Neda
leko odtud spatří se Kána, v níž voda ve víno byla promě
něna. Vydáme se na Itabyr a k stánkům Spasitelovým, a ne
jako petr kdysi chtěl, s Mojžíšem a Eliášem, ale s Otcem ho
uzříme a s Duchem Svatým. Odtamtud přijdeme k moři Ge
nezaretskému a z pěti a sedmi chlebův uzříme na poušti pět
tisíc nebo čtyřitisíce lidí nasyceno. Ukáže se městečko Naim,
v jehož branách syn vdovin byl vzkříšen.Uzří se Hermonin
a potok Endor, kdež přemožen byl Sisara. Též Kafarnaum
dobře známé zázraky páně, ale i všecka zároveň Galilea se
uzří.potom až Kristem provázeny přes Selo a Bethel a ostat
ní místa, na nichž chrámy jako nějaké korouhve vítězství
páně se vypínají, do své jeskyně se navrátíme, pěti budeme
neustále, často plakati, neunavně se modliti, a zraněny jsouce
kopím Spasitelovým řekneme sobě: Nalezla jsem toho, kte
réhož hledala duše má; uchopím ho a nepustím ho.
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Přečet tvoji blahovolnou řeč, kterou mně ani netušícímu
tvá laskavost věnovala, zaradoval jsem se sice, že mi vydáváš
svědectví počestného a velevýmluvného muže, ale v sebe se
vrátiv, dosti jsem se naželel své nehodnosti takových chval
a že vyhlašováním spíše jsem stlačován než pozdvihován. Ne
bot' víš, že naše učení třímá korouhev pokory, a že nízko krá
čejíce, na nejvyšší Výsosti vystupujeme. Kolikátý tedy nebo
jak znamenitý jsem,abych zasluhoval svědectvívytříbenémlu
vy, aby se mi dostávalo palmy výmluvnosti od toho, který
svým nejvýpravnějším psaním mne zastrašil, abych nepsal?
Leč přece třeba se pokoušeti, a láska, která nehledá cožjejí
ho jest, ale co bližního, aťoplatí zdvořilost pozdravení, místa
přikazatelova naplniti nemohouc.

Blahopřeji tobě a svaté a ctihodné sestře tvé Serenille, kte
rá věrně dle svého jména potlačivši vlny světa dosp'la tišin
Kristových, ačkoliv i ty máš takové prorocké jméno. temet',
že též svatý Daniel nazván byl „vir desideriorum“, mužem
žádostí a přítelem Božím,protože tajemství jeho poznati si žá
dal. proto rád činím, oč mne žádala ctihodná paula, a zvu vás
a prosím pro lásku páně, abyste nám popřáli uzříti své tváře
a navštívíce svatá místa, obdařili nás takovou vzácností. Za
jisté když společenství se vám nebude líbiti, pokloniti se, kde
stály nohy Páně, náleží k víře, i čerstvé ještě jakoby stopy na
rození a kříže &umučení spatřiti.

Ze spisků svých, poněvadž přemnohé vyletěly z hnízdečka
svého a nerozvážnou poctou vydání se rozšířily,nic jsem ne
poslal, abych snad neposílal týchž, které jsi měl. Libo-li ti vy
půjčiti si opisů, obdržíš je buď u svaté Marcelly, jež bydlí na
Aventinu, nebo u Lota času našeho, Domniona, muže pře
svatého. ]á pak čekaje tvého příští, buď ti všecko dám, až při
jdeš, nebo zabrání-li tomu nějaké nesnáze, cokoliv přikážeš,
milerád pošlu. Napsal jsem knihu o zname 'tých mužích od
apoštolův až na náš čas, podle Tranquilla a eka Apollonia,
a po soupisu mnoha i sebe jsem na konci knihy jakožto ne—
dochůdče a nejmenšího ze všech křesťanůjmenoval; kdež mi
bylo zkrátka poznamenati, cojsem až do čtrnáctého roku kní
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List čtyřicátý osmý
žete Theodosia napsal; až knihu tu od oněch jmenovaných
obdržíš, cokoliv ti dle seznamu bude chyběti, dám ti po ně
čem, chceš-li, opsati.

List XLVIII. PAMMACHIOVI

Sluší se dle křesťanské stydlivosti někdy i přátelům se ne
ozývati a V poníženosti své raději mlčením se utěšovati, než
li vyčítáním starých přátelství obvinění z ctižádosti na sebe
uvalovati. Jak dlouho ty jsi mlčel, mlčel jsem i já, a ani vy
ptávati se na tu věc jsem nechtěl, aby se nezdálo, jako bych
ne přítele se ptal, ale mocnějšího vyšetřoval. Nyní však po
vzbuzen byv laskavostí listu, pokoušeti se vždy budu první
slovo míti &nikoliv odpisovati, ale sám psáti, aby se poznalo,
i že z ostýchání dosavad jsem mlčel, i že ještě ostýchavěji jsem
se jal mluviti.

O svých spiscích proti ]ovinianovi, že jsi z obezřelosti i z
lásky jejich opisy stáhl s veřejností, dobře vím. Ale nic ne
pomohla ta bedlivost, it' někteří z města sem přišedší mi je
četli řkouce, že si je v ím'ě opatřili. I v tomto kraji už se ty
knihy rozšířily, a jak jsi sám četl, „neumí se hlas vypuštěný
vrátiti.“ Nemám takového štěstíjakomnozí nynější traktatoři,
abych daremnosti své, kdy se mi zlíbí, mohl opraviti. ]edva
že něco napíšu, bud' milovníci moji nebo závistníci s rozdíl
nou sice snahou, ale se stejným závoděním naše věci na ve
řejnost rozesejí a ať v chválení, ať v tupení neznají míry, ne
záslužností stylu, ale svou chutí se řídíce.proto co jediné jsem
mohl, Mn07.077'7ux0vtoho dílka jsem tobě neoaezptbmjaa,kteréž až
přečteš, bud' sám nás u ostatních ospravedlníš, nebo budeš
li i ty krčiti nosem, onu apoštolskou perikopu, ve kteréž o pa
nenství a manželství pojednává, jinak budeš nucen vykládati.

Aniž toto pravím, abych tebe podněcoval ku psaní, jehož
to pilnost ve svatých písmech dobře si připomínám, ale abys
ty jiné, kteří se na nás vrhají, k tomu přiměl. Znají se v lite
ratuře, mají se za moudré hlavy; měli by nás nikoli kárati,
ale poučiti. Napíší-li něco, bude sháňk po jejich díle, a tím
snáze můj výklad upadnevzapomenutí. ti, prosím tě, a pilně
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rozjímej slova Apoštolova, atehdy uzříš,že z opatrnosti, abych
ušel pomluvám, byl jsem mnohem blahovolnější k manželům
než on chtěl. Origenes, Dionysius, pierius, Eusebius Caesa
rijský, Didymus, Apollinář přeobšírně epištolu tu vyložili; z
nichž Dierius rozbíraje a objasňuje smyslApoštolůva došed
k výkladu slov: „Chci pak, aby všickni byli jako já“, doložil:
Taírra lab/wr Hařlog čínmqvg &;!ayíavXTJQÚO'O'SL,,Toto pravě Apoštol
zpřímakážepanictvíf Jaký zde hříchmůj? jaká tvrdost? všec
ko, co jsem napsal, srovná-li se s tímto vyřčením, jest nejči
řejší mírnost. Zpřemítej komentáře všech, které jsem jmeno
val, a prohlédni si bibliothéky chrámové a tím rychleji do
spěješ žádaného a začatého.

Doslýchám se, že celého města horlivost jest proti tobě po
puzena, slyším, že vůle papežova i lidu úplně se shoduje.
Menší jest držeti kněžství nežli zasluhovati si ho. Přečteš-li
si knihy šestnácti proroků, jež jsem z hebrejského do latiny
přeložil, a dozvím-li se, že tě to dílo poutá, povzbudíš nás
tím, bychom se ani s ostatními věcmi zavřenými ve skříni
neschovávali. Přeložil'jsem nedávno Joba v náš jazyk; opis
jeho můžeš si vypůjčiti od svaté Marcelly, své sestřenice. ti
jej řecky &latinsky a staré vydání srovnávej s naším překla
dem, a jasně prohlédneš, jak veliký jest rozdíl mezi pravdou
a lži. Poslal jsem některé z Tďw'íwoymmátwvna dvanáct pro
roků svatému otci Domnionovi, též Samuele a Malachim. t.
j. Čtvero Knih Královských. Ráčíš-li si je přečísti,přisvědčíš,
jaká nesnáz jest božskému písmu a zvláště prorokům rozu
měti &že nepečlivostí překladatelův to, co v původním ply
ne proudem nejčistší mluvy, v naší řeči hemží se chybami.
Než výmluvnosti, kterou pro Krista v Ciceronu pohrdáš, u
maličkých nevyhledávej. Překlad církevní i když jest lepé
mluvy, má jí nedávati na jevo a prchati jí, aby nemluvilk so
bě hovějícím školám filosofův a několika málo žákům, ale
veškeru pokolení lidskému.
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Obrana knih proti Jovinianovi.
Ze jsem ti až dosavad nepsal, toho příčinou bylo tvoje ml

čení. Ostýchalt' jsem se, abys, kdybych umlknuvšímu psal,.
spíše za obtížného mne nepovažoval než za zdvořilého. Nyní
však povzbuzen byv přesladkým psaním tvým a to takovým,
že mne k filosofování o našem učení podněcuje, spolužáka
kdysi svého ispolečníka a přítele s otevřeným náručím, jak
se říká, vítám, a obhájce svých spisků si v tobě připravuji,
ale ovšem podaří-li se mi dříve tebe jakožto soudce usmířiti
nebo ještě lépe jestliže řečníka, vedoucího při, o všem, co se
mi za vinu dává, poučím. Neboť to i tvůj Cicero píše a před
ním v krátkém a jediném svazku Antonius, že prvním vítěz
stvím ve přijest, důkladně onu při,které hodláš hájiti, poznati.

Kárají mne někteří, že v knihách, které jsem napsal proti
Jovinianovi, přílišně bud' vychvalují panny nebo haním vda
né, a říkají, že jaksi jest zavrhováním manželství, když tolik
se vyhlašuje cudnost, až jako by se nezůstavovalo žádného
možného srovnání mezi manželkou a pannou. Dobře-li se
pamatuji na problém, mezi ]ovinianem a námi ten jest spor,
že on sňatek na roveň staví panenství, my níže; on že praví,
buď maličký rozdíl že jest nebo žádný, my,že velikýjest. po
sléze proto tvým po pánu rozsouzením jest zavržen, že se o
povážil manželství s ustavičnou čistotou měřiti. Nebo má-li
se panna a vdaná za totéž, proč Řím nemohl slyšeti smíření
toho jména? Virgo a víra, panna od muže, nikoliv virgo a
partu, panna od rození. Mezi tím není pro nic místa: buď'
mého mínění jest se přidržeti nebo ]ovinianova. Jsem-li ká
rán, že manželství kladu pod panenství, at' chválen jest ten,
jenž je na roveň klade; zavržen-li jest on, který za stejny je
měl, jeho zavržení jest svědectvím pro moje dílo. Horší-li se
lidé světa, že na nižším stupni jsou než panny, divím se, že
klerikové a mniši a zdrženliví nechválí toho, co činí sami. O
klešt'ují se od svých manželek, aby následovali v cudnosti
panen, a chtějí, aby totéž byli manželé co panny? Buď at' se
tedy spojí s manželkami svými, jichž se byli zřekli, nebo bu
dou-li se zdržovati, i mlčky budou vyznávati, že lepší jest,
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Obrana knih proti ]ovinianovi
-čemu přednost dali před dílem manželským. Nebo snad ne
znalý jsa v písmech a nyní ponejprv čta posvátné knihy ne
uměl jsem zachovati linie a abych tak řekl tenkého vláken
ka rozdílu, s jakým se mluví o panenství a omanželství? Ne
znal jsem arci slova: Nebývej spravedliv příliš,a zatím coje
den bok jsem si kryl, na druhém jsem byl raněn, a abych
zřejměji mluvil, zatím co proti Jovinianovi v útočícím postoji
jsem bojoval, od Manichea mi záda byla probodena. Zdaž,
prosím, jsem nepověděl těchto věcí na samém počátku svého
díla? „Nepřidržujeme se zajisté učení Marcionova &Maniche
ova, bychom manželství zlehčovali. Aniž Tatian, vůdce en
kratitův, nás oklamal svým bludem, abychom všeliké obco
vání měli za oplzlost jako on, jenžto nejen sňatek, ale i po
krmy, kteréž Bůh stvořil k požívání, odsuzuje a zavrhuje.
Víme, že ve velikém domě jest nádobí netoliko zlaté a stří
brné, ale i dřevěné a hliněné, a na základě, který položil pa
vel stavitel, jeden staví zlato, stříbro, drahé kamení, jiný zase
seno, dříví, slámu. Není nám neznámo ,manželství octivéa
lože neposkvrněné'. teme první vyřčení Boží: ost'tež &
množte se a naplňte zemi, ale tak manželství přijímáme, že
panenství, jež z manželství se rodí, více si ceníme. Zdaž stří
bro nebude stříbrem, když zlato jest stříbra vzácnější? nebo
zdaž jest potupou stromu a osení, milejší-li jest nám ovoce
a úroda než kořen a listí, stéblo a klasy? Jako ovoce ze stro
mu, zrní ze slámy, tak panenství z manželství. Užitek stoná
sobný i šedesátinásobný i třicetinásobný z jedné sice země
.a z jednoho semene vzrůstá, ale počtem velmi se liší. Třicít
ka vztahuje se na sňatek; nebot' už spojení prstů, snoubících
se a jako v něžné políbení se objímajících, znázorňuje man
žela a manželku. edesát pak na vdovy, protože jsou v tísni
a v zármutku; proto i horní prst je tlačí a čím nesnadnější
jest zdržeti se vnadidel rozkoše, které se již někdy okusilo,
tím větší jest odměna. Dále počet sta — pilně, prosím, čte
náři, pozoruj — přenáší se s levice na pravici, a týmiž sice
prsty, ale ne toutéž rukou, kterými na levici vdané se na
značují &vdovy, tvoří se kruh, znamenající věnec panenství“.

Prosím tě, kdo toto mluví, odsuzuje manželství? Zlatem
panenství, stříbrem manželství jsme nazvali. Stonásobný &
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šedesátinásobný a třicetinásobný užitek vyložili jsme že z.
jedné země a z jednoho semene se rodí, třebas počtem velmi
se liší. A někdo bude tak nešlechetným čtenářem, že ne z.
mých slov, ale ze svého smyslu mne bude souditi? A jistotně
mnohem blahovolnější jsme byli k manželství než všickni té
měř latinští i řečtí traktatoři, kteří počet sta odnášejí na mu—
čenice, šedesáti na panny, třiceti na vdovy, čímž se stává dle
jejich soudu, že z dobré země a ze semene hospodářova vy
lučováni jsou manželé. Leč na počátku byl-li jsem opatrný,
vostatním snad neprozřetelný, zdaž po rozdělení spisku, když
jsem přišel k sporným otázkám, neřekl jsem ihned: „Vás
prosím, panicové i panny,i zdrženliví, též manželé a podruhé
oddaní, podporujtež mé pokusy modlitbami. Jestit' ]ovinian
všech vespolek nepřítelem“? Ty, jichž modliteb potřebuji &
jichž za podporu ve svém díle prosím, mohu bludem Mani
cheovým odsuzovati?

pospěšme k ostatnímu — nedovolujeť ani krátkost listu,.
abychom déle u jednotlivostí prodlévali —: vykládajíce onen
text Apoštolův: Zena nad svým tělem moci nemá, ale muž,.
a podobně muž nad svým tělem moci nemá, ale žena, toto
jsme doložili: „Všecek tedy spor jest o těch, kteří jsou v man
želství, zda smějí manželky propouštěti, což i pán v Evan-
geliu zapověděl. proto i Apoštol dí: Dobré jest člověku ženy
se nedotýkati, ale poněvadž kdo jednou pojal manželku, ne
může se zdržovati leč z ujednání, ani dáti zapuzení té, která
nehřeší,dávej manželce, čím jest povinen, nebot dobrovolně
se zavázal, aby byl nucen závazek plniti.“ — O tom, jenž
praví, že přikázáním páně jest, aby se manželky nepropou
štěly, a bez souhlasu aby člověk nerozlučoval, co Bůh spojil,.
možno zde říci, že zavrhuje manželství? A opět v následu
jícím: „Ale jeden každý, praví, má svůj dar od Boha, jeden
tak, jiný jinak.“ Tuto větu my vykládajíce toto jsme napsali:
„ eho si přeji, praví, jasno jest. Ale že v Církvi rozličné jsou
dary, připouštím i sňatek, aby se nezdálo, že odsuzuji přiro
zenost. Při tom též uvaž, že jiným darem jest dar panenství
a jiným manželství. Kdyby totiž táž byla odplata vdaných i
panen, nikdy by nebyl řekl po přikázání zdrženlivosti: Ale
jeden každý má svůj dar od Boha, jeden tak, jiný jinak. Kder
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každá věc má svou zvláštnost, tam s druhé strany jest roz
dílnost. Připouštím, že i manželství jest darem Božím, ale
mezi darem &darem veliký jest rozdíl. Posléze i Apoštol řekl
o témže, který po hříchu krvesmilstva se kál: „Naopak od
pust'te mu a potěšte ho“ a „komu pak jste vy odpustili, i já.“
A abychom se nedomnívali, že darem člověkovým náleží
pohrdati, dodal: „Nebot'i já, co jsem odpustil, odpustil-li jsem
co, pro vás před Kristem.“ Rozličny jsou dary Kristovy. Pro
tož i Josef, jeho předobraz, měl sukni pestrou, a v Zalmu čty
řicátém čtvrtém stála královna po pravici jeho v oděvu zla
totkaném, oblečena v pestrost. A Petr apoštol praví: Jako
spoludědicové mnohonásobné milosti, což řeckyse vyjadřuje
význačněji Honzík/9,t. j. pestré.

Jaké to, jářku, úsilí, zavírati oči a ani na nejzřejmější světlo
nepatřiti? pravili jsme, že v Církvi jsou dary rozličné a jiný
že jest dar panenství, jiný manželství. A brzy po tom: „Při
pouštím, že i manželství jest darem Božím, ale mezi darem
a darem veliký jest rozdíl“. A řekne se, že odsuzujeme, co
nejzřetelněji vyhlašujeme darem Božím? Nuže pojímá-li se
Josef za předobraz Páně, sukně jeho jest pestrá a barevná
pannami, vdovami, zdrženlivými &manžely.Á může se zdáti
jako by cizím,kdo ze sukně Kristovy jest, když iokrálovně,
t. j. o Církvi Spasitelově jsme pravili, že v oděvu zlatotkaném
oblečena jest toutéž pestrostí? Ale i v následujícím, o sňatku
promlouvajíce, téhož smyslu jsme se drželi: „Toto místo se
nevztahuje na náš spor. lišit podle výroku Páně, že není do
voleno zapuzovati manželky, leč pro smilství, a zapuzená at'
za života manželova nevdává se za jiného nebo _ovšemat' se
smíříse svým mužem.“ Jakož i na jiném místě: „Zena vázána
jest zákonem, dokavad muž její živ jest. Umře-limužjejí, svo
bodna jest; nechť se vdá, za koho chce, toliko v Pánu, t. j.
za křesťana..Ten,jenž připouští druhý a třetí sňatek v Pánu,
s pohanem zakazuje i první.“

At' otevrou oči, prosím, moji sočitelé a popatří, že druhý
i třetí sňatek jsem v Pánu připustil. Druhého a třetího neod
soudiv, mohl jsem odsouditi manželství první? Též na tom
místě,kde vykládám kapitolu Apoštolovu : . Obřezaný-li něk
do povolán jest, nedělej si neobřízky.V neobřízce-li povolán
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jest, neobřezuj se,“ ač někteří nejopatrnější písem vykladatelé
se prou, že to o obřízce a o otroctví jest řečeno, zdaliž jsme
nejzřejmějinezachovali úmluv svatebních? pravilit' jsme: „V
neobřízce-li kdo povolán jest, neobřezuj se. Měl-li jsi,praví,
manželku, když jsi uvěřil, nepovažuj ;víry Kristovy za příči
nu k roztržení, neboť v pokoji povolal nás Bůh. Obřízka nic
není a neobřízka nic není, ale zachovávání přikázání Božích.
Bez skutků zajisté ani bezženství ani manželství by nic ne
prospělo, kdyžtě i víra, kteráž jest vlastním základem křesťan
ství, nemá-li skutků, mrtvou se nazývá &dle toho pravidla
bylo by možno i panny Vestiny i jednomužky ]unoniny řa
diti mezi světice“. A brzy po tom: „Byl-li jsi povolán otrok,.
nedbej na to, ale můžeš-li státi se svobodným, raději toho u
žij. I máš-li, praví, manželku ajsi k ní přivázán a dávášjí, čím
jsi povinen, a nemáš nad svým tělem moci, a abych určitěji
mluvil, jsi otrokem ženiným, nermut' se proto a nevzdychej,
že jsi pozbyl panictví. Ba i kdybys najíti mohl nějaké příčiny
k rozchodu, abys v svobodě čistoty požíval, nehledej spase
ní svého v záhubě druhého. poměj si maličko manželky a ne
předbíhej,váhá-li;vyčkávej, následuje-li. povedeš-li si trpě
livě, manželka změní se v sestru“.

Též na tom místě, kdejsme promlouvali, proč řeklApoštol
„O pannách přikázání páně nemám, ale radu dávám jako mi
losrdenství došlý od Pána, abych věren byl“, tak jsme vy
chválili panenství, žejsme pořadí manželství zachovali: „Kdy
by byl pán panenství poručil, zdálo by se, jako by odsuzoval
manželství a rušil štěpnici lidí, z níž i panenství se rodí.
Kdyby byl podt'al kořen, kterak bude hledati ovoce? Kdyby
byl napřed základů nepoložil, kterak by vzdělal budovu a
vystavěl na ní věž, která by vše pokryla? Jestliže jsme sňatek
nazvali kořenem, panenství ovocem, jestliže manželství zá
kladem, ustavičnou čistotu stavbou nebo věží, bude někdo
buď tak závistivým nebo tak slepým hanitelem mým, že na
témž domě stavbu a věž bude viděti, a základu, který stavbu
ivěž nese,bude si nevšímati?“ Ana jiném místěpředkládajíce
svědectví Apoštolovo, v němž praví: Jsi-li přivázán k ženě,
nehledej rozvázání; jsi-li prost ženy, nehledej ženy', ihned
toto jsme připojili: „Každý z nás má své meze: Dej mi moje
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&drž si svoje. Jsi-li připoután k ženě, nezapuzuj jí od sebe;
jsem-li prost ženy, nebudu ženy hledati. Jako já nerozvazuji
manželstev, jsou-li jednou svázána, tak ty nesvazuj, co vol
no jest“. Ale i v jiném textě se nejzřetelněji vykládá, co jsme
smýšleli o panenství a o manželství: „Apoštol na nás nevklá
dá osidla, aniž nutí býti, čím nechceme, ale radí, co čestno
jesta důstojno &co dává člověkuschopnost, aby pozorně slou
žil Pánu a vždy byl bedliv &očekával připraven vůle Páně,
aby přikáže-li něco, jako rázný a vyzbrojený vojín ihned vy
konal, co poručeno jest, a vykonal to beze vší rozptylenosti,
kteráž dle Kazatele dána jest lidem tohoto světa, aby se jí roz
ptylovali“. Též na konci srovnávání vdaných a panen touto
řečí jsme uzavřeli rozpravu: „Kde dobré a lepší jest, tam za
dobré a za lepší odměna není jedna; a kde není jedné od
měny, tam zajisté dary jsou rozdílny. Tak veliký tedy jest
rozdíl mezi manželstvím a panenstvím, jako mezi nehřešením
a dobřečiněním, nebo raději, abych mírněji mluvil, jako mezi
dobrým a lepším.“

A v následujícím, když pravíme: „Ukončivrozpravu o sňat
cích a o panenství a mezi obojím stanoviv správná pravidla,
aby se ani na levo neuchyloval ani na pravo, ale královskou
cestou kráčel a naplnil ono slovo: ,Nebud'spravedliv příliš',
zase první manželství a druhé srovnává, a jako manželství
byl podřadil panenství, tak druhé manželství sňatku první
mu“, zdaliž zřejmě neukazujeme, která v písmech svatých
jest levice a která pravice, a co znamená: Nebuď spravedliv
příliš, že totiž levice jest, následujeme-li žádostivosti Zidův
a pohanův a vždy se rozpalujeme po souložení, pravice, ná
sledujeme-li bludu manichejského a zaplétáme-li se v sítě
líčené cudnosti, cesta pak královská že jest tak toužiti po pa
nenství, aby manželství se nezavrhovalo? Ostatně kdo bude
tak křivým soudcem mých spisků, aby říkal, že první man
želství odsuzuji, když bude čísti,že io druhých sňatcích jsem
řekl: „Dovoluje Apoštol druhý sňatek, ale těm, které si ho žá
dají, těm, které se nemohou zdržeti, aby v Kristu zbujněvše
nechtěly se vdávati, majíce odsouzení, že první víru zrušily;
a to dovoluje, protože mnohé se obrátily zpět po Satanovi.
Ale blaženějšíbudou, zůstanou-li tak. A ihned dodává auto

183

Kaz. 3.



List čtyřicátý devátý
ritu apoštolskou: ,podle mé rady'. A ovšem aby autorita a
poštola jakožto člověka nezdála se méně závažnou, připojil:
,A mám za to, že i já mám Ducha Božího'. Kde podněcuje k
zdrženlivosti, tam ne člověkova, ale Ducha Božího rada jest;
kde však dopouští sňatky, nejmenuje Ducha Božího, nýbrž
odvažuje radu své opatrnosti, tolik každému ulevuje, aby
mohl unésti.“ A předloživše též texty, v nichž Apoštol druhé
sňatky dovoluje, ihned jsme připojili: „Jako pannám pro ne
bezpečenství smilstva se dovoluje sňatek, a omluvitelno činí,
co samo sebou není žádoucno, tak k uvarování se téhož smil
stva dovolují se vdovám druhá manželství. Neboť lépe jest
jednoho muže poznávati, třebas druhého nebo třetího,nežli
mnohé; t. j. snáze se strpí, aby jednomu člověku se vydá
val než mnohým.“ Umlkniž sočení! o druhém zde a o třetím
a o čtvrtém, libo-li, sňatku jsme mluvili, nikoliv o prvním,
aby někdo slov „jednomu člověku se vydával než mnohým“
neodnášel na manžela prvního, když všecka naše přebyla o
manželství druhém a třetím. Posléze rozpravu o druhém a
o třetím sňatku tímto koncem jsme dopověděli: „Všecko jest
dovoleno, ale ne všecko prospívá. Neodsuzuji podruhé že
natých ba ani po třetí, a možno-li říci,ani po osmé ženatých.
Nad to něco povím: i nevěstkáře kajícího přijímám. Cokoli
stejně jest dovoleno, na stejné závaží jest vážiti.“

Ať se rdí můj osočovatel řkoucí, že já odsuzuji prvnísňat
ky, když čte: „Neodsuzuji podruhé ženatých, ba ani ne po
třikráte &možno-li říci, po osmé.“ Něco jiného iest neodsu
zovati, něco jiného vyhlašovati; něco jiného jest milost po—
volovati, něco jiného chváliti ctnost. Zdám-li pak se tvrdým
v tom,že jsem řekl: „Cokoli stejně jest dovoleno, stejným zá
važímjest vážiti, “ myslím,že mne neusoudí za krutého a stro
hého, kdo si přečte, že jiná místa jsou připravena panenství
a manželství a po třetí ženatým a po osmé a kajícím nevěst
kářům. Ze Kristus tělem panic, duchem prvomanžel, poně
vadž jednu má Církev, řeč naše v ostatním dosvědčila; &
myslili o nás, že sňatky zavrhujeme! Odsuzuji prý sňatky já,
jehožto řečjest taková: „A nikdo nepochybuje, že kněží zplo
zeni byli z rodu Aronova a Fineesova. A poněvadž i oni mě
li manželky, právem by nám byli namítáni, kdybychom dá
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vajíce se vésti bludem enkratitů přeli se, že manželství jest
zavrhovati.“ Tatiana,hlavu enkratitů, jenž zamítá manželství,
káráme, a sami bychom sňatky odsuzovali?Á opět kde pan
ny &vdovy srovnávám, co o sňatcích jsem smýšlel a jak tři
stupně jsem stanovil, panenství, vdovství a zdrženlivosti a
manželství, ukazují tato slova napsaná:„Neupírám, že nejsou
blaženy vdovy, které tak po křtu zůstaly, ani nezlehčuji zás
lužnosti těch, které s muži v čistotě setrvávají, ale jako ty
mají větší odměnu u Boha než vdané, které slouží závaznos
ti manželské, tak i samy at' klidně strpí, když panenství nad
ně se staví.“

Též předkládajíce svědectví Apoštolovo ke Galatským „Ze
skutků zákona nebude ospravedlněno všeliké tělo“, takový
smysl jsme podali:„Skutkem zákona i manželství jest. pro
tož se i zlořečí v zákoně těm, které nemají dětí. A dovoluje
li se i v Evangeliu, jiná věc jest prominutí udíleti slabosti, ji
ná ctnostem slibovati odměny.“Ejhle,jasně jsme řekli,žeman
želství se dovoluje v Evangeliu, ale přece že když setrváva
jí v plnění své závaznosti, nemůže se jim dostati odměn cud
nosti. Není-li toto manželům libo, at'se nehněvají na mne, ale
na písma svatá, nebo raději na biskupy, kněze a jáhny a vše
cek sbor kněžský a levitský, kteří vědí, že nemohou přinášeti
oběti, slouží-li dílu manželskému. Ale i na tom místě, kdež
jsme předložili svědectví z Apokalypsy, zdaž není zřejmo,co
o pannách, vdovách a manželkách smýšlíme?„Ti jsou, kteří
zpívají píseň novou, které nikdo nemůže zpívati, leč kdo pa
nic jest. Ti jsou prvotinami Božími a Beránkovými a bez po
skvrny. Jsou-li panny prvotinami Božími,tedy vdovy a man
želky zdržující se budou po prvotinách, t. j. na druhém a na
třetím stupni. “Na druhý a na třetí stupeň stavíme vdovy a
vdané, &vzteklost bludařská praví o nás, že odsuzujeme man
želství?

Mnoho jest toho všeho, co jsme v celé knize obezřelýmvá
žením o panenství, o vdovách, o manželství pověděli. Ále
snaže se o stručnost, ještě jedno jen svědectví uvedu, jemuž
myslím nebude odporovati leč ten, kdo buď nepřítelem by
se chtěl ukázati nebo pomatencem. Když totiž jsem předlo
žil, že Pán šel na svatbu do Káně Galilejské, po jistých vě
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cech též toto jsem připojil: „Ten zajisté, jenž jednou šel na
svatbu, dal naučení, že jednou jest v manželství vstupovati.
A tehdy by bylo příkořímpro panenství, kdybychom nekladli
manželství za panenství a čistoty vdovské na třetí stupeň; ale
zatím poněvadž jen heretikové odsuzují manželství a založe
ním Božím pohrdají, cokoliv o chvalitebnosti manželství řek
nou, rádi slyšíme. Církev totiž manželství neodsuzuje, ale
podřazuje, nezamítá, ale staví na příslušné místo, vědouc, jak
jsme výše pravili, že v domě velikém jsou nádoby netoliko
zlaté a stříbrné, ale též dřevěné a hliněné, a některé že jsou
ke cti, některé k potupě, a kdokoliv se očistí,bude nádobou
ctnou a potřebnou a k všelikému dílu dobrému připrave
nou“. Cokoliv, pravím, o chvalitebnosti manželství řeknou,
rádi slyšíme.Chváliti manželství rádi slyšíme a manželství od
suzujeme?Církevmanželstvíneodsuzuje,ale podřazuje,chtěj
te nechtějte, manželé, podřazuje pod panenství a vdovství.
Církev manželství, ale manželství ve svém díleostávající,pod
řazuje, neodsuzuje ho ani nezamítá, ale pořádá je. V moci
vaší jest, chcete-li, podle stupně cudnosti vystupovati. Co se

horšíše, když na třetím stupni stojíce, nechcete si pospíšitivyse .
Když tedy tolikrát a tak často jsem čtenáře poučoval a ja

ko opatrný pocestný téměřkrok za krokem celý traktát pro
šel, že tak přijímám manželství, že zdrženlivým, vdovám a
pannám přednost dávám, měl moudrý a laskavý čtenář i to,
co těžkým se zdálo, mysliti o ostatním a nikoli v jedné a téže
knize mne viniti, že jsem různá mínění vyslovil. Nebo kdo
by byl tak pitomý a v psaní nezběhlý, aby totéž odsuzovali
chválil, vystavěné bořil, zbořené stavěl, a když protivníka
přemůže, posléze sám svým mečem se zabíjel? Kdyby mne
zlehčovali lidé selští a umění rhetorského nebo dialektického
neznalí, odpouštěl bych jim jejich nezkušenost a nekáral bych
osočování, kde bych neviděl vůle k ubližování, ale nevědo
most; nyní však, když lidé výmluvní a v svobodných umě
ních vzdělaní chtějí raději křivditi než rozuměti, at'mají ode
mne krátkou odpověď: Aťnapraví své hříchy a nevyčítají.
Pole jest volno, šik stojí k boji pohotově, dogma protivníkovo
zřejmo jest, a abych uvedl něco vergilského, „toho viz proti
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sobě, jenž volá“; at' jinak odpoví, at' zachovají řád rozpravy
a at' mne knihami svými poučí, čeho jsem opominul nebo co
jsem přidal. Karatelů nedbám, učitelů poslouchám. Rozto
milá jest nauka, zápasícímu diktovati rány s hradby a když
sám jsi mastmi namazán, zkrvácenému vojínu vyčítati strach.
Aniž jsem hned vinen vychloubavostí, toto pravě, že zatím
co ostatní spí, já sám jsem bojoval, ale tolik pravím, že opatr
něji by mohli zápasiti, uzříce mne raněného. Nechci tako
vého zápasu, ve kterém toliko sebe kryješ a když malátní pra
vice, levicí štít nastavuješ. Buď poraz nebo padni. Nemohu tě
mníti vítězem, leč uzřím-li protivníka skoleného.

etli jsme, ó mužové nejvzdělanější, ve školách zároveň i
ony nauky Aristotelovy nebo věcem ze zdroje Gorgiova od
vozeným spolu jsme se učili, že totiž několikerý jest způsob
rozprav a mezi nimi jiný způsob že jest psáti yvuvaďrmóg,jiný
ÚOYWT'WDQ;v onom že rozprava jest těkavá a že ten, jenž pro
tivníku odpovídá, brzy to, brzy ono předkládá, dokazuje, jak
mu libo, jinak mluví, jinak činí, chléb, jak se říká, ukazuje,
kámen drží; v tomto však tváře přímé a abych tak řekl u
šlechtilosti jest potřebí. Jiná věc jest dotazovati se, jiná de
finovati; v jednom jest zápasiti, v druhém poučiti. Ty mě sto
jícího v boji a o život v nebezpečí jsoucího jako horlivý učitel
pouč. Nemetej na mne střely s boku a odkud tě netuším;
zpříma kol mečem. K potupě by ti bylo, zahubiti lstí, nikoli
silou a statečností, jako by toto též nebylo nejvyšším uměním
zápasících, jinde dorážeti &jinde kláti. těte, prosím vás,
Demosthena, čtěte Tullia; a aby snad řečníci vám nebyli ne—
vhod, kteříž za své umění mají více pravděpodobnost než
pravdu vyjadřovati, čtěte platona, Theofrasta, Xenofonta,
Aristotela a ostatní, kteří ze zdroje Sokratova vyvěrajíce,
rozličnými potůčky se rozběhli; co v nich přímého, co pros
tého? V kterých slovech nejsou rozličné smysly? který smysl
není vítězný? Origenes, Methodius, Eusebius, Apollinaris v
mnoha tisících verších píší proti Celsovi a Porfyriovi: po
patřte, jakými argumenty a jak mrštnými rozrážejí problémy
duchem ďábelským spředené, a poněvadž někdy bývají nu
ceni mluviti,čehonezamýšlejí, ale co jest nezbytno, at'se řekne,
že jsou pohané. Nemluvím o spisovatelích latinských, o Ter
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tullianovi, Cyprianovi, Minuciovi, Viktorinovi, Laktanciovi,
Hilariovi, aby senezdálo, jako bych spíšejiné obviňoval nežse
be hájil: na apoštola pavla ukážu, jehož at' kolikrátkoli čtu,
pokaždé se mi zdá, že slyší nikoli slova, ale hromy. těte
Epištoly jeho a zejmena k ímanům, ke Galatským, k Efez
ským, v nichž všecek jest v boji, a uzříte v textech, jež vybírá
ze Starého Zákona, jakým umělcem, jakým obezřelcem, ja
kým zastíratelem jest toho, co činí.Slova zdají se sice prosta,
a jako člověka nevinného a vesnického a který neumí stro
jiti nástrah ani se jich vyhnouti, ale aťna kteroukoli stranu
se ohlédneš, všude samé blesky. íhá ve při, uchvacuje vše,
čeho se dotkne; vzdává se, aby přemohl; útěk líčí, aby_zabil.
Sočme naň tedy a rceme: Texty, kterých jsi užil proti Zidům
nebo jiným heresím, jinak znějí na svých místech, jinak ve
tvých epištolách. Vidíme příklady zajaty; posloužily tobě k
vítězství, ač ve svých knihách nebojují. Zdaž nám nemluví
se Spasitelem: Jinak venku, jinak doma mluvíme? Zástup
slyší podobenství, učeníci pravdu. Fariseům předkládá pán
otázky a nevykládá jich. Jiné jest učitiučeníka, jiné protivníka
přemoci. Tajemství moje mně, pravil, tajemství moje mně a
mym.

Horšíte se tedy,že jsem Joviniána nepoučil,ale porazilZa
jisté horší se ti, kteří litují, že ho stihlo anathema, a chválíce,
co jsou, žalobu vedou proti tomu, čím se býti tváří. Jako by
věru prositi ho bylo, aby mi ustoupil, a nikoli nechtějícího a
vzpírajícího se v pouta pravdy vésti. A toto bych řekl, kdy
bych ze snahy o vítězství byl promluvil něco proti pravidlu
písem a jako mužové stateční ve přich činívají, odměnou
chybu vykupoval. Ale zatím poněvadž já více jsem byl tlu
močníkem Apoštolovým než dogmatistou &zastával úlohu
kommentátora, at' vše, cokoliv se zdá příkrým, přičítá se spí
še tomu, jehož jsme vykládali, nežli nám, kteří jsme vyklá
dali. Leč by snad on jinak byl řekl a my prostotu jeho slov
špatným převodem byli řekroutili. Kdo toto mi vyčítá, at' ze
spisů samých dosvědčí. lgekli jsme: „Jestliže dobré jest ženy
se nedotýkati, tedy dotýkati se zlé jest, neboť nic není pro
tivou dobrému než zlo.Jestliže však zlé jest a promíjí se, pro
to se připouští, aby se nedálo něco horšího než zlé“ atd. až
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do proposice následující kapitoly. To proto jsme připojili,že
Apoštol řekl: „Dobré jest člověku ženy se nedotýkati, ale pro
smilství každý měj ženu svou a každá měj muže svého“. V
čem se liší slova moje od smyslu Apoštolova? leč snad vtom,
že on prohlašuje, já pochybuji; on definuje, já zvídám; on
zpříma praví: Dobré jest člověku ženy se nedotýkati, já báz
livě se ptám, dobré-li jest ženy se nedotýkati. ,Jestli' jest po
chybování, nikoli potvrzení. On praví ,dobré jest nedotýkati
se“,já připojuji, co by dobrého opakem býti mohlo.A hned
vnásledujícím: „Všimněme siApoštolovy opatrnosti. Neřekl:
,Dobré jest manželky nemíti', ale ,dobré jest ženy se nedotý
kati', jako by i v dotknutí bylo nebezpečí, jako by ten, kdo
se jí dotkne, neunikl“. Vidíš tedy, že nevykládáme 0 man
želkách, ale prostě rozprávíme, že v přirovnání k čistotě a
panenství a podobenství andělskému dobré jest člověkuženy
se nedotýkati. Marnost nad marnost, všecko marnost, řekl
Kazatel. Jsou-li všickni tvorové dobří jakožto od dobrého
Tvůrce stvořeni, kterak všecko marnost? Země-li marnost,
zdaž i nebesa a andělé &trůnové, panstva,mocnosti a ostatní
síly? Ale to, co samo sebou dobré jest jakožto od dobrého
Tvůrce stvořené, vpřirovnání k většímvěcem marnosti se na
zývá. Třebas: kahánek proti pochodní ničím není; pochodeň
proti hvězděnedává světla; hvězdu s měsícem srovnej a slepa
jest; měsíc se sluncem sbliž a bledne; slunce s Kristem srov
nej a tmou jest. ]át' jsem, pravil, kterýž jsem. Všeliké tedy
stvoření, s Bohem-li je srovnáš, zaniká. „Nedávej, praví Es
ther, dědictví svého těm, kteříž nejsou“, bud' modlám nebo
zlým duchům. A zajisté modly a démoni, kterým prosila aby
nebyli vydávání, byli. V ]obovi též čteme, jak Baldat praví o
bezbožném: „Vytrženo buď ze stánku jeho doufání jeho a
šlapej po něm jako král zahynutí. At' bydlí v stánku jeho to
varyši toho, kterýž není“, není pochybnosti že ďábla, kterýž
ač má tovaryše, a neměl by jich, kdyby nebyl, přece protože
Bohu zahynul, praví se o něm, že není. Tedy v tomto smyslu
přirovnávání zlýmjsme nazvali ženy se dotýkati — třebas o
manželce nebylo učiněno zmínky —poněvadž dobré jest ne
dotýkati se. A připojili jsme, nazývajíce panenství pšenicí,
manželství ječmenem, smilstvo volským lejnem: „Zajistéi
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pšenice i ječmen jsou stvořením Božím. Leč v Evangeliu větší—
zástup nakrmen jest chleby ječnými, menší pšeničnými. Li
di, praví se, i hovada spasíš, Hospodine.“ Jinými slovy totéž
jsme pověděli, když panenství zlatem, manželství stříbrem
jsme nazvali &poukázali na sto čtyřicet čtyři tisíce paniců
znamenaných, kteří se s ženami neposkvrnili, z čehož jsme
chtěli dosvědčiti, že všickni, kdož neostali panici, proti cud
nosti nejčistší a andělské a samému pánu našemu Ježíši Kri
stu jsou poskvrněni. Zdá-li pak se komu drsno a pokárání
hodno, že jsme tak veliký rozdíl stanovili mezi panenstvím
a manželstvím jako mezi pšenici a ječmenem, čti knihu sva
tého Ambrože ,O vdovách' a shledáš, že on mezi ostatním,
co byl pověděl o panenství a o maželství, též toto řekl: „A
niž Apoštol takovou přednost dal manželství, aby snahy o
bezúhonnost zahladil, ale začínaje radami k zdrženlivosti se
stupuje k lékům od nezdrženlivosti, a když byl statečným u
kázal odměnu nebeského povolání, nestrpěl přece,aby někdo
jiný na cestě zemdlel, a proto tak vychvaluje první, že nepo
hrdá druhým. Bylt' i on poznal, že Pán Ježíš jedněm ukázal
chléb ječný, aby nezemdleli na cestě, jiným tělo své, aby ku
království spěli.“ A v dalším: „Nenáleží tedy spojení man
želského se štítiti jako prohřešení, ale jakožto od břemene
z nutnosti se od něho uchylovati. Zákon totiž svázal ženu,
aby v pracech a v zármutku dítky rodila a aby obrácení její
k muži bylo, aby on ji panoval. Tedy práce a bolesti v plo
zení dětí jsou přiřčenyvdané, nikoli vdově, a panství mužovu
poddána jest toliko manželka, ne panna“; a na jiném místě:
„Za cenu, pravil,koupeni jste; nečiňte se služebníky lidí.Viz
te, jak jasna jest definice manželské služebnosti.“ A za kra
tičko na to: „Jest-li tedy dobré manželství služebností, čím
jest zlé, když se nechtějí navzájem posvěcovati, ale hubiti?“
Vše to, co jsme my o panenství a o manželství obšírnou řečí
rozvedli, on v krátké kompendium stáhl, v několika slovech
mnohé shrnuje.panenství dle něhojest radou k zdrženlivosti,
manželství lékem od nezdrženlivosti.. A významně od vyš
šího knižšímu sestupuje, pannám ukazuje odměnunebeského
povolání, vdané těší, aby nezemdlely na cestě; jedny chválí,
druhými nepohrdá; manželství k ječmeni, panenství k Tělu
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Kristovu přirovnává. A myshm, že mnohem menší jest rozdíl
mezi pšenici &ječmenem, než mezi ječmenem a Tělem Kri
stovým. potom o manželství praví, jednak že jako nutného
břemene se ho jest vyhýbati, jednak, že jest výměrem nejzřej
mější služebnosti, a mnoho jiného, co vše ve třech knížkách
,O pannách' velmi zevrubně vyložil.

Z toho všeho jest jasno, že já nic nového jsem neřekl o pan
nách a o vdaných, ale že ve všem jsem následoval mínění
starších, jak tohoto totiž, tak ostatních, kteří o církevních
dogmatech disputovali, a raději budu s nimi závoditivje
jich nedbalosti než s jinými v jejich zatemnělé bedlivosti. Na
fukují se proti mně manželé, proč jsem řekl: „Prosím tě, ja
ké jest to dobro, jež překáží modliti se? jež nedovoluje při
jímati Těla Kristova? Když konám povinnost manžela, neko
nám zdržujícího se. Týž Apoštol poroučí na jiném místě, a
bychom se vždycky modlili. Vždycky-li jest se modliti, tedy
nikdy nesloužiti manželství, poněvadž kolikrátkoli manželce
„činímzadost ve svém závazku, nemohu se modliti.“ proč toto
jsem řekl, jasno jest, neboť jsem vykládal ono slovo Apošto
lovo: „Neodnímejte sobě navzájem, leč snad z ujednání na
čas, abyste se uprázdnili k modlitbě.“ Pavel Apoštol praví,
že když obcujeme s manželkami, nemůžeme se modliti; petr
povzbuzuje k zdrženlivosti, aby neměly pře ážky naše mod
litby. Co v tom, prosím, jest mým hříchem? ím jsem se pro
vinil? Co jsem spáchal? Teče-li voda kalná a tmavá, není to
vinou koryta, ale pramene. Či proto se na mne sočí, že jsem
se opovážil ze svého připojiti: „Jaké jest to dobro, jež nedo
voluje přijímati Těla Kristova ?“ Na to zkrátka odpovím: Co
jest větší, modliti se nebo Tělo Kristovo přijímati? Zajisté že
Tělo Kristovo. Překáží-li tedy obcování tomu, co menší jest,
mnohem více překáží tomu, co větší jest. V téže knížce jsme
řekli,že David a jeho tovaryši nesměli dle zákona jísti chlebů
předkladných, leč když odpověděli, že jsou tři dni čistí od
žen, ne zajisté od nevěstek, což se v Zákoně odsuzovalo, ale
od manželek, s kterýmiž se dovolené scházeli. Též lidu, když
se mu mělo dostati zákona na hoře Sinaj, bylo přikázáno, a
by tři dni se zdrželi od manželek. Vím, že v Římě jest ten 0
byčej, že věřící vždycky Tělo Kristovo přijímají, čehož ne
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kárám ani neschvaluji — každý totiž svého smyslu má dosta
tek — ale mířím na svědomí těch, kteří ještě ten den po sou
ložení přijímají a dle persia noc řekou očišťují, proč se ne
osmělují jíti k Mučeníkům, proč nechodí do kostelů? Zdaž
jiný jest Kristus na veřejně,jiný doma? Co není dovoleno v
kostele, ani doma není dovoleno. Nic Bohu není zavřeno a
i tma jemu svítí. Zkusiž sám sebe každý a tak k Tělu Kristovu
přistupuj, ne že by světějším se stal křesťan, odloží-li přijí
mání o den o dva dni, abych, čeho dnes jsem nezasluhoval,
zítra nebo pozítří zasluhoval, ale že když mi líto jest, že jsem
těla Kristova nepřijímal, zdržím se maličko od objímání že
ny, abych přednost dal lásce Kristově před manželčinou.
„Tvrdé jest toto, nesnesitelné; kdo z lidí světských se může
tak přemoci?“ Kdo se můžeš přemoci, přemoz se; kdo ne
můžeš, sám viz. Nám neběží o to, abychom pověděli, co kdo
může nebo chce, ale co přikazuje Písmo.

Též na to místo se v mém komentáříku téhož Apoštola ú
točí,kdež jsem řekl: „Lečaby se nedomnívalněkdoztoho, co
následuje: ,Abyste se uprázdnili k modlitbě, a zase k témuž
se vrat'te,' že Apoštol tomu chce a nikoli že pro uchránění
větší pohromy to dovoluje, připojuje ihned: ,Aby vás nepo
koušel satan pro nezdrženlivost vaši'. pěkné věru dovolení:
,A zase k témuž'! Co se stydí nazvati vlastním jménem, k če
mu raději přivoluje než k pokoušení satanovu, co v nezdr
ženlivosti má příčinu, my pracně rozbíráme jako záhadu, ač
to sám vyložil napsav: ,Ale to pravím podle dopuštění, ne
podle rozkazu'. A nám ještě se to nezdá a rádi bychom na
zvali sňatek ne dopuštěním, ale rozkazem, jako by týmž způ
sobem nedovolovaly sei sňatky druhé a třetí?“ atd. Co jsem
tam mluvil, aby toho nebyl řekl Apoštol? Asi že slova ,Co se
stydí nazvati vlastním jménem.“ Domnívám se však, že když
praví ,a k témuž“ a věc samu zamlčuje, nejmenuje souložení
otevřeně, ale ostýchavě naznačuje. Nebo že následuje: ,k če
mu raději přivoluje než k pokoušení satanovu, co v nezdr
ženlivosti má příčinu'? Zdaž v jiném pořádku slov není to
totéž: ,Aby vás nepokoušel satan pro nezdrženlivost vaši'?
Ci snad, že jsem řekl: ,A nezdá se nám to ještě a rádi bychom
nazvali sňatek ne dopuštěním, ale rozkazem'? Toto-li jest
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tvrdo, at' se to přičte Apoštolu, jenž praví: ,Ale toto podle
dopuštění pravím, ne podle rozkazu', &nikoli mně, jenž krom
obrácení pořádku ani smyslu ani slov jsem nezměnil.

postupme k ostatnímu — při stručnosti, jaké žádá list, řeč
pospíchá —: ,pravím, dí Apoštol, neženatým a vdovám: Do
bře jest jim, zůstanou-li tak jako já. Nezdrží-li se však, at'
vstoupí v manželství; nebo lépe jest v manželství vstoupiti
nežli se pálitif Kapitolku tuto takto jsme vyložili: „Když byl
vdaným dovolil užívati manželství a ukázal, čemu chce a co
dovoluje, přechází k nevdaným a vdovám, dávaje jim sebe
za vzor a nazývaje je šťastnými,zůstanou-li tak, nezdrží-li se
však, at' se vdají. Totéž, co v předchozím, ,pro smilství však“
a ,aby vás nepokoušel satan pro nezdrženlivost vaši', uvádí
za příčinu, proč byl řekl ,nezdrží'-li se, ať vstoupí v manžel
ství': ,nebo lépe jest v manželství vstoupiti nežli se pálitif
proto jest lépe vstoupiti v manželství, že horší jest páliti se.
Zmař žár chtíče a neřekne: ,le'pejest v manželství vstoupitif
,Lepší' říká se vždy u přirovnání k horšímu, ne o prostém
nepřirovnatelném dobru o sobě; jako by řekl: Nebo lépe jest
jedno oko míti než žádne'“. A skoro hned po té apostrofovav
Apoštola dodal jsem: „Jest-li manželství o sobě dobré, ne
přirovnávej ho k požáru, ale rci prostě: Dobré jest v man
želství vstupovati. podezřelou jest mi dobrota věcí, kterou
velikost jiného zla nutí býti zlem menším. ]á však chci ne
lehčí zlo, ale prostě dobro o sobě“. Chcet' apoštol, aby ne
vdane' a vdovy zůstaly bez souložení &k následování sebe
jich povzbuzuje &št'astnými je nazývá, zůstanou-li tak. Ne
mohou-li se však zdržeti a měly-li by žár žádostivosti ne
zdrženlivosti, ale smilstvem hasiti, lépe jest jim vdáti se než
páliti se. Načež jsme dodali: „proto jest lépe vdávati se, že
hůř jest páliti se“, nikoli svoje mínění vyslovujíce, ale vy
kládajíce Apoštolovo: Lépe jest vdáti se než páliti se, t. j.,
lépe jest manžela pojmouti než smilniti. Ukážeš—li,že páliti
se nebo smilniti dobre'jest, pak lepšímu dá se přednost před
dobrým; jestliže však páliti se zlé jest, pak to, čemu před
zlým se dává přednost, není ta pravá a čistá bezúhonnost,
ani ta blaženost, jež se k andělům přirovnává. eknu-li:
,lépe jest pannou býti než vdanou', lepšímu dal jsem před
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nost před dobrým; sejdu-li však na druhý stupeň, ,lépe jest
vdáti se než smilniti', tam ne lepšímu před dobrým, ale do
brému před zlým jsem dal přednost, a veliký jest rozdíl mezi
tím lepším, kterému před manželstvím, a mezi tím, kterému
před smilstvem se dává přednost. prosím tě, čím jsem se v
tomto výkladu prohřešil? Mým úmyslem nebylo otáčeti Pís
ma na svoji vůli, ale to pověděti, co jsem poznával, že míní
písma. Ulohou komentátorovou nenít'vykládati, co sám míní,.
ale co myslí ten, jejž vykládá; sice poví-li opak, nebude vy
kladatelem, ale spíše protivníkem toho, jejž usiluje vysvětliti.
Zajisté kdekoli nevykládám písem a volně ze svého smyslu
mluvím, nechť mne kdokoliv obviňuje, že jsem řekl něco
příkrého proti manželství. Nenajde-li však, pak cokoli se mu
zdá strohým nebo příkrým, at' toho nemá za autoritu píšící-
ho, ale za povinnost vykládajícího.

Kdo věru by to snesl, že se na mně káře, proč vykládaje
kapitolu Apoštolovu, ve které napsalo manželech: ,Trápení
těla míti budou takoví“ řekl jsem: „My neznalí věcí domní
vali jsme se, že manželství aspoň tělu jest slastno. Mají-li
však ti, kdož v manželství vstupují, trápení v těle, v němž
jediné se zdáli míti rozkoše, co ještě zbude, proč vstupovati
v manželství, když iv duchu i v duši, ba i v těle jest trápení?“
Jaké vtom odsuzování manželství,jestliže jsme pláč nemluv
ňat, smrti dítek, potraty žen, ztráty v domě a jiné takové bědy
nazvali trápením manželství? Když ještě byl na živu svaté
paměti Damasus, napsali jsme knihu proti Helvidiovi O usta
vičném panenství blažené Marie, v níž nám bylo na vychvá
lení blaženosti panenství mnoho o útrapách manželských
pověděti. Zdaž muž výborný a vzdělaný v písmech a panen
ský Církve panny učitel něco v té řečivyčítal? Též v knížce
pro Eustochii mnohem příkřejší věci jsme řekli o manželství,.
a nikdo tím nebyl uražen; milovník čistoty totiž s bystrým
sluchem poslouchal velebení cudnosti. ti Tertulliana, čti
Cypriana, čti Ambrože a s nimi bud' mne obžaluj neb osvo
bod. Nalezli se plautovská cháska a Chytrácitoliko k utrhání,
kteří tím se chtějí ukázati učenými, že řeči všech tupí a v
jedné a téže při mne i protivníka, t. j. oba dva, kárají, aby,
ačkoli nutno jest, by ze dvou jeden zvítězil, stvrdili, že oba
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jsou přemoženi. A když rozprávějíce o těch, které jsou po
druhé a po třetí vdány, řekli jsme: „Lépe jest, aby jednoho
muže, byt' druhého i třetího poznávala, než množství mužů,
t. j. snáze jest strpěti, abyjeden muž jí užíval než aby mnozí“,
zdaž jsme ihned nedoložili, proč jsem to řekl: „Neboť i onu
Samaritánku v Evangeliu, řkoucí, že šestého manžela má,
Pán kárá, že není jejím mužem“? I nyní svobodným hlasem
prohlašuji, že se neodsuzuje v Církvi druhý sňatek, ba ani
třetí, a tak že jest dovoleno pětkrát a šestkrát a ještě více
krát se vdávati, jako po druhé; ale jako se tyto sňatky ne
odsuzují, tak se ani nevychvalují. Jsou k úlevě v bídě, ne k
chvále zdrženlivosti. Vdala-li se která vícekrát než jednou,
nesejde na tom, má-li manžela druhého neb třetího, nebot'
první to již není. Všecko jest dovoleno, ale ne všecko pro
spívá.Neodsuzuji podruhé vdaných,ba ani potřetí a možno-li
říci po osmé vdaných; měj si ta neb ona osmého manžela &
odpírej jedinému hříšně se vydávati.

přistoupím i k tomu místu, kde semi vyčítá, proč jsem řekl,
že, aspoň dle hebrejského originálu, při druhém dni nepři
dává se jako při prvním a třetím a při ostatních „viděl Bůh,
že dobré to jest“, a na to jsem doložil: „Zůstavil nám pocho
pení, že není dobrý počet dvou, poněvadž odlučuje od jed
noty a předobrazuje smlouvy manželské. proto i v Arše Noe
mově všecka zvířata, jež po dvou vcházejí, nečista jsou; po—
čet lichý jest čistý.“ V tom nevím, co by se káralo zatím při
druhém dni: zdali že jsme řekli, že psáno není, &psáno jest?
Nebo téžžejsme jinak rgzuměli,že psáno není, nežli jak pros
tota Písma dovoluje? Ze psáno není druhý den „VidělBůh,
že to dobré jest,“ at' nepojímají za moje svědectví, ale všech
hebrejských ijiných vykladatelů, Akvilovo totiž aSymmacho—
vo a Theodotionovo. Není-li však psáno,ač v dni ostatní jest
psáno, bud' at' povědí jinou pravdě podobnější příčinu,proč
není psáno, nebo nenajdou-li, nechtíc přijmou, co od nás ře
čeno bylo. A jsou-li v arše Noemově všecka zvířata, jež
po dvou vcházejí, nečista, &to že psáno jest, nikdo-li nepo
chybuje, at' vysvětlí, proč to psáno jest. Nevysvětlují-li, přij
mou, at' chtějí nebo nechtějí, co ode mne vyloženo jest. Buď
vystroj lepší hostinu a mne měj za spoluhodovníka, nebo se
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List čtyřicátý devátý
spokoj naší (byt' sebe skrovnější) at' jakoukoli večeříčkou.
Nyní totiž vypočítati mi jest, kteří z církevních mužů o počtu
lichém pojednali: Klemens, Hippolit, Origenes, Dionysius,
Eusebius, Didymus, a též z našich Tertullián, Cyprián, Vikto
rin, Laktancius, Hilarius; a z těch Cyprian co a jaké věci po
věděl pojednávaje o sedmičce t. j. čísle lichém, Fortunatovi
kniha jeho svědectvím jest. Nebo mám snad jmenovati Pyt
hagoru a Archytu Tarentského a publia Scipiona, pojedná
vající v šesté knize W);Holín/0:9o počtu nerovném? A nebu
dou-li těch chtíti slyšeti moji sokové, dám jim souhlasně za
volati od škol grammatických: „Nerovné bohu číslo se líbí.“

Velikánské provinění, vyvráceny jsou církve, okršlek ne
může slyšeti, když jsme řekli,že panenství čistší jest než man
želství, když nerovný počet rovnému jsme podřadili a uká
zali, že obrazy starozákonní sloužily evangelické pravdě! O
statní věci, jež se na naší knize káraly, bud' za lehčí mám
nebo k témuž smyslu náležící; proto se mi na ně nechtělo
odpovídati, abych nepřekračoval délky listu a aby se nezdá
lo, jako bych nedůvěřoval vtipu tvému, jehožto jsem dříve
měl zastancem své pře, než jsem si žádal. Toto tedy naposled
prohlašuji, že jsem neodsuzoval manželství a neodsuzuji; že
jsem odpovídal protivníku, nikoli nástrah od svých se obá
val. panenství pak do nebe vynáším, ne že je mám, ale že se
mu podivuji nemaje ho. Ušlechtilé a ostýchavé to vyznání,
velebiti na jiných, čeho sám pohřešuješ, Zdaliž proto, že těž
kým tělem přitažen jsem k zemi, nemám se diviti letu ptactva
a chváliti holubice, že „vzduchem dráhu rychlou ryje, křídly
nepohnouď? Nikdo se neklam, nikdo se neukvap pro ú
lisného pochlebníka. první jest panenství od narození, dru
hé panenství od druhého narození. Není to řeč moje, dávné
to jest vyřčení: Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti, tělu i
duchu. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu; ti sobě na
vzájem odporují, abychom ne co chceme, to činili. Když se
ti něco v mém spisku zdá strohým, nepatř na moje slova, ale
na písmo, z kteréhož moje slova jsou vzata.

Kristus panic, matkou panice našeho panna ustavičná, mat
ka a panna. Ježíš totiž zavřenými dveřmi jest vešel; v hrobě
jeho, kterýž byl nový a ve skále nejtvrdší vytesán, ani dříve,

196



Obrana knih proti ]ovínianoví
ani později nikdo nebyl položen; zahrada uzavřená,studnice
zapečetěná, z kteréž se prýští ona řeka podle ]oele zvlažující
proud bud' provazů nebo trní; provazů hříchů, kterými jsme
byli dříve svázání, trní, které udušovalo símě hospodářovo.
Toto jest brána východní v Ezechielovi, vždy zavřená a svět
lá a zavírající v sobě nebo vynášející ze sebe Svaté svatých,
kterou slunce spravedlnosti a velekněz náš podle řádu Mel
chisedechova vchází a vychází. Ať mi odpoví, kterak Ježíš
zavřenými dveřmi vešel, když ruce k ohmatání &bok k ohle
dání &kosti í maso ukázal, aby pravdivé tělo nebylo poklá
dáno za strašidlo, a já odpovím, kterak svatá Maria jest mat—
kou i pannou; pannou po porodu, matkou dříve než se za
snoubila. Tedy jak jsme začali, Kristus panic, María panna
obojímu pohlaví zasvětili začátky panenství; apoštolové bud'
paníci nebo po sňatku se zdržující žen; biskupově,kněží, jáh
nové bud' panici se volí nebo vdovci nebo jistotně aspoň když
na kněžství byli posvěcení, na věky cudni. Proč bychom se
sami sobě posmívali a horšíli se na sebe, odpírají-li se těm,
kteří pořád řijí po souložení, odměny cudnosti? Chceme
stkvěle jisti, ženy v náručí tísknoutí i v počtu panen a vdov
kralovatí s Kristem? Tutéž tedy odměnu bude míti hlad i žra
vost, povrženosti uhlazenost, pytlovina i hedvábí? Lazar pří
jal zlé věcí v životě svém a boháč onen v šarlat se odívavší,
tučný a stkvoucí požíval rozkoší tělesných za žíva, ale po
smrti různá drží místa: bědy za slasti a slasti za bědy se vy

lměňují.Na naší volbě jest buď Lazara následovatí nebo boace..

List L. DOMNIONOVI

Z listu tvého ozývá se zároveň láska i žaloba: láska tvoje,
s níž starostlivě napomínáš, i toho se obávaje, co v nás bez
pečno; žaloba těch, kteří nemiluji a hledajíce záminky v hří
ších povykují proti bratru svému a proti synu matky své kla
dou úraz. píšeš, že oni nebo jakýsi z nároží, z luzoviště, 2 u
líc, po tržištích se ochomýtající mnich klevetílek, tlučhuba,
chytrý toliko k pomlouvání, který břevnem oka svého usiluje
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vyvrci mrvu jiného, kazateluje proti mně a psí kousavostí se
zahryzuje do mých knih proti Jovinianovi, trhá je &rozvrací;
že ten města vašeho dialetik a plautovské chasy sloup nečetl
sice Aristotelových Kazm'ogl'mani Hegí.ěgyyvsíagani )Avalvuxá,
ba ani aspoň Ciceronových Tó7r01,ale po kroužcích neznalcův
a symposiích ženštinek syllogismy ůgvlloyíďmvsstkává a ja
koby sofismata naše důvtipnou argumentací potírá. pošeti
lec já, jenž jsem se domýšlel, že toho bez filosofů uměti ne
mohu; jenž za lepší stranu stylu jsem měl tu, která zahlazuje,
než tu, která píše.* Nadarmo jsem tedy překládal kommen
táře Alexandrovy; žádný učený mistr mne skrze porfyriovu
Efoaywyfjvneuvedl do logiky; a abych věci lidských pominul,
bez příčiny měl jsem ehoře Nazianského &Didyma za 7.037;—
;'T,Tfř9v písmech svatých; nic mi neprospělo vzdělání hebrej
ské a od mladosti až do tohoto věku denní v zákoně, v pro
rocích, v evangeliích a apoštolech rozjímání.

Našel se člověk bez učitele dokonalý, msvitaz'omógogmi 380
51307109,jenž překonává výmluvností Tullia, argumenty Ari
stotela, bystrostí platona, učeností Aristarcha, množstvím
knih zal'áěvugovDidyma, znalostí písem všecky své doby trak
tatory. posléze prý žádá si látky &karneadského cosi pro
povídaje, na obě strany disputuje, t. j. pro spravedlnosti proti
spravedlnosti. Vysvobozen jest svět z nebezpečenství a dě
dičné nebo centumvirální pře z propasti vytrženy, že tento
pohrdnuv forem, přenesl se do Církve. Kdo by býval byl
nevinen, když nechce on? Kterého provinilce nebyla by za
chránila jeho řeč, když se jal na prsty rozdělovati při a sítě
svých syllogismů napínati? Nebot' kdyby byl vydupl, upřel
oči, zvráštil čelo, zamáchl rukou, slova vykroužil, rázem by
byl tmou zahalil oči soudců. A není divu, jestliže mne jed
nak vzdáleného, jednak dlouho již od mluvy latinské odříz
nutého a poloubarbara on nejvytříbenější latiník a nejvý
mluvnější překonává, když Joviniana přítomného ——Ježíši
dobrý, jakého znamenitého a velikého muže, jehožto spisům
by nikdo nerozuměl, jenž by toliko sobě zpíval a Musám! —
tíží svojí výmluvností zdrtil.

'Styl zde v původ. významu rydla,]ehož jedním koncem se rylo do vosku, druhým, plo
chým, zhlazovalo se vyryté.
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Domnionovi
prosím tě tedy, nejmilejší otče, napomeň ho, aby nemluvil

proti svému předsevzetí, aby cudnosti, kterou svým zevnějš—
kem slibuje, slovy neničil, aby panic jsa neb zdržující se —
at' on sám vidí, čím se honosí — manželů nesrovnával s pa
nici &nadarmo proti člověku nejrozpravnějšímu tak dlouho.
neklál. Doslýchám se kromě toho, že on rád též chodí po
komůrkách panen a vdov a se svraštělým obočím o svatých
písmech mezi nimi filosofuje. Čemu v skrytě, čemu v poko
jíčku učí ženičky? Aby věděly, že to jsou panny, co vdané,
aby nebyly nepečlivy svého kvetoucího věku, aby jedly a
pily, aby do lázní chodily, čistotnosti vyhledávaly, mastmi
nepohrdaly? nebo naopak cudnosti a postům a nešvarnosti
těla? Jistě, že to poroučí, co jest plno ctnosti; at' tedy hlásá
veřejně, co doma mluví, nebo učí-li i doma témuž, čemu ve
řejně, af jest odtržen od společenství dívčího. Neostýchá se
mladý člověk a mnich, a jak jemu se zdá, výmluvný, sjehož
rtů Venuše splývají, jenž tak uhlazeně umí hovořiti, že ko
mickou vtipnosti a roztomilostí se blyskotá,navštěvovati uro
zené domy, náruživě pozdravuje paničky, náboženství naše
věcí půtek činí a víru Kristovu slovními hádkami překrucuje
a při tom všem bratru svému utrhá! Zajisté domníval-li se,
že se mýlím — neb ve mnohém klesáme všickni, a nehřeší-li
kdo slovem, ten jest muž dokonalý —měl bud' pokárati nebo
optati se psaním, jak učinil muž učený a urozený pamma
chius, jemuž já jsem &nslorrpáym, seč jsem byl, a v listě po—
někud delším jsem vysvětlil, v jakém smyslu jsem co pově
děl. Byl by aspoň napodobil tvou uctivost, jenžto isi ta místa,.
která se zdála některé pohoršovati, ze spisku vytrhl a po
pořádku vypsal, žádaje, abych je spravil nebo vyložil, a ne
byl by mne měl za takového blázna, bych v jedné a téže
knize i pro manželství i proti manželství psal.

At' šetří sebe, at' šetří mne, at' šetří křesťanství; ať ví, že
mnich není mnichem tím, když řeční a běhá, ale když mlčí
a sedí. At'čte Jeremiáše řkoucího: „Dobré jest muži, když by
nesl jho od mladosti své. Seděti bude samoten a mlčeti, nebo
vzal na se jho“. A nebo vzal-li ovšem na všecky spisovatele
censorský proutek a odtud za vzdělaného se má, že sám chá—
pe ]oviniana — jestit' příslovím, že koktal slovům koktalo
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vým lépe rozumí _, návrsg ol avg/ygacpsígodvoláváme se odtako
vého soudce. I ]gvinianus, 0v;';'ga(p£i'gáý'eáuuawg, plným prá
vem prohlásí: „Ze mne odsuzují biskupové, vtom není ratio
(rozum, důvod), ale conspiratio (spiknutí). Nechci, aby mi
ten neb onen odpovídal, jichžto autorita mne může potlačiti,
poučiti však nemůže. At' píše proti mně muž, jehož jazyku i
já rozumím, kterého když přemohu, všecky lidi naráz bych
přemohl. Dobře ho znám — věřte zkusivšímu, s jakou mocí
chápe se štítu, s jakým vířením rozmachuje se kopím — sta
tečný jest a v hádání spletitý a houževnatý a s hlavou úko
sem ohnutou a nahrocenou zápasí. Nejednou od noci do
večera jsme proti sobě na ulicích volali; má prsa a sílu ath
letův a pěkně jest urostlý. Zdá se mi tajně býti stoupencem
mého učení. Kromě toho nikdy se neradi a nikdy se neroz
mýšlí co, ale jak mnoho řekne; &takové pověsti, takové vý
mluvnosti si získal, že se jeho opentlené řečiopisují. Kolikrát
on v kroužcích podráždil mou žluč &rozvzteklil mne, koli
krát mne poplval a poplván odešel! Ale to jest všední a od
kteréhokoli stoupence mého může mne to potkati. At'knihy
se napíší, aby pamět se zůstavíla potomkům. Mluvme spisy,
aby mlčící čtenář o nás usoudil, aby jako já stádce učeníků
vodím, tak i jeho jménem gnathonikové neb formionikové
se nazývali.

Nic není velikého, milý Domnione, tlachati po nárožích a
po krčmách lékařských &vynášeti o světě rozsudky: „Tento
dobře promluvil, ten špatně; tento zná písma, onen blábolí;
tento jest mluvka, onen neschopen slovo ze sebe vypraviti.“
Aby o všech soudil, čím soudem se mu toho dostalo? Na
každého na rozcestích povykovati a hromaditi zlořečení a
ne obžaloby, tot' věcí pouličních poštivačů a takových, kteří
vždy bývají nastrojeni k hádkám. At'pohne rukou, at'namočí
péro, at' se pohne a písmem ukáže, co zmůže. At' nám po
skytne příležitosti, bychom mu mohli odpověděti na jeho
výmluvnosti. Mohu se též zahryznouti, chtěl-li bych, mohu

juven1.v něj zatíti zuby; i my jsme se naučili literkám, i my „často
jsme chůvě dávali ruku svou vésti“, i o nás možno říci: „Má

Horat.sat.1.seno na rohu, daleko utec“.* Ále raději chceme býti učen
" Volům trkavým se uvazovalo na roh seno.
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níky toho, jenž dí: Šíji svou nastavil jsem bičům a líce svého
neodvrátil jsem od hanby chrchlův, a který, když se mu zlo
řečilo, nezlořečil, a po poličkování, kříži, bičování, rouhání
nejposléze modlil se za své křižovatele řka: „Otče, odpusť
jim,neboť nevědí, co činí“. I já odpouštím zbloudilému bratru;
chápu, že ďábelskou lstí jest oklamán. Mezi ženičkami zdál
se sobě býti chytrákem a výmluvným; když moje spisky se
dostaly do íma, zhrozil se mne jako soka ai ode mne pásl
po slávě, aby nikoho nebylo na zemi, kdo by byl jeho vý
mluvnosti po chuti, kromě těch, před jichž mohutností se
nesklání, ale couvá, nebo jichž nectí, ale bojí se. Chtělt' ten
velezkušený člověkjakožto starý bitvami prošlý vojín jedním
meče máchnutím dva sraziti a ukázati lidem, že ať cokoliv si
přeje, písmo tak smýšlí. Ať nám tedy ráčí poslati řeč svou a
ne káráním, ale poučením naši tlachavost napraviti. Tehdy
pozná, že něco jiného jest statností na foru, něco jiného v
trikliniu; že se nedisputuíe stejně mezi vřeteny a košíky dí
vek a mezi vzdělanými muži 0 dogmatech zákona Božího.
Nyní volně a nestoudně sivykřikuje dolidu a povykuje: „Od
soudil manželství“, a mezi bubřícími životy a kvílením ne
mluvňat a lůžky manželskými zamlčuje, co řekl Apoštol, aby
na mne samého záští svolal. Když však s knihami přijde a
nohou proti noze vykročí a buď předloží něco z písem nebo
uslyší předkládajícího, tehdy se bude potiti a vězeti. Daleko
Epikurus, daleko Aristippus, nebude na snadě vepřích pasá
ků a sprasná svině nebude chrochtati. „I my, otče, umíme Aen.xu.
pravicí rozsévati oštěpy a meč ne mdlý, a po ranách našich
tryská krev.“

Nechce-li však psáti a myslí-li toliko zlořečenímjednati, at'
slyší přes prostory tolika zemí, vod a národů mezinámi leží
cích aspoň ozvěnu mého volání: Neodsuzuji manželství, ne
odsuzuji sňatku. A aby jistěji znal můj úsudek, chci, aby
všickni, kdož snad pro strachy noční nemohou spáti sami,
pojali ženy.
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List padesátý prvý
LIST SVATÉHO EDIFANIA KYDERSKÉHO JANOV; BIS
KUpu JERUSALÉMSKEMU,JERONYMEM DRELOZENY

Pánu nejmilejšímu bratru Janovi biskupu Epifanius.
Bylo třeba, nejmilejší, abychom cti klerikátu nenadužívali

k pýše, ale ostříhajíce přikázání Božích a nejbedlivěji dbají
ce řádu tím byli, čím sloveme. Mluví-li totiž svaté písmo: Klé
rové (podílové) jejich jim neprospějí, co nám může přivoditi
zpupnost klerikátu, jestliže nejen myšlením a smyslem, alei
řečí hřešíme — slyšelt'jsem, že se bouříš proti nám a hněváš
se a vyhrožuješ psáti do nejzazších končin země, abych ne
jmenoval míst a provincií —a kde jest bázeň Boží, která námi
má otřásati onou hrůzou, kterou vyhlásil pán: Hněvá-li se
kdo na bratra svého bez příčiny,hoden bude soudu? Ne že
by mi velice běželo o to, píšeš-li, co se ti zlíbí — psávalyt' se
1listy na papyrovém lýčí podle lsaiáše a pouštěly se po vo
dách, jež rychle se světem pomíjejí —: nic jsme ti neublížili,
ničím jsme neukřivdili aniž jsme co násilím vychvátili. V klá
šteře bratří -—a bratři připutovavších, kteří provincii tvé ni
čím nebyli zavázáni a pro naši maličkost a pro listy, jež jsme
jim často posílali, začali se též od obcování s tebou odtrho
vati — aby se nezdálo, že v nějaké tvrdosti a u vědomí staré
víry se od Církve odlučují, vysvětili jsme bratra jednoho na
jáhna, a když byl čas přisluhoval, opět na kněze, z čehož měl
jsi sobě blahopřáti, pozoruje, že bázeň Boží nás donutila to
učiniti, zejmena když není žádného rozdílu vkněžství Božím
a hledí se v tom prospěchu Církve. Neboť ač jednotliví bis
kupové Církve mají pod sebou církve, o které jaksi pečují, a
nikdo se nerozpíná v cizí okršlek, přece nade vše bylo by
stavěti lásku Kristovu, v kteréž není žádné licoměrnosti, aniž
jest rozvažovati, co se stalo, ale kdy a jak a v čem a proč se
to stalo. Věděl jsem totiž, že jest množství svatých bratří v
klášteře a svatí kněží ]eronym a Vincenc ze skromnosti a z
pokory nechtějí konati obětí své hodnosti příslušejícícha pra
covati po této stránce pro klášter, kteráž jest nejpřednějšíku
spasení křesťanů, a nemohl jsi nalézti a zajmouti sluhy Boží
ho, jenž tebe a těžkého břemene kněžství, jehož nechtěl na
sebe vzíti, často prchal, ale ani jiný žádný z biskupů ho snad
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no nenacházel — proto i dosti jsem se podivil, kterak říze
ním Božím přišel k nám s jáhny kláštera i ostatními bratřími,
aby mne uspokojil, poněvadž jsem proti nim měl cosi zarmu
cujícího — když tedy se slavila kollekta v chrámě vsi, jež jest
u našeho kláštera, dali jsme ho mnoha jáhny, nic nevědou
cího a ani tušení nemajícího, chytiti a držeti mu ústa, aby snad
chtěje se osvoboditi nezaklínal nás jménem Kristovým, a nej
dřívejsme ho posvětili na jáhna, předkládajíce mu bázeň Boží
a nutíce ho, aby přisluhoval. A velmi se vzpíral, nehodným
se býti dosvědčuje. S velikou námahou jsme ho tedy přinu
tili a přemluvili texty písem a stavíce mu na oči přikázání
Boží. A když byl posluhoval při svatých obětech, opět s ná
ramnou nesnází zadrževše mu ústa posvětili jsme ho na kně
ze a týmiž slovy, jimiž dříve jsme ho byli přemluvili, přiměli
jsme jej zasednouti v řád kněžský. potom jsme napsalisva
tým kněžím kláštera a ostatním bratřím a domluvilijsmejim,
proč o něm nenapsali, když jsem před rokem mnohé z nich
slyšel stýskati si, proč nemají, kdo by jim svátosti páně svě
til, a když všickni svým svědectvím o někoho žádali a velikým
společným prospěchem pro klášter to býti ujišťovali; proč
tehdy se nechopili té příležitosti a nenapsali nám, aniž za po
svěcení jeho nějak požádali.

Toto se takto dálo, jak jsem pověděl, Vlásce Kristově, kte
rou myslel jsem, že k naší maličkosti chováš, ač jsem ho po
světilvklášteře a nikoliv paroikii, která jest pod tvojí správou.

věru požehnaná laskavost a dobrota biskupů kyperských
a naše hrubost, dle tvého smyslu a domnění potřebná milo
srdenství Božíbo! neboť mnozí biskupové společenství na
šeho též na kněze světili ty, kterých jsme my chytiti nemohli,
a poslali nám i jáhny a podjáhny, a my jsme je přijali s vděč
ností. A sám jsem povzbuzoval blažené paměti biskupa Fi
lona a svatého TheoprOpa,aby v chrámech kyperských, které
jemu na blízku byly, ale k mému chrámu se zdály náležeti,
ordinoval kněze a o Církev Kristovu pečoval, protože to ve
liká jest &široko se prostírající provincie. Nikdy jsem však
nesvětil diakoniss a neposílal do cizích diecésí, aniž jsem co
činil, abych církev Kristovu trhal. Co tedy se tobě vidělo tak
těžce se rozhorlovati a vypínati se proti nám pro dílo Boží,
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které ku vzdělání a ne ku zkáze bratří bylo vykonáno? Ale
i tomu jsem se náramně podivil, co jsi mým klerikům tvrdil,
že prý jsi mi totiž po svatém knězi a mnichů opatu ehořovi
vzkázal, abych nikoho neordinoval &já že jsem to slíbil slovy:
„Zdaližjsem mladík nebo neznám kanonů?“ Slyš tedy pravdu
v řeči Boží, že jsem toho neslyšel ani neviděl a že se na tuto
řeč zhola nic nepamatuji. Obával jsem se pak, nezapomněl-li
jsem snad mezi mnoha věcmi jakožto člověk, i vyptával jsem

Ě: svatého Řehoře a kněze Zenona, který s ním jest. Opatehoř odpověděl, že o tom zhola nic neví. A Zeno pravil, že
když mu kněz Rufin cosi jine'ho namátkou mluvil, řekl též
toto: „Myslíš, že svatý biskup bude některé světiti?“ A na
tom prý přestala řeč. Já však Epifanius nic jsem neslyšel &
nic jsem neodpověděl. proto, nejmilejší, at' tě nepředchází
pobouření a nezachvacuje tě rozhořčení a at' se nerozčiluješ
pro nic za nic, a něčeho jiného želeje po jiných věcech se
obrať a pomyslí si, že jsi našel příležitost k hříchu. ehož
prorok se chráně prosí pána řka: Neschyluj srdce mého k
slovům zlosti, ku vymlouvání vín v hříších.

Též tomu jsem se podivil, když jsem se doslechl, že někteří,
sem a tam zprávičky přenášívající a k tomu, co uslyšeli, vždy
přidávající, aby zármutky a různice mezi bratry roznítili,
též tebe rozrušili a řekli ti, že v modlitbě, když přinášíme
Bohu oběti,říkáváme za tebe: „pane, uděl Janovi, aby správně
věřil.“ Neměj nás za tak nejapné, že bychom to tak otevřeně
byli mohli říci. Neb ačkoli se to v srdci svém vždycky mo
dlím, přece, abych se upřímně přiznal, nikdy jsem toho v cizí
uši nevyslovil, abych se nezdál tebe zlehčovati, nejmilejší.
Když však doplňujeme modlitbu dle řádu svatých mysterií,
jako za všecky i za tebe říkáme: „Ostříhej ho, pane, jenž
káže pravdu“, nebo „Ty,pane, uděl a ostříhej ho, aby slovo
pravdy hlásal“, jak se to v řeči hodí a jakou modlitba má
spojitost. proto tě zapřisahám, nejmilejší, a padaje ti k no
hám prosím: Uděl mně i sobě, abys byl spasen, jakož psáno
jest, od pokolení zlého; a odstup od herese Origenovy a ode
všech heresí, nejmilejší. Vidímt', že všecko vaše rozhořčení
vznítilo se tím, že jsem vám řekl: Strany Ariovy a kořene a
původce jiných heresí nemáte chváliti. A když jsem vás žá—
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dal, abyste tak nebloudili, a napomínal jsem, odporovali jste
a k zármutku a pláči jste přivedli a netoliko mne, ale i jiných
přemnoho katolíků, kteří při tom byli. A to, jak poznávám,
jest všecko vaše rozhořčeníavšecka prchlivost a proto hro
zíte, že pošlete proti mně listy a že na vše strany se rozletí
vaše řeč; a pro obranu herese rozdmychujete proti mně záští
a trháte lásku, kterou jsme k vám měli, až tak, že jste nás při
měli litovati, proč jsme s vámi obcovali, když tak hájíte blu
dův a dogmat Origenových.

Prostě budu mluviti: my dle toho, co psáno jest, ani oka
svého nešetříme, abychom ho nevyloupili, bude-li nás po
horšovati, ani ruky nebo nohy, bude-li nám pohoršení činiti.
I vy tedy, aťjste očima našima nebo rukou nebo nohou, stejné
utrpíte. Nebo kdo z katolíků by mohl s klidnou myslí strpěti
a z těch, kteří svou víru dobrými skutky zvelebují, aby po
slouchal učení Origenova a rady, a věřiti slavnému jeho ká
zání: „Nemůže Syn viděti Otce, ani Duch Svatý viděti Syna“ ?
Toto jest psáno v knihách 11892ágzďw,těmito slovy čteme &tak
mluvil Origenes: „Neb jako nenáležito jest říkati, že může
Syn viděti Otce, tak nedůsledno jest domnívati se, že Duch
Svatý může viděti Syna“. Kdo též strpí, když praví Origenes,
že duše bývaly anděly v nebesích a když na Výsosti zhřešily,
svržený byly v tento svět a jako do hrobů a hrobek, tak v
těla tato jsou vypovězeny, aby odpykávaly tresty bývalých
hříchů, a že těla věřících nejsou chrámy Kristovými, ale ža
láři odsouzenců? Takto i pravdu historie lživou allegorií
przně, slova do nekonečna množí a prostě lidi rozličným
přesvědčováním podvraceje brzy tvrdí, že duše dle řecké
etymologie proto se tak nazývají, že s nebes dolů přišedše,
svého bývalého žáru pozbyly, brzy, že tělo toto proto dle ře
ckého slove ďěyag.,t. j. ,pouto', nebo dle jiného významu
,mrtvola', že duše s nebe padly; mnozí však prý podle roz
ličného ústrojí řeckého jazyka vykládají tělo jakožto 017W,
t.j. pomník, protože tak má v sobě duši uzavřenu, jako hroby
a hrobky mrtvá těla lidí.A pravda-li to jest, kde jest víra naše?
Kde kázání zmrtvýchvstání? Kde učení apoštolské, které v
církvích Kristových až dosavád trvá? Kde to požehnání, dané
Adamovi a semeni jeho a Noemovi a synům jeho: Rosťteža
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množte se &naplňte zemi? Nebudet' již požehnáním, ale zlo
řečením podle Origena, kterýž anděly obrací v duše a s vy—
sokého vrcholu důstojnosti je svrhuje v spodiny, jako by Bůh
pokolení lidskému nemohl dáti duší požehnáním, leč pádem
andělů, a jako by tolik bylo pádů na nebesích, kolik na zemi
narození. Opustiti jest nám učení Apoštolův a prorokův a
Zákona, ba i pána Spasitele v Evangeliu hřímajícího; Orige
nes naopak káže a zákon dává — at'nedím: nutí učeníky své,
aby se nikdo nemodlil o vstoupení na nebesa, aby znovu hůře
nezhřešil než byl hřešil na zemi a nebyl svržen na svět. Ač
koliv takovéto tlachy a bláznovstva on dotvrzuje převráce
ným výkladem písem a něco jiného znamenajícím než pravda
jest, cituje: ,Dříve než jsem od zloby snížen byl, proviniljsem
jsem se', a ono ,Vrať se, duše má, v odpočinutí své', jakož i
ono ,Vyveď ze žaláře duši mou', a na jiném místě ,Vyznáva
ti budu Hospodina v zemi živých', ač dozajista jiný jest smysl
božského písma než on špatným výkladem na svou heresi
překrucuje, což činívají i manicheovci a gnostikové a hebio
nité a stoupenci Marcionovi &jiná bludařstva v počtu osm
desáti, kteří z nejčiřejší studnice písem berouce texty, nevy
kládají tak, jak psány jsou, ale chtějí, aby prostota řeči cír
kevní znamenala to, co oni smýšlejí.

Též nevím, mám-li želeti nebo se smáti tomu, co také usi
luje tvrditi. Učitel výborný odvažuje se učiti, že ďábel bude
znovu tím, čím byl, a v tutéž důstojnost se navrátí a vstoupí
v království nebeské. Ach, kdo bude takovým pomatencem &
bláznem, aby přijal, že svatý Jan Křtitel a petr &Jan Apoštol
a Evangelista a Isaiáš a Jeremiáš a ostatní proroci budou spo
ludědici d'áblovýmiv království nebeském? pomíjím nechut
ného jeho výkladu o sukních kožených, sjakým úsilím a sja
kými argumenty se namáhal, abychom uvěřili,že kožené suk
ně jsou lidská těla. Mezi mnohým praví: „Zdaliž jirchářem
nebo kožešníkem byl Bůh, aby vydělával kůže zvířecí a šil
z nich kožené sukně Adamovi a Evě? Zřejmo tedy jest, pra
ví, že o tělech našich mluví.“ A tak-li tomu jest, kterak čte
me, jak před koženými sukněmi a před neposlušnosti a před
vyhnáním z Ráje Adam mluví ne allegoricky, ale pravdivě:
„Tato jest kost z kostí mých &tělo z těla mého“ ? Nebo kde se
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vzalo, co řeč Boží svědčí: „A pustil Bůh sen na Adama a u
snul; i vzal jedno z žeber jeho a vyplnil za ně masem a vzdě
lal žebro, kteréž byl vyňal z něho, jemu v ženu?“ Nebo kte
rá těla zakrýval Adam a Eva listím fíkovým, když pojedli se
stromu zapovězeného? Kdo však trpělivě snese Origena, an
kluzkými argumentacemi popírá vzkříšení těla, jako vykládá
nejzřejměji v knize Výkladů prvního žalmu 'a na mnoha ji
ných místech? Nebo kdo bude poslouchati, jak Origenes kla
de Ráj do třetího nebe a ten, o němž mluví písmo, se země
na nebe přenáší a všecky stromy, jež se vypisují v Genesi,
allegoricky pojímá, že totiž stromy jsou mocnosti andělské,
ač pravda toho nepřijímá.? Neřeklot'božské Písmo: .Sesadil
Adama a Evu na zemi', ale ,Vyhnal je z Ráje“ a nikoli ,Svrhl
je pod Řáj'; &,postavil meč plamenný a cherubíny k ostří
hání vchodu k dřevu života“ a nikoli k ,vystoupení'; a ,řeka
vychází z Eden', neřekl ,sestupuje z Eden.“ ,Ta se dělí na čty
ři hlavní řeky: jméno jedné phison a jméno druhé Geon'.]á,
já viděl jsem vody Geon, vody, které těmato očima tělesný
ma bych zřel.Toto jest Geon, který Jeremiáš ukazuje řka: ,Co
vám a cestě egyptské, abyste pili vodu Geon kalnou?' Díljsem
i z veliké řeky Eufratu vody prostě, kterých jsem rukou na
bíral a ústy srkal, ne vody duchovní. A kde jsou řeky a vody,
které se vidí a pijí, tam zajisté i fík a jiné stromoví, o kterémž
Bůh praví: „Zevšelikého dřeva, kteréž jest v Ráji, budeš jísti“,
podobny jsou řekám a vodám. Jestliže pak voda, jež se vidí,
vpravdě jest vodou, nutně i fík jest pravý i jiné stromovíi
Adam pravý již od počátku utvořen byl v těle jako Evaa ni
koliv přeludu a po pádu, jak chce Orig'enes, pro hřích po
zději přijal tělo. Ale pravíš: Cteme, že svatý pavel vtržen byl
až do třetího nebe a až do Ráje. Dobře díš: Když praví ,do
třetího nebe“ a potom dodal ,a do Ráje', ukazuje, že jinde jest
nebe a jinde ráj. A kdo by ihned nezamítal s pohrdáním té
šidby, když Origenes mluví o vodách, které jsou nad oblo
hou, že to nejsou vody, ale jisté síly andělské moci, a opět
vody, které jsou na zemi, t. j. pod oblohou, že jsou síly pro
tivné, t. j. démonové? A jak čteme při potopě, že se otevřeli
průduchové nebeští &vody zaplavily zemi, odkud se otevře
ly studnice propasti a veškeren svět pokryl se vodami?
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Ach, prchlivosti &spolu hlouposti lidí, kteří opustili to, co

v příslovích se praví: ,Slyš, synu, řeč otce svého anezamítej
zákona matky své', a obrátili se k bludu a říkají bláznu, aby
byl jejich knížetem, a nepohrdají věcmibláhovými, které říká
blázen, jakož svědčí písmo: ,Blázen pak bláznivé řečimluví
a srdce jeho rozumí marnostem'! protož tě prosím, nejmilej
ší, a jako svoje údy tě na péči maje pro svou lásku ktobě žá
dám písmem i prosbou, abys naplnil, co jest řečeno: ,Zdaliž,
pane, neměl jsem v nenávisti těch, kteříž tě nenávidí, a nad
nepřátely tvými jsem se nekormoutil? Nepřátelská a nená
visti hodna jsou slova Origenova a Bohu odporující a sva
tým jeho, a nejen tato, která jsem řekl, ale i nesčíslně jiných;
nemámt' nyní v úmyslu proti všem dogmatům Origenovým
disputovati. Nic mi Origenes neodcizil ani v mém rodě nebyl
aniž pro nějaké věci světské a dědictví pojal jsem proti němu
nenávist a dal se s ním v boj, ale —abych prostě vyznal prav
du ——lituji a velmi lituji, vida mnoho bratří 3 zejmena těch,
kteří mají hodnost ne nejmenší a dostoupili až nejvyššího
stupně kněžství, že se jeho namlouváním dali oklamati a
pro to nejzvrhlejší učení stali se pokrmy ďáblovými; na nichž
naplněno jest, co se praví: ,Všeliké tvrzi smáti se bude“ a ,po
krmové jeho vybraní a shromáždí jako písek zajetí'. Tebe
však, bratře, vysvobod' Bůh, isvatý lid Kristův tobě svěřený
a všecky bratří, kteří jsou s tebou a zejmena Rufina kněze,
od bludařství Origenova a jiných bludařstev a zkázy jejich.
Byly-li totiž pro jedno slovo nebo dvě, jež se příčívíře,mno
hé herese od Církve zavrženy, čím více počten bude mezi
heretiky ten, který tolik zvráceností a špatných dogmat proti
víře smyslil, Bohu a Církvi ukázal se nepřítelem! Mezi mno
hým zlým totiž také toho se opovážil říci,že Adam pozbyl o
brazu Božího, ač toho písmo zhola nikde nenaznačuje. Ne
bo kdyby tomu takbylo, nikdy by všecko, co na světě jest,
nesloužilo semeni Adamovu, t. j. veškeru pokolení lidskému,
jakož i Apoštol Jakub mluví: ,Všecko bývá zkroceno a pod
dáno přirozenosti lidské.“ Nikdy by zajisté všecko nebylo
poddáno lidem, kdyby neměli dle toho, že všem vládnou, o
brazu Božího. Když však božské písmo spojuje a sdružuje
milost požehnání, kterou byl Adamovi i pokolením, která z
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něho byla, daroval, aby snad někteří špatným výkladem se
neosmělovali říkati, že jednomu dána byla milost Boží aten
jediný že učiněn byl k obrazu Božímu, který z hlíny utvořen
byl, a manželka jeho, ti však, kteří počínánijsouv lůně ane
rodí se tak jako Adam, nemají obrazu Božího, hned po po
řádku navazuje a praví: ,A živ byl Adam let dvě stě třiceta
poznal Evu manželku svou, a porodila mu syna podle podoby
a podle obrazu jeho, a nazval jméno jeho Setthopět v de
sátém pokolení po letech 2262Bůh mstě obraz svůj a ukazu
je, že milost, kterou byl dal lidem, setrvává v nich, praví:
,Nebudete jísti těla v krvi; nebo já vyhledávati budu krve
vaší z ruky všelikého člověka vylévajícího ji, nebot'kobrazu
a podobenství Božímu učinil jsem člověka“. A po druhých
deseti pokoleních až do Abrahama a od Abrahama až do Da
vida jiných třinácti pokoleních, kterýchžto dvacet tři poko
lení úhrnem zaujímá 2117 let, Duch Svatý v Zalmu třicátém
osmém stýskaje si do všech lidí, že v marnosti chodí a hří
chům otročí p aví: ,Zajisté v obraze chodí všeliký člověk.“Apo
Davidovi za šalomouna, syna jeho, zase čteme takového co
si o obraze Božím jmenováno. pravít' v Moudrosti, jež jeho
jménemjest nadepsána: ,Stvořilneporušeného člověkaaobraz
své velebnosti dal jemu'. A opět asi po 1111letech v Novém
Zákoně se dočítáme, že lidé neztratili obrazu Božího.pouču
jet' nás Jakub Apoštol a bratr Páně, o němž jsme se již dříve
zmínili, abychom se nelapili do osidel Origenových, že člo
věk má obraz a podobenství Boží. Neboť když byl o jazyku
lidském obšírněji porokoval, doložil: ,Nepokojné zlo; jím
dobrořečíme Bohu a Otci a jím zlořečíme lidem, kteří k po
dobenství Božímu jsou stvoření.“ A rovněž pavel, nádoba
vyvolená a jenž učení evangelické svým kázáním doplnil, učí
nás, že člověk k obrazu a podobenství Božímu jest stvořen,
řka: ,Muž nemá svých vlasů pěstovati, jsa slávou a obrazem
Božím', obraz nazývaje prostě vlastním jmenem, podoben
ství pak názvem slávy naznačuje.

Místo tří svědectví tedy, kteráž shledám-li ti z písma sva
tého, pravil jsi, že ti dostačí, ejhle sedm svědectví jsme uvedli.
Kdo tedy bude trpěti nejapnosti Origenovy? Abych nepro
mluvil něco těžšího a nebyl podoben jemu samému neb učen
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níkům jeho, kteří se na nebezpečenství své duše opovažují
tvrditi, cokoliv jim do huby přijde, a spíše Bohu přikazovati
a nikoli modlit ou se od něho dožadovati pravdy nebo se jí
od něho učiti. íkajít' někteří z nich, že obraz, který dříve
přijal Adam, jeho hříchem zhynul; jiní hádají, že Syn Boží,
jenž měl na se vzíti tělo 2 Marie, jest tím obrazem, jiní, že
rozum, jiní že ctnost, ti že křest, oni že člověk k obrazu Bo
žímu panuje všem, jako opilí ty a ony věci vyřihujíce, ač se
měli takovému nebezpečí vyhnouti a nepopírati, co mluví
Bůh, a věříce prostě spasení býti a Bohu přiznati jeho jisté a
pravé umění v rozdávání darů, po které nejspíše stránce
stvořil lidi k obrazu a podobenství svému; ale oni toto opou
štějíce zapletli se ve mnohé rozpory a skrze ně zabředli v
bahno hříchů. My však, nejmilejší, věříme tomu, co mluvil
pán, a víme, že ve všech lidech obraz Boží trvá, a jemu při
znáváme, že ví, po které stránce jest člověk k obrazu Boží
mu stvořen. Ale ani to, čemu někteří v epištole Janově ne
rozumějí, at'nikoho neklame, kdež praví : „Nyní synové Boží
jsme a nevíme, co budeme. Víme však, že když se ukáže,
podobní mu budeme. Uzřímet' ho tak, jak jest“. To zajisté
řečeno jest pro slávu, kteráž tam zjevena bude svatým jeho,
jakož i na jiném místě čteme: ,od slávy v slávu', kteréžto slávy
již v tomto věku svatí přijalizávdavek a díleček; první Mojžíš,
jehož tvář velmi svítila a stkvěla se jako blesk nebo slunce;
druhý Eliáš, na ohnivém voze vtržený do nebe &ublížení od
ohně nepociťující ; Štěpán byl kamenován &měl tvář anděla,
kterouž všickni zřeli.A to, co o několika málo jsme pověděli,
o všech jest rozuměti, aby se naplnilo, což psáno jest: ,Každý,
kdo sama sebe posvěcuje, mezi blažené bude vpočtenf Bla
hoslavenit' čistého srdce, nebot' oni Boha viděti budou.

Když tomu takto jest, nejmilejší, střez duše své a ustaň na
nás reptati; pravít'písmo Boží: Nerepcete vespolek, jako ně
kteří reptali a od hadů zhynuli. Raději povol pravdě a miluj
ty, kteříž milují tebe a pravdu. Bůh pak pokoje uděl nám
podle své milostivosti, aby potřen byl satan pod nohama kře
sfanův a zapuzen byl všeliký podnět špatný, aby mezi námi
nebylo trháno pouto lásky a pokoje a pravé víry hlásání.

A ještě — poněvadž jsem slyšel, že někteří na mě reptají, —
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List sv. Epifania kyperského
když jsme spolu putovali na místo svaté, jež slove Bethel,
abych tam s tebou dle církevního obyčeje konal společnou
modlitbu, když jsem přišel ke vsi, jež slove Anablata, a uzřel
jsem mimo jda svítilnu hořeti a ptal jsem se, co to jest za mí
sto, a dověděl jsem se, že to chrám, a vstoupil jsem, abych
se pomodlil, uzřel jsem tam oponu visící na dveřích toho ko
stela, barevnou a malovanou, a s obrazem jakoby Krista
nebo nějakého svatého; nepamatujit' se dosti, čí to obraz byl.
Když jsem to tedy viděl, že v chrámě Kristově proti autoritě
písem visí obraz člověka, roztrhl jsem oponu a poradil jsem
strážcům toho místa, by raději nějakého zemřelého chudého
do ní zavinuli a vynesli. A oni na to reptajíce pravili: „Chtěl-li
roztrhati, bylo spravedlivo, aby dal oponu jinou a vyměnil
ji“. Uslyšev to slíbil jsem, že dám a že ji ihned pošlu. Ale za
tím, co jsem hledal opony, jakou bych nejlepší poslal, uplynul
čásek; mínilt' jsem, že z Kypru ji mám poslati. Nyní tedy jsem
poslal, jakou jsem mohl shledati, i prosím, kaž knězi toho
místa přijmouti oponu od posla, jehož posílám, a zapověz,
aby se v kostele Kristově takové opony, jež jsou proti naše
mu náboženství, nezavěšovaly. Slušít' se, aby počestnost tvá
v tom byla pečliva a jevila úzkostlivost hodnou církve Kri
stovy a lidu tobě svěřeného. Palladia pak Galatského, jenž
nám býval milý a nyní potřebuje milosrdenství Božího, se
varuj, nebot' káže a učí bludařství Origenovo, aby snad ně
které z lidu tobě svěřeného nesvedl k své kacířské zvrhlosti.

List LII. NEDOTIANOVI KNĚZI
O životě klerikův a mnichův.

Zádáš mne ,nejdražší Nepotiane,v listech přes moře,a často
žádáš, abych ti v krátkém spisku vyložil příkazy životní a
kterak ten, jenž opustiv službu světa stal se mnichem nebo
klerikem, přímou cestou by se bral ke Kristu, nejsa strho
ván na všelijaké úchylky neřestí. Když jsem byl ještě mlád,
ba téměřhoch, a první útoky bujnícího věku strohostí pouště
krotil, napsal jsem tvému ujcisvatémuHeliodorovipovzbuzu
jící list, plný slz a stesků a zjevující vroucí touhu opuštěného
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Georg. ll.

Bukol. IX.

Přísl. 4.

List padesátý druhý
druha. Ale v díle tom jsme tehdy podle věku svého hudli a
majíce ještě v žilách studia a nauky rhétorské, v školské květ
nanosti jsme něco namalovali. Nyní již, kdy hlava nám šediví
a čelo jest rozryto apod bradou visí nám býčí laloky, „Chlad
noucí krev kolem osrdí se staví.“ proto též na jiném místě
týž básník pěje: „Všecko odnáší věk, istatnost ducha,“ a brzy
po tom: „Již tolik písní jsem zapomněl, a i řeč svému určení
prchá.“

Aby se však nezdálo, že jen z pohanské literatury citujeme,
věz tajemnosti božských knih. David, muž kdysi bojovný, ve
věku sedmdesáti let starobou zchladl, že se již nemohl za
hřáti. I hledá se po všech končinách israelských dívka a najde
se Abisag Sunamitská, aby s králem spala &stařecké tělo za
hřívala. Nezdá-liž se ti to, jdeš-li po zacházející liteře, buď
mimickou smyšlenkou nebo atellanskou hrou? Stařeczchlad
lý zavine se v roucha a neohřeje se leč objetím mladé dívči
ny. Byla ještě na živu Bersabee, byla ještě Abigea a ostatní
ženy jeho a souložnice, jež připomíná písmo; všecky jako
chladné se zamítají, toliko objímáním jedné se kmet zahřeje.
Abraham byl mnohem starší Davida a přece za života Sáři
na nehledal jiné manželky; lsák měl dvakrát více let než Da
vid a se stařičkou již Rebekou nikdy nezchladl; nemluvím o
mužích před potopou, kteřípo devíti stech letech pro své ne
dím kmetské, ale již práchnivé údy nikterak nehledali náru
čí dívčích; zajisté Mojžíš, vůdce lidu Israelského, měl let sto
dvacet a nezaměnil Sefory.

Kdo jest tedy ta žena sunamitská a panna tak žhoucí, že
studeného zahřívala, tak svatá, že rozehřívvajícíhose nedráž
dila k chlípnosti? Aťvyloží nejmoudřejší Salomoun rozkoše
otce svého a pokojný at' vypravuje o objímání muže bojov
níka. „Nabuď moudrosti, nabuď rozumnosti. Nezapírej ani
se uchyluj od slov úst mých, a neopouštěj jí, a bude tě za
stávati; miluj ji a zachová tě. počátek moudrosti: Nabuď
moudrosti a za všecko jmění své zjednej sobě rozumnost;
obstup ji, a povýší tě; cti ji a obejme tě, aby dala na hlavu
tvou korunu milostí, koruna též slasti aby chránila tebe“.
Všecky téměř síly tělesné se mění v starcích a jediná mou
drost roste, zatím co ostatních ubývá. posty, ležení na zemi,
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Nepotianovi o životě kleriků
cesty sem a tam, přijímání poutníků, ujímání se chudých,
dlouhé trvání na modlitbách, navštěvování nemocných, práce
rukou, z níž by se udílely almužny, a abych daleko řečí ne
zabíhal, všecko, co se tělem koná, zmenšuje se, když se tělo
zlomí. Tím nepravím, že v mládencích a mužích pevnějšího
ještě věku, aspoň těch, kteří prací a nejhorlivějším snažením,
též svatosti života a častou k Bohu modlitbou zjednali si vě
domosti, chladná by byla moudrost, kteráž v mnoha starcích
věkem povadá, ale že mladost trpí mnoha boji tělesnými a
mezidráždidly neřestíavpolehtávání tělamoudrost jako oheň
v dříví ještě zeleném se dusí a nemůže rozvinouti svého zá
ření. Stáří však —znovu připomínám —těch, kteří svou mla
dost počestnými uměními vyzbrojili a v zákoně Páně rozjí
mali ve dne v noci, věkem bývá učenější, zkušeností znalejší,
postupem času moudřejší adřívějších snažení nejsladší úrodu
požíná. proto i onen mudřec řeckýpozoruje po sto sedmi le
tech života, že se chýlí k smrti, litoval prý, že tehdy se loučí
se světem,kdy začal moudrým býti. plato v osmdesátém prv
nímroce umřelpíše.Isokrates naplnil devadesát devět let prá
ce učením a psaním; nejmenujeme ostatních filosofů, pytha
gory, Demokrita, Xenokrata, Zenona, Kleantha, kteří teprve v
pozdním věku kvetli v studiích moudrosti. přicházím k bás
níkům, k Homérovi, Hesiodovi, Simonidovi, Stesichorovi, kte
řív kmetství cosi labutího a nad obyčej sladšího před samou
smrtí zazpívali. Sofokles, když ho pro přílišnou sestárlost a
zanedbávání domácnosti synové obžalovali z pomatenosti,
přečetl soudcům bájí o Oidipovi, kterou byl nedávno sepsal,
a takovou ukázku moudrosti ve věku již zlomeném podal, že
přísnost soudní síně v přízeň divadelní proměnil. A není di
vu, když i Kato, největší řečník národu římského, vysloužilý
censor akmetnestyděl se a nezoufal siučiti se řeckýmpísmům.
Homér vypráví, že s jazyka Nestora stařičkého již a téměř
seschlého, medu sladší plynula řeč. Ale též tajemství jména
Absisag znamená moudrost starcův hojnější. Vykládát' se ,o
tec můj zbytečný“ nebo ,otec mého hučeníf Slovo zbytečný
má dvojí smysl a na tomto místě znamená ctnost, že v starcích
hojnější jest a oplývající a štědrá moudrost, na jiném pak
místě ,zbytečný' se klade jakožto nepotřebný. 539,pak, t. j.
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l. Daral. 2.

List padesátý druhý
hučení, říká se ve vlastním smyslu, když vlny mořské ječí a
abych tak řekl s širého moře hukot k nám doléhá. Z čehož
se ukazuje, že nejbohatší a nad lidský hlas mocnější hromo
bití slova Božího v starcích sídlí. A Sunamitka v jazyce na
šem slove šarlatová, aby naznačila, že moudrost jest teplá a
božským čtením vroucí; což sice znamená svátost krve páně,
ale také žár moudrosti. proto též ona bába v Genesi uvazuje
červenou šarlatovou nitku na ruku Faresovu, kterýž od toho,
že rozdělil stěnu, dvojí dříve lid od sebe dělivší, dostal jméno
dělitele, t.j.Fares. A Rahab nevěstka jakožto předobraz Církve
zavěšuje provázek, mající v sobě tajemství krve, aby za zkázy
]ericha byla spasena. A na jiném místě Písmo připomíná o
mužích svatých: Tito jsou Cinejští, kteříž pošli z Horkosti
domu Rehab. A náš pán v Evangeliu: Oheň, praví, přišeljsem
pustit na svět, a kterak chci, aby hořel! A ten oheň v srdci
učedníků se vzňav pudil je zvolati: Nehořelo-liž srdce naše
v nás, když mluvil cestou a otvíral nám písma?

Nač tyto tak vzdálené začátky shledávám? Abys po mně
nechtěl chlapeckých říkánek, blýskání průpovědmi, okras
slovních a na konci každé kapitoly břitkých a stručných zá
věrů, které by vzbudily potlesk a volání posluchačů. Obejmi
mne nyní moudrost,aAbisag naše, jež nikdy nestárne, v lůně
mém odpočiň. Neposkvrněna jest a ustavične'ho panenství a
k podobnosti Marie denně, ačrodí a vždy k porodu pracuje
neporušena jest. proto myslím že též Apoštol řekl: ,duchem
vroucí', a v Evangeliu pán kázal, že na konci světa, kdy dle
Zachariáše proroka pastýř počne blázniv býti, úbytkem mou
drosti ustydne láska mnohých. Slyš tedy, jak blažený Cyprian
praví, věci ne výmluvné, ale silne'.Slyš bratra společnou služ
bou, otce stářím, který tě od kolébky víry až do věku doko
nalého vede a pro každý stupeň života předpisy dávaje, v to
bě vzdělává ostatní. Vím sice od ujce tvého, blaženého He
liodora, jenž nyní veleknězem Kristovým jest, že ty jsi sei na
učil, co svatého jest, i denně se učíš a za pravidlo života vzor
jeho ctností máš, ale i naše rady, at' jakékoliv jsou, přijmi a
spisek tento se spiskem jeho spoj, aby, když ten tě v mnicha
vzdělá, tento naučil tě býti klerikem dokonalým.

Tož klerik, jenž Kristově slouží Církvi, vylož si nejdříve
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Nepotianovi o životě kleriků
název svůj a stanoviv definici jména, snaž se býti tím, čím
slove.Slove-li řecké 717790;latinsky ,los', proto se nazývají kle
rikové takto, že buď z losu páně jsou nebo že Pán jest sám
losem, t. j. podílem klerikův. Kdo však buď jest podílem Pá
ně nebo Pána za podíl má, povinen jest takovým se ukazo
vati, aby i pána v moci své držel i jim aby pán vládl. Kdo
pána má a s prorokem praví: ,Dodílem mým Hospodin', nic
kromě Pána míti nemůže, nebo měl-li by něco jiného krom
pána, nebude podílem jeho pán. Tak měl-li by zlato neb stří
bro neb statky neb všelijaké náčiní, s těmi podíly pán jeho
dílem býti neráčí. Jsem-li pak já ,dílem Hospodinovým &pro
vázkem dědictví jeho“ a neberu dílu mezi ostatními pokole
nimi, ale jako levita a kněz živ jsem z desátků a oltáři slouže,
z obětí oltářní beru potravu, maje pokrm a šat, na tom dosti
budu míti a za holým křížem holý půjdu. Prosím tě tedy a
,opakuje znovu a znovu budu napomínati', abys nepovažo
val úřadu kněžského za nějaké bývalé žoldnéřství, t. j. abys
ve službě Kristově nehledal zisků světských, abys neměl více
nežli když jsi klerikem býti počal, aby se ti neřeklo: „podí
lové jejich neprospěli jim“. U skrovného stolečku tvého chu
dí a poutníci &s nimi Kristus buď tvým spoluhodovníkem;
klerika kupčícího a z nuzného zbohatlého a z nízkého slav
ného jako nějaké moroviny ubíhej. porušujít' dobré mravy
zlá rozmlouvání. Ty zlatem pohrdáš, jiný je miluje; ty šlapeš
po statcích, onen se po nich shání; ty máš na srdci mlčení,
krotkost, skrytost, jemu se líbí mluvnost, čelo otřelé, náměstí
a ulice a krčmy lékařské; v takovém rozporu mravů jaká
může býti svornost? Do příbytečku tvého bud' zřídkaat'vkro
čí žena nebo nikdy. Všech dívek a panen Kristových bud'
rovně si nevšímej neb rovně je miluj. Ať s nimi nezůstáváš
pod jednou střechou; nedůvěřuj dosavadní čistotě. Ani Da
vida světějším,ani alomouna moudřejším býti nemůžeš; pa
matuj vždy, že osadníka rajského z jeho statku vypudila že
na. Stůněš-li, kterýkoli svatý bratr at' tobě poslouží a sestra
nebo matka, nebo některá žena osvědčené u všech víry. Ne
bude-li takových osob příbuzných a bezúhonných, mnoho
stařen živí Církev, které jednak služby ti poskytnou, jednak
dobrodiní za svou péči přijmou, aby i nemoc tvá vydávala
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List padesátý druhý
ovoce almužny. Vím, že někteří ozdravěli na těle a na duchu
onemocněli. S nebezpečím ti posluhuje ta, jejíž tvář často po
zoruješ. Máš-li pro službu kněžskou bud' vdovu navštíviti ne
bo pannu, nikdy do domu nevcházej sám a takové měj prů
vodce, jichž společnost tvé pověsti nepotupí. provází-li tě
lektor neb akolyta nebo psaltes, at' se neozdobují šaty, ale
mravy, a nekadeří si vlasů, ale cudnost zevnějškem na jevo
dávají. Sám se samou v soukromí beze svědka nesedej. Tře
ba-li něco důvěrněji pověděti, má chůvu, starší pannu z ro
diny, vdovu, vdanou; není tak nelidská, aby krom sebe ni
koho neměla, jemuž by se směla svěřiti.Vystříhej se každého
podezření, a cokoliv by se mohlo smysliti dle všeho zdání,
předem zabraň, aby se to nesmyslilo. astých dárkův a šá
tečkův a stuh a roušek na ústa a pamlskův a lichotivých a
sladkých psaníček svatá láska nezná. ,Mede můj, světlo mé
a moježádosti'a jiných takových hloupůstek milovníků,všech
rozmazleností a uhlazeností a směšných zdvořilosti v kome
diích nás bývá stydno, na lidech světských se nám oškliví;
čím více na klericích a na klericích mniších, u nichž kněžství
jest přizdobeno předsevzetím a předsevzetí kněžstvím! Tím
nepravím, že bych se toho na tobě nebo na svatých mužích
obával, ale v každém předsevzetí a na každém stupni a v o
boiím pohlaví se nacházejí dobří i zlí, &že odsouzení zlých
bývá pochvalou dobrých.

Stydno to říci: kněží pohanští, herci a vozataji z cirkův a
nevěstky berou dědictví; jediným kněžím a mnichům to zá—
kon zapovídá, a ne zákon pronásledovatelův, ale knížat křes
t'anských. Nežaluji na zákon, ale lituji, proč jsme si takového
zákona zasloužili. Takové znamení vypáliti dobré jest, ale nač
mi rána, abych potřeboval vypalování? Drozíravé a přísné
opatřenízákona,a nicméně ani tak se nepotírá lakomství. O
bíhá se zákon svěřenstvy, a jako by vážnější byly nálezy cí
sařské než Kristovy, zákonů se bojíme, Evangeliem pohrdá
me. At' dědí, ale matka dítek, t.j. stáda svého, Církev, kteráž
je zrodila, pěstovala a kojila. Co se vkládáme mezi matku a
dítky? Slávou biskupovou jest pečovati o statky chudých,
potupou všech kněží jest pracovati o svoje bohatství. V chu
dém domku a vesnické chatrči jsem se narodil, stěží kaší a
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Nepotianovi o životě kleriků
snědým chlebem mohl jsem nasytiti kručící břicho, nyní bílé
pečivo a med se mi přejídají, znám všelijaké ryby a jejich jmé
na, vím na vlas, na kterém břehu se nalézají ústřice, rozeznám
země po chutích ptáků, a vzácností a nejposléze i ztrátou jí
del se kochám. Kromě toho se doslýchám, jak někteří podle
obsluhují bezdětné starce a stařeny. Oni přistavují hrnec, ob
skakují lůžko a hnis krční a hlen plícní svou rukou zachy
cují. Strachují se, přijde-li lékař, a s třesoucími se rty se vy
ptávají, ulevuje-li se jim, a zčiperní-li dědek poněkud, bývají
v úzkostech a s líčenou radostí mysl uvnitř hamižná se trápí.
Bojít se, aby jejich služba nebyla nadarmo, a čilého starce
věkem s Methusalémem měřívají. jaká u pána odplata, kdy
by v tomto čase nečekal odměny! S jakým potem se pracuje
o dědictví marné! Za menší práci bylo možno koupiti si perlu
Kristovu.

Boží písma co nejčastěji čti, ba nikdy at' ruce tvé neodklá
dají svatého čtení. Uč se, čemu máš učiti; dobud' sobě řeči
věrné, kteráž dle učení jest, abys mohl napomínati zdravým
učením a zdolávati ty, kteří odporují. Zůstaň vtom, čemu jsi
se naučil a co svěřeno jest tobě, věda, od koho jsi se naučil,
hotov jsa vždy uspokojiti každého, kdo žádá od tebe počtu
2 naděje, kteráž v tobě jest. At' skutky nezahanbují tvé řeči,
aby, když v církvi mluvíš,neodpovídal ti kdokoliv mlčky:Proč
tedy toho sám nečiníš? pohodlný to učitel,který s plným bři
chem káže o postech; útočiti na lakomství i zloděj může; mysl
kněze Kristova at' 5 ústy souhlasí. Buď poddán biskupu své
mu a jako otce duše své ho cti; láska jest citem dítek, bázeň
otrokův. A jsem-li otec, praví se, kde jest čest má? a pán-li
jsem já, kde jest bázeň má? Několikero hodností jest tobě na
témže mužividěti: mnicha, biskupa, ujce. Ale i biskupové věz
tež, že kněží jste, nikoli páni, ctětež kleriky jakožto kleriky,
aby i vám klerikové jakožto biskupům čest vzdávali. Známo
jestit' ono slovo řečníka Domitia: „Jáv tobě mám zřítí knížete,
když ty ve mne nezříš senátora?“ Vězme,že co Aron a synové
jeho, to biskup a kněží; jeden pán, jeden chrám, jedna budiž
i služba. Pamatujme vždy, co apoštol petr přikazuje kněžím:
,Paste to, kteréž u vás jest, stádo páně, pečujíce ne z nucení,
ale dobrovolně podle Boha, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,
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aniž jako panovatelé v údělech, ale vzorem jsouce stádu a z
ducha, abyste, až se ukáže kníže pastýřů,vzali nevadnoucí vě
nec slávy.“Prašpatným jest obyčejem,ževněkterých chrámech
mlčí kněží a za přítomnosti biskupů nemluví, buď jako by jim
záviděli nebo jim nebylo vhod poslouchati. ,A bude-li, praví
pavel apoštol, zjeveno jinému sedícímu, první at' mlčí.Neboť
můžete po sobě všickni prorokovati, aby všickni potěšeni byli.
A duch prorocký prorokům jest poddán; nenít' Bůh bohem
různice, ale pokoje.“ Slávou otcovou jest syn moudrý: raduj
se biskup ze soudu svého, vybral-li Kristu kněze takové.

Když kážeš v církvi, ne provolávání lidu, ale úpění at'vzbu
díš; slzy posluchačů bud'tež tvou chvalou; řečknězova at'čet
bou písem jest kořeněna. Nechci, abys byl deklamatorem a
tlučhubou a tlachalem, ale abys byl zasvěcen v tajemství aco
nejlépevzdělán vesvátostech Boha svého. plynným a rychlým
proudem řeči upoutati na se podiv nezkušeného lidu, to činí
vají lidé plytcí. Drzá tvář vykládá často, čeho nezná, a jiným

amlouvajíc svoje umění, sobě též je osobujellčitel můj kdysi
Il,)ŽehořNazianský, když jsem ho žádal, aby vyložil, co zname
ná v Lukášovi sobota ďčvrseórrgwront. j. ,druhoprvní', ušlech
tile zažertoval: „Naučím tě, pravil, o této věci v církvi, kdež,
an všecek lid mi bude přisvědčovati, bezděky budeš nucen
zvěděti, čeho nevíš, nebo zajisté budeš-li sám mlčeti, sám ode
všech budeš z hlouposti odsouzen.“ Nic tak snadného, jako
mrštným jazykem omámiti ledajaké lidičky a neučené shro
mážděni, kteří čemu nerozumějí, tomu více se diví. Markus
Tullius, k jehož chvále jest ono nejpěknější elogium: „Demos
thenes tobě uchvátil, abys nebyl prvním řečníkem, ty jemu,
aby nebyl sám“, v řečiza Quinta Gallia poslyš co mluví o příz
ni lidu a o nezkušených kazatelech: „A těm hrám — mluvímt'
o věcech, jež jsem nedávno zkušeností poznal —jeden jaký
si básník vévodí, člověknáramně vzdělaný,od něhož jsou ony
hostiny básníkův a filosofů, přinichž spolu rozmlouvajíEuri
pides a Menandros a na jiném místě Sokrates a Epikur, jichž
doby víme, že ne lety, ale staletími jsou odděleny. A jaké tím
potlesky a jaké provolávání vzbuzuje! Mát'v divadle mnoho
spoluučeníků, kteří tak jako on neznají písemností.“

atstva špinavého stejně se varuj jako stkvoucího; strojení i
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špinavosti rovně sejest vystříhati,protože ono páchne zhýčka
ností, toto chlubností. Nikoli bez lněného šatu choditi, ale jmě
ní za lněné roucho nemíti chvalitebno jest; sice směšno jest a
křičí hanbou, s napěchovanou mošnou se chlubiti, že nemáš
potního šátku a kapesníku. Někteří udělí něco málo chudým,
aby mnohem více dostali, a pod rouškou almužny slídí po bo
hatství. To spíše by lovem slušelo nazvati než almužnou. Tak i
zvěř,tak i ptáci se lapají a ryby: maličké sousto se dá na udici,
aby měšce matron se jím přivlekly. Ví biskup, jemuž svěřena
jest církev, koho ustanoviti k pečování o chudé a k rozdílení
almužny. Lepší jest, nemám-li co dáti, než nestoudně se do
žadovati. ]est v tom však též jakási domýšlivost, chtíti se zdáti
dobrotivějším než biskup Kristův. Nemůžeme všeho všickni.
Jeden jest v církvi okem, jiný jazykem, jiný rukou, jiný nohou,
jiný uchem, žaludkem atd. Cti pavlovo slovo ke Korintským:
,Rozliční údové Vjedno tělo jsou složení.“A neměj sebe bratr
nevědomý a nevzdělaný a toliko prostý proto za svatého,že
nic neví, aniž vzdělaný &výmluvný považuj jazyk za svatost.
A mnohem lepšíjest ze dvou nedokonalostí svatou míti spros
tnost než hřešící výmluvnost.

Mnozí stavějí zdi, a sloupy církve podvracejí: mramory se
lesknou, zlatem se třpytí stropy, drahým kamením oltář jest
okrášlen, a v sluzích Kristových žádného výběru. A nenamí
tej mi některý boháč chrámu židovského, stolu, svítilen, ka
didelnic, misek, koflíků, hmoždířků a ostatních věcí ze zlata.
Tehdy to pán schvaloval, když kněží žertvy obětovali a krev
dobytčat byla vykoupením hříchův — ačkoli toto vše před
cházelo v obraze a napsáno to bylo pro nás, na kteréž kon
cové věku došli — nyní však, když chudý pán chudobu své
ho domu zasvětil, mysleme na kříž, a bohatství blátem nám
bude. Co se divíme, že Kristus nazývá mammonu nepravosti?
Kterak ctíme &milujeme, čeho Petr svědčí že nemá? Nebo
hledíme-li toliko litery a těší-li nás vypravování o zlatě a o
bohatství v prostém smyslu, se zlatem zachovávejme i ostat
ní: at' velekněží Kristovi pojímají manželky panny; byt' sebe
lepšího byl srdce a ducha, kdo by měl jizvu a byl by zšere
děn, budiž zbaven kněžství; at' malomocenství tělesné více
váží než neřesti duše; rost'mež a množme se a naplňme zemi;
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a neobětujme beránka a mystické paschy neslavme, protože
to mimo chrám konati zákon zapovídá; rozbíjejme sedmého
měsíce stánky a slavný půst vytrubujme. Jestliže však tomu
všemu, duchovní na duchovní přiměřujícea vědouce s Pa
vlem,že zákon duchovní jest, a Davidova slova pějíce: ,Otevř
oči mé a pozorovati budu divné věci ze zákona tvého,' tak
rozumíme, jaki náš pán rozuměl a jak vykládal sobotu, buď
zlato zamítněmesostatními pověrami židovskými,nebo schva
lujeme-li zlato, at' se schvalují i lidé, kteréž jest nutno buď
se zlatem schváliti nebo odsouditi.

Hostin světských se vystříhej, a zejmena hostin poctami
nabubřelých. Hanebno jest, aby před vraty kněze pána ukři
vaného a chudého &který byl živ i z pokrmu cizího, liktoři
konsulův a zbrojnoši stáli na stráži a aby soudce provincie
lépe u tebe obědval než v paláci. Namítneš-li, že to činíš, a
bys prosil za ubožáky a poddané, soudce světský více dá na
klerika zdrženlivého než na bohatého a více ctí svatost tvou
než statek; nebo takový-li jest, že by neslyšel kleriků než
mezi baněmi, rád se obudu bez takového dobrodiní a Krista
budu prositi za soudce, který více může prospěti; lépe jestit'
důvěřovati v Hospodina než důvěřovati v člověka, lépe jest
doufati v Hospodina než doufati v knížata. Nikdy at' nepá
chneš vínem, abys neuslyšel onoho slova filosofova: „Takto při
setkané se políbení nedává, ale zavdává se.“ Vínu oddané
kněze i Apoštol odsuzuje i Starý Zákon je odmršt'uje. Kdož
oltáři slouží, vína a nápoje kvašeného at'nepijí. Nápojem kva
šeným nazývá se po hebrejsku všeliký nápoj, jenž může opíti,
at' se dělá kvašením nebo se svařuje ze št'ávy jablečné nebo
z medu v sladký a barbarský nápoj nebo se vytlačují plody
palmové v tekutinu a ze svařeného ovoce voda tukem zhu
štěná se slévá. Cokoli opijí a stálost mysli vyvrací, toho prchej
tak jako vína. Tím nepravím, že bychom odsuzovali stvoření
Boží, neboť i pána nazývali pijanem vína a Timotheovi chu
ravému na žaludek povoleno bylo něco málo vína, ale k pití
se ptáme po míře a po vlastnostech věku a zdraví a těla. Ho
řím-li bez vína a hořím-li mladosti a rozohňuji se horkostí
krve a jsem št'avnatého a statného těla, rád se obudu bez
číše, v níž jest podezření jedu. pěkně se praví po řecku, ale
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nevím, zní-li to v našem též tak: Tučný život nerodí útlého
smyslu.

postů si tolik ukládej, kolik sneseš. At' jsou čisty, cudny,
prosty, mírny, ne pověrčivy. Co prospěje nejísti s olejem a
při tom obtíže jakési a nesnáze v jídlech vyhledávati? Smokve
sušené, pepř, ořechy,datle, nejjemnější mouka, med, pistacie,
všecko zahradnictví se pustoší, abychom nejedli chleba če
ledního. Slyším kromě toho, že někteří proti přirozenostivěcí
i lidi nepijí vody a nejedí chleba, ale srkají lahodné št'ávičky
a kaši ze zeleniny a št'ávu cvikovou ne z číše lízají, ale ze
škeble. Jaká hanba, nestydíme se takových titěrností a nepro
tiví se nám takové pověrčivosti! A k tomu ještě se domáháme
pověsti jako zdrženliví v rozkoších. Nejsilnějším postem jest
voda a chléb; ale protože v něm není slávy a chlebem a vo
dou žívíme se všickni, nepovažuje se za půst veřejnýa obecný.

Střez se, aby ses nesháněl po tom, co si o tobě šeptajílidé,
abys chvály lidské neobracel v urážku Boha. ,Kdybych ještě,
pravil Apoštol, lidem se zaliboval, nebyl bych služebníkem
Kristovým'; přestal se líbiti lidem a stal se služebníkem Kri
stovým. Skrze dobrou i zlou pověst po pravici i po levici vo
jín Kristův kráčí, ani chvalou se nevynáší, ani tupením nekle
sá, nevypíná se bohatstvím, neskrčuje se chudobou, nedbá
radosti ni žalosti. Za dne ho slunce nespáli, ani měsícza noci.
Nechci, aby ses modlil na rozích ulic, aby přímé dráhy tvých
modliteb nezlomil vánek lidové přízně; nechci, abys zveličo
val odolky své a na odiv měl fylaktéria svá a proti vyčítají
címu svědomí farisejskou okázalosti se obklopoval. Lépejest
tyto věci v srdci nositi než na těle, přízeň Boží na sebe obra
ceti, ne zraky lidí. Chceš věděti, jakého ustrojení vyhledává
pán? Mějopatrnost, spravedlnost, mírnost, statečnost. V tato
pásma oblohy nebeské se uzavři, toto čtyřspřeženi nes tebe
jakožto vozataje Kristova rychle k cíli. Nic vzácnějšího nad
tento náhrdelník, nic ozdobnějšího nad toto pestré drahé ka
mení. Se všech stran jsi ozdoben, opásán a chráněn; i na o
zdobu jsou ti i na ochranu, drahé kamení v štíty se mění.

Střez se též, abys neměl jazyka neb uší svrblavých, t. j. abys
ani sám jiným neutrhal ani jiných utrhajících neposlouchal.
,Usadiv se, praví se, proti bratru svému mluvíval jsi a proti Žalm49.
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synu matky své jsi kladl úraz; to jsi činil a mlčel jsem. Do
mýšlel jsi se nešlechetnosti, že já podoben budu tobě; tres
tati budu tebe a postavím proti tváři tvé', rozumí se: řeči tvé
a všecko, co jsi o jiných mluvil, abys svým nálezem byl od
souzen, vtom byv polapen, co na jiných jsi káral. Nenít' spra
vedliva výmluva: Když jiní donášejí, nemohu jim ubližovati.
Nikdo rád nedonáší tomu, jenž nerad poslouchá. Nikdy se
nezabodne šíp do kamene, někdy se odrazí a probodne toho,
jenž jej vystřelil. Ať se učí utrhač, uvida tě, že nerad poslou
cháš, že nejsi náchylen k utrhání. ,Kutrhačům se nepřiměšuj,
praví Salomoun, nebo v náhle nastane zahynutí jejich a pád
obojích kdo má?“ tak totiž toho, jenž utrhá, jak toho, jenž
ucho přiklání utrhači.

Uřadem tvým jest navštěvovati nemocné, znáti rodiny, papí
a dítky jejich a v urozených mužů tajnosti býti zasvěcenu. U
řadem tvým tedy budiž netoliko oči uchovati cudny, ale též
jazyk. Nikdy nemluv o podobách žen aniž at' se zví v jiném
domě skrze tebe, co se děje v jiném. Hippokrates zapřisahá
učeníky prve než je učí, a na svoje slova přísahati nutí; pří
sahou vymáhá mlčení, řeč,chůzi, vzezření a mravy vyličuje;
čím více my, jimž léčení duší jest svěřeno, všech křesťanů
domy máme milovati jakožto svoje! Ať nás znají spíše co tě
šitele v zármutcích svých než co spoluhodovníky ve štěstí.
Snadno se pohrdá klerikem, který často zván jsa na oběd ne
zamítá pozvání.

Nikdy nežádejme a zřídka přijímejme, jsouce o to žádání.
Neboť jaksi i ten, jenž tě prosí, aby ti dal, za nižšího tě usu
zuje, když přijmeš, a ku podivu odbudeš-li toho, jenž tě oto
žádá, větší podiv v něm vzbudíš. Kazatelem jsa zdrženlivosti,
nesmlouvej sňatků. Ten,jenž čteApoštola: ,Nepozůstává, než
aby i kteří mají ženy, tak byli, jako by jich neměli', proč nutí
pannu, aby se vdávala? Ten, jenž z prvního jest manželství
knězem, proč pobízí vdovy k novému sňatku? Správci avý
platníky cizích domův a dvorcův kterak mohou býti ti, kte
rým se přikazuje, aby svým jměním povrhli? příteli něco u
chvátiti krádež jest, Církev ošiditi svatokrádež. přijmouti ně
co na podělení chudých a zatím co tak mnozí hladovějí býti
opatrným nebo báti se nebo — což jest nejzjevnějším zloči
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nem — uiímati něco z toho, překonává ukrutnost všech lu
pičův. ]á hladem se trápím, a ty usuzuješ, kolik mému žaludku
dostačí? Buď rozdej hned, co jsi přijal, nebo jsi-li bázlivým
dělitelem, nech dárce, at' si sám svoje rozdá. Nechci, aby se
skrze mne tvůj měšec naplňoval. Nikdo nemůže mých věcí
lépe chovati než já sám. Nejlepším dělitelemjest ten, jenž sám
sobě nic nepodrží.

Přiměl jsi mne, předrahý Nepotiane, když kamenován byl
již spisek o panenství, který jsem napsal svaté Eustochii v

ímě,za deset let opět v Betlémě ústa otevříti a vydati se všem
jazykům k bodání.Bud'totiž náleželo nic nepsati, abychom ne
podlehli lidskému soudu, cožvšak učinitityjsi zabránil, nebo
když píšeme, věděti, že oštěpy všech zlořečících proti sobě
obracíme. Než prosím jich, at' utichnou a ustanou zlořečiti;
nepsalit' jsme co protivníci, ale co přátelé, a neobořovali jsme
se na ty, kteří hřeší, ale napomenuli jsme, aby nehřešili. A
netoliko na ně, ale i sami na sebe jsme byli přísnými soudci
a chtějíce vyjmouti mrvu z oka jiného, nejdříve jsme vyvrhli
svoje břevno. Nikoho jsem neurazil, nikdo ani opisně nebyl
označen, nikoho zvláště moje řeč netepala: povšechná jest
rozprávka o neřestech. Kdo by se chtěl na mne hněvati,nej
dříve sám o sobě vyznává, že taký jest.

List LIII. PAULINOVI KNĚZI

O studiu písem.
Bratr Ambrož přinášeje mi tvé dárky odevzdal mi též tvůj

přelíbezný list, jenž na počátku přátelství ukazuje věrnost
přátelství již osvědčeného a starého. Pravá jestit' ona vzá
jemnost, tmelem Kristovým spojená, která vznikla ne 2 pro
spěchu hmotného ani z přítomnosti toliko tělesné, ani ze lsti
vého a úlisného lichocení, ale z bázně Boží a ze studia bož
ských písem. Čteme ve starých historiích, jak někteří pro
cházeli krajiny, neznámé navštěvovali národy, přes moře se
plavili, aby ty, které z knih byli znali, také tváří Vtvář spatřili.
Tak pythagoras memfidské věštce,tak plato Egypt a pro Ar
chitu Tarentského i to pobřeží italské, jež kdysi Velikým Řec
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kem slulo, s největší námahou navštívil, takže ten, jenž v A
thénách byl učitelem a mužem mocným a jehož učenost gym
nasia Akademie hlásala, stal se poutníkem a žákem, chtěje
raději cizímu nesměle se učiti nežli svoje beze studu vště
povati. posléze když stíhal písemné památky, po celém tak
řka světě rozptýlené, až byl od pirátů zajat a prodán, i nej
krutějšího tyrana byl poslušen, zajatcem byla otrokem, přece
však, ježto filosof,byl nad svého kupce. KTitu Liviovi, z něhož
mléčný zdroj výmluvnosti se řinul, z nejzazších končin země

řišel, jak se dočítáme, jakýsi Gaditán, a člověka, kterého
%Žímnevábil, aby jej spatřil, pověst jediného muže přitáhla.
Měla ona doba všem věkům neslýchaný div, že člověk celý
svět procházeje, něco jiného mimo svět hledal. Apollonius,
bud' onen kouzelník dle obecného mínění, nebo filosof, jak
učí pythagorovci, byl v persii, prošel Kavkaz,Albanii, Skythii,
Massagetsko, nejbohatší říše indické proputoval, &posléze
přeplaviv se přesširokánskou řekuFison, přišelkBragmanům,
aby uslyšel Hiarchu, na zlatém trůně sedícího a z pramene
Tantalova pijícího, mezi několika žáky učiti o přírodě, o mra
vech a o drahách hvězd. Odtamtud se vrátiv skrze Elamitsko,
Babylonii, Chaldejsko, Medii,Asyrii, parthsko, Syrii,Foinikii,
Arabii a palestina, zamířil do Alexandrie, do Ethiopie se vy
dal, aby gymnosofisty a přebáječný stůl Slunce na písku spat
řil. Nalezl onen muž všude, čemu by se učil, aby pořád po
stupuje pořád se zdokonaloval. [Napsal o tom nejpodrobněji
osm svazků Filostratus.]

Nač mluvím o lidech světa, když Apoštol pavel, nádoba
vyvolená &učitel národů, jenž o vědomí takového v sobě
hosta mluví: „Zdaž zkusiti hledáte toho, jenž ve mne mluví,
Krista?“, byv dříve v Damašku a v Arabii, vstoupil do Jeru
saléma, aby spatřil petra, a zůstal u něho patnáct dní —v tom
to tajemném sedmidenní a osmidenní měl se budoucí kazatel
národů vyučiti — a opět za čtrnáct let přibrav Barnabáše &
Tita, vykládal Apoštolům Evangelium, aby snad nadarmo ne
běžel nebo nebyl běžel. Jest totiž jakási skrytá energie v ži
vém hlase, &v uši žákovy z úst původcových se přelévaje moc
něji zní. Odtud i Aischynes když na Rhodu byl ve vyhnan
ství a četla se ona řeč Demosthenova, již proti němu mluvil,
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a když se všichni divili a chválili, s povzdechem pravil: „Což
kdybyste byli slyšelisamotnu tu potvoru, svůj hlas vydávající !“

Tím nepravím, že by ve mně bylo něco takového, čemu by
ses ode mne mohl nebo chtěl naučiti, ale že zápal tvůj a hor
livost k učení i bez nás samy sebou se mají osvědčiti. Duch
učelivý ibez učitele jest chvályhoden. Ne co nalézáš, ale co
hledáš, uvažujeme. Měkký vosk a k utváření způsobilý, i když
se nedostává rukou umělcových & tvárnitelových, přece
svou ó'vváyel.jest vším, čímkoli býti může. Pavel Apoštol se
chlubí, že se naučil u nohou Gamalielových zákonu i proro
kům, pročež vyzbrojen zbraněmi duchovními později směle
pravil: „Zbroj našeho bojování není tělesná, ale mocná Bo
hem, ku zboření hradeb, kterouž ničíme záměry &všelikou
vysokost vyvyšující se proti poznání Boha, a jímáme všeliký
rozum v poslušnost Kristovu a hotovi jsme ujařmiti všelikou
neposlušnost“ Timothea poučuje ,od dětství písem svatých
znalého“ a pobízí ho k horlivému čtení, aby nezanedbával
milosti, kteráž dána jest mu vzkládáním rukou kněžských.
Titovi přikazuje, aby mezi ostatními ctnostmi biskupa, jejž
stručně vylíčil, také znalost písem v něm vybíral: „držícího
se, praví, věrného slova, kteréž jest podle učení, aby mocen
byl povzbuzovati zdravým učenímiodpírající zdolávati.“Sva
tá totiž prostota prospívá jemu jedinému, a jak vzdělává zá
služným životem Církev Kristovu, tak škodí, neodporuje-li
protivícím se. Aggeus prorok, nebo lépe Pán skrze Aggea
praví : „Otaž se kněží na zákon,“ jest tudíž povinností kně
zovou na otázku odpověděti ze Zákona. A v Deuteronomiu
čteme: „Otaž se otce svého, a oznámí tobě; starších svých,
a povědí tobě.“ Též v Zalmu stém osmnáctém: „Zpěvna byla
mi ospravedlňování tvá na místě putování mého“. A v popisu
muže spravedlivého David přirovnávaje ho k stromu života,
jenž jest v ráji, mezi ostatními vlastnostmi též na toto pou
kázal: „V zákoně Hospodinově byla vůle jeho a v zákoně
jeho rozjímati bude ve dne i v noci.“ Daniel na konci svého
přeposvátného vidění praví, že spravedliví září jako hvězdy,
&rozumějící, t. j. učení, jako obloha. Vidíš, jak se od sebe
liší Spravedlivá prostota &učená spravedlivost? Oni k hvěz
dám, ti k nebi se přirovnávají, ač dle hebrejského textu obojí
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možno; u nichž totiž takto čteme : „Kteříž pak učení budou,
stkvíti se budou jako lesk oblohy, a kteří spravedlnosti vy
učují mnohé, jako hvězdy na věčné věky“. Proč pavel ná
dobou vyvolenou ? Asi proto, že nádobou Zákona a svatých
písem schránou. Fariseové žasnou nad učeností páně, diví
se petrovi a Janovi, jak znají Zákon, ač se písmu neučili. Co
koliv totiž jiným cvičba a denní v Zákoně rozjímání zjednává,
jim vnukal Duch Svatý; i byli dle toho, jak psáno jest, &soó'í
Čar-TOI.Dvanáct let dovršil Spasitel, a v chrámě dávaje star
cům otázky ze Zákona, spíše učí, poněvadž moudře se táže.

Ale pravíme snad, že Petr byl sprostný, že iJan byl sprost
ný, ač ten jako onen mohl říci: „Ač nezkušen jsem v řeči,ne
však v umění“?]an sprostný, rybář a neučený? A odkud, pro
bůh, tato slova: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo uBoha
a Bůh bylo Slovo? Aóyogřecky mnoho znamená —jestit'toi
slovo i rozum, i počet i příčina každé věci, skrze něž pozů
stávají všecky věci jsoucí; kteréžto všecky správně pozná
váme. Toho plato nevěděl, toho výmluvný Demosthenes ne
znal. ,Zničím,praví, moudrost moudrých a opatrnost opatr
ných zavrhnuf pravá moudrost ničímoudrost lživou,a ačkoli
bláznovství kázání jestv kříži, přece pavel ,moudrost mluví
mezi dokonalými; moudrost pak nikoli tohoto světa, ani kní
žat tohoto světa, kteříž hynou', ale mluví ,Boží moudrost v
tajemství ukrytou, kterouž předurčil Bůh před věkyf Boží
moudrost Kristus jest; Kristus totiž Boží moc i Boží moud
rost. Tato moudrost v tajemství jest ukryta, o níž i žalm de
vátý jest nadepsán: ,Za tajnosti syna', v němžto jsou všickni
pokladové moudrosti a umění ukrytí a jenž v tajemství jsa u
kryt, předurčen byl před věky a předurčen a předobrazen v
Zákoně i v Prorocích. Odtud i proroci se nazývali vidoucími,
poněvadž viděli toho, jehož ostatní neviděli. Abraham viděl
den jeho a zradoval se. Ezechieli se otevřela nebesa, jež lidu
hříšnému byla zavřena. ,Odhal, pravil David, oči mě, a patřiti
budu na divné věcize zákona tvéhof Zákon totiž duchovýjest
a odhalení potřebuje, aby se pochopil a abychom s odhale
nou tváří patřili na slávu Boží.

Kniha v Apokalypse sedmi pečetmi zapečetěna se ukazuje,
a dáš-li knihu tu člověku znalému písem, aby četl, odpoví ti:
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,Nemohu, nebot' zapečetěna jest.“ Kolik jich dnes myslí, že
znají písma, a drží knihu zapečetěnou a otevříti jí nemohou,
leč by ji odemkl ten, jenž má klíč Davidův, jenž otvírá zani
kdo nezavírá, jenž zavírá a nikdo neotvírá. Ve Skutcích Apoš
tolských svatý eunuch, nebo lépe muž (takjej totiž písmo jme
nuje) čta lsaiáše &tázán jsa Filipem: „Myslíš, že rozumíš, co
čteš?“ odpověděl: „Kterak mohu, nepoučí-li mne někdo?“ Já
(abych zatím o sobě mluvil) ani světější nejsem tohoto ko
morníka ani horlivější, jenž z Ethiopie, t. j. z nejzazších světa
končin přijel do chrámu, opustil palác královský, a taková
láska k umění Božímu v něm byla, že i na voze četl posvátná
písma, a přece třebas knihu držel a slova páně myslí pojímal,
jazykem hýbal a rty zvuk vydával, neznal toho, jehož v knize
nevědomky uctíval. přišel Filip, ukázal mu Ježíše, jenž uzav
řen v písmě se skrýval —ó divná moci učitele! —tutéž hodinu
uvěří komorník, pokřtěn jest, věrný a svatý jest a ze žáka uči
tel; více v opuštěné studnici Církve než ve zlaceném chrámě
Synagogy nalézá.

Toto jsem stručně načrtl (nedovolovalyt'ani těsné meze do
pisu a šíře se rozepsati), abys poznal, že se nemůžeš vydati
na cestu v posvátných písmech bez vůdce a ukazovatele. Ml
čím o grammaticích, rhetorech, filosofech, geometrech, dia
lekticích, musicích, astronomech, lékařích, jichž umění jest
smrtelníkům nejvýš užitečno, a ve tři části se dělí: 'có ó'óyya,
Tip!_ué3oďov,'FůVšmragíar. K nižším zamě tnáním přejdu, jež ne
tak jazykem, jako rukou se pořádají. Rolníci, zedníci, kováři,
dřevorubci, též tkalci i valcháři a ostatní, kteří všelijaká ná
řadí i věci nejvšednější dělají, nemohou býti bez učitele tím,
čím chtějí. „Co k lékařství náleží, lékaři slibují, co k řemeslu, Horat.Epist.lL
řemeslníci zjednávají.“

Jediné umění písem všickni napořád si osobují. „píšeme
učení neučení básně napořád.“ Toto umění tlachavá stařena,
toto matoucí se stařec,toto velikohubý solécista,toto všichni si
přivlastňují, pitvají, učí, dříve než se naučili. Jiní s obočím
přimhouřeným velikolepá slova jako drahá semena odvažu
jíce, mezi ženštinami o posvátných písmech filosofují. ]iní se
učí—oh,jaká hanba! —od žen,čemu učiti muže; a aby na tom
nebylo málo, s jakousi lehkostí slov, nebo spíše s opovážli
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vostí rozkládají jinýnlÝŠÉgearllůssaámřhťetřozumějí.Mlčímo sobě
podobných, kteříjestliže po světské literatuře se dostali k sva
tým písmům a řečíumělou sluchu lidu zalahodili, cokoli řek-v
nou, to za zákon Boží považují a nevidí se jim hodno zvěděti,
co proroci, co apoštolové smýšleli, ale svědectví nehodící se
k svému smyslu přizpůsobují; jako by velikolepým a nikoli
nejchybnějším způsobem učení bylo, zpotvořovati myšlenky
a na svou vůli písmo odporující přitahovati. Jako bychom ne
byli četli básní slátaných z Homéra a z Vergilia a nemohli i
Marona bez Krista nazvati křesťanem, protože napsal: „Již
přichází i panna, vracejí se říše saturnské, již nové pokolení
s nebe spouští se vysokého“, a jak Otec mluví k Synu: „Synu,
sílo moje, jediný moci veliká moje“, a potom slova Spasite
lova na kříži: „Takové věci připomínal a přikován trval.“ Dě
tinské jest toto a kejklířů hřepodobno, učiti, čeho neznáš; ba,
abych s Klitomachem se vyjádřil, ani toho nevěděti, čeho
nev1s.

Nejjasnější ovšem jest Genese, v níž o stvoření světa, 0 po
čátku pokolení lidského, o rozdělení země, 0 zmatení jazyků
a o národu židovském až do jeho odchodu do Egypta se píše.
průhledný jest Exodus s deseti ranami, s desaterem, s mystic
kými a božskými přikázáními. Srozumitelná jest kniha Levi
tikus, v níž každá obět, ba každá slabika i roucha Aaronova
a celý řád levitský dýší nebeskými taji. Numeri pak zdaž ne
obsahují tajemstev veškeré arithmetiky a proroctví Balaamo
va a čtyřicetidvou na poušti přebývání?Též Deuteronomium,
druhý zákon a zákona evangelického předobraz, nemá-liž
toho, co dříve bylo, ale přece tak, že nové jest, všecko ze sta
rého? Až potud Mojžíš,až potud pentateuch, kterýmižto pěti
slovy Apoštol se chlubí že chce v Církvi mluviti.

Job, vzor trpělivosti, kterých tajemství ve své řečinezahr
nuje? prosou začíná, veršem postupuje, řečí pěší končí; a
všecka Zvjmtaradialektiky odlišuje, maje ve své knize předlo
žení, přibrání, dotvrzení, závěr. Každé slovo v něm plno jest
smyslů, a —pominu-li ostatního — těla vzkříšení tak proro
kuje, že nikdo o něm ani zřejměji, ani obezřeleji nenapsal.
„Vím, praví, že Vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze
země povstanu; a zase oblečen budu koží svou, a v těle svém
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uzřím Boha svého, kteréhož uzřím já sám i oči mé spatří jej,
a ne jiný. Uložena jest tato naděje má v lůnu mém.“

přejdu k Ježíši Nave, jenž netoliko v činech, ale i ve jméně
svém nese obraz páně, přechází Jordán, vyvrací říšenepřátel
ské, dělí zemi národu vítěznému, a po všech městech, vsích,
horách, řekách,potocích a hranicích vyznačuje duchovní krá
lovství Církve a nebeského ]erusaléma.

V knize Soudců kolik knížat národa, tolik jest předobrazů.
Ruth moabská vyplňuje VěštbuIsaiášovu o ženě moabské,

řkoucího: „Vypust' beránka, pane, panovníka země z petry
pouště k hoře dcery sionské.“

Samuel na smrti Heliho a na zabití Saulovu ukazuje potla
čení zákona starého, a na Sadokovi a Davidovi zjevuje svá
tosti nového kněžství a nové vlády. Malachim, t. j. třetí a čtvr
tá kniha, královská líčí království judské a království israel
ské od Salomouna po Jechoniáše a od ]eroboama, syna Na
batova, až po Oseáše, jenž byl odveden do Assyrie. Hledíš-li
na historii, slova prosta jsou; prohlédáš-li k smysluv písmech
seskrývajícímu, skrovnost Církve a války bludařůproti Církvi
se vypravují.

Dvanáctproroků,v mezejediné knihy stěsnaných, něco da
leko jiného, než v liteře zní, předobrazuje.

Oseáš často jmenuje Efraima, Samařsko, ]osefa,]ezrahel a
manželku smilnou a syny smilstva a cizoložnici, ana zavřena
v ložnici manželově dlouhý čas sedí vdova a pod rouchem
smutečním čeká návratu muže svého k sobě.

Joel, syn Fatuelův, líčí zemi dvanácti pokolení pustošením
housenky, brouka, kobylky, rzi strávenou; apovyvrácení prv
nějšího lidu vylit bude Duch Svatý na služebníky Boží i na
děvky, t. j. na sto dvacet jmen věřící h, a že bude vylít ve ve
čeřadle sionském, kterýžto počet sto dvaceti povstávaje po
nenáhlu a přirůstavě, od jedné až do patnácti, utváří počet
patnácti stupňů, jež jsou v Zaltáři mysticky obsaženy.*

Amos, pastýř a rolník česající plané fíky, nevyložíse něko
lika slovy. Kdo by totiž náležitě vyjádřil tři neb čtyři zločiny
Damašku, Gazy, Tyru, ldumeje a synův Amnonových a Mo

* Sečteme-li číslice od jedné do patnácti. součet jest 120.A patnáct jest žalmů řečených
.StupňOVj-ch. což jsou žalmy no.—133.
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abových, a na sedmém a osmém stupni Judy a lsraele? Tu
mluví k tučným kravám, jež jsou na hoře samařské, &svědčí,
že se sřítí dům větší i menší. Zří strůjce kobylky a Hospodina
stojícího na zdi obmítané neb diamantové, a koš jablek, při
tahující tresty na hříšníky a hlad na zemi; nikoli hlad po chle
bě ani žízeň po vodě, ale po slyšení slova Hospodinova.

Abdiáš, jenž se vykládá služebník Boží, hřímá proti Edo
movi a krvelačnému a pozemskému, a toho, jenž vždy byl
sokem bratra svého Jakoba, kopím duchovním probodává.

Jonáš, holubice překrásná, potopením svým umučení Kri
stovo znázorňující, volá svět k pokání &pode jmenem Ninive
zvěstuje národům spásu.

Micheáš z Morasthi, spoludědic Kristův, zvěstuje zpusto
šení dcery lotrovy a obležení staví proti ní, protože roztrhla
čelist soudce israelského.

Nahum, utěšitel okrsku, laje městukrví apo vyvráceníjeho
praví: „Ájhle, na horách nohy blahozvěstujícího a oznamují
cího pokoj.“

Habakuk, zápasník statečný a urputný, stojí na stráži své,
pevným krokem vstupuje na hradbu, aby Krista na křížiroz
jímal a pravil: „přikryla nebesa mocjeho a chvály jeho plna
jest země,a bleskjeho bude jako světlo; rohové v rukou jeho,
tam skryta jest síla jeho.“

Sofoniáš, hloubatel a tajemství Božích znatel, slyší křikod
brány rybné a kvílení od druhé, potřeníod pahorků. Ukládá
také kvílení obyvatelům Moždíře, poněvadž umlkl veškeren
lid kananejský, rozptýlili se všickni, kteříž obložení byli
stříbrem.

Aggeus, sváteční a radostný, jenž sil v slzách, aby v radosti
žal, zbořený chrám buduje a Boha Otce uvádí mluvícího:
„Ještě jedno a maličko, a pohnu nebem a zemí a mořem i sou

šií,a pohnu všemi národy, a přijde žádoucí všechněm nároum .
Zachariáš, pamětlivý pána svého, mnohostranný v proro

ctví, zří Ježíše oděného rouchem špinavým a kámen se sed
mi očima; a svícen zlatý s tolika lampami, co očí; též dvě o
livy na levo i na pravo lampy, aby po ryzích, strakatých, bí
lých a vraných koních, po rozsápání čtyřspřežení z Efraim a
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koně z ]erusaléma věstil chudého krále a hlásal sedícího na o
slátku oslice ujařmené.

Malachiášzřejměana koncivšech prorokůvo odvrženílsra
ele a povolání národů: „Nemám, praví, zalíbení ve vás, díl—los
podin zástupů, adaru nepřijmuzruky vaší.Neboťod východu
slunce až na západ veliké jest jméno mé mezi národy, a na
každém místě se obětuje a přináší se jménu mému obět čistá.“

Isaiáši, ]eremiáši, Ezechielovi a Danielovi kdož může roz
uměti nebo je vykládati? první z nich, zdá se mi, nikoli pro
roctví, ale Evangelium spřádá. Druhý prut ořechový a hrnec
podpálený od tváři půlnoční a rysa zbaveného barev svých
a čtverou v rozličných metrech splétá abecedu. Třetí počátky
a konec takovými temnostmi má zahaleny, že u Zidův tyto
částky s počátkem Genese nečítají se před třicátým rokem.
Ctvrtý pak, jenž jest i posledním mezi čtyřmiproroky, znalý
časů a celého světa filoistór, jasnou řečí ohlašuje kámen sho
ry bez rukou utržený a všecka království podvracející.

David, náš Simonides, pindarus a Alceus, i Flakkus, Ka
tullusi Serenus,Krista na lyřeopěvá a na loutně desetistrunné
z pekel vítá vystupujícího.

Salomoun, pokojný &miláček Hospodinův, mravy napra
vuje, o přírodě učí, Církev a Krista pojí a k svatému sňatku
sladké pěje epithalamion.

Esther, obraz Církve, vysvobozuje národ znebezpečí, a za
vraždivši Amana, jenž se překládá nepravost, části hostiny a
slavný den odkazuje potomkům.

Kniha Paralipomenon, t. j. Zákona starého ěmtow).tak zna
menita jest, že chtěl-li by kdo bez ní si osobovati znalost pí
sem, sám sobě by se vysmíval. Jednotlivými jmény totiž a spo
jeními slov jednak činí se zmínky o událostech, opominutých
v knihách královských, jednak se vysvětlují nesčíslné otázky
Evangelia.

Esdráš a Nehemiáš, pomocník zajisté a utěšitel od pána, v
jednu knihu jsou vměstnáni; obnovují chrám, stavějízdimě
sta; a veškeren ten zástup národa vracejícího se do vlasti, a
líčení kněží, levitův, Israele, proselytův a stavba zdí avěží po
rodinách rozdělená něco jiného ukazují na povrchu, něco ji
ného v jádru chovají.
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Žalm 118. 20.

List padesátý třetí

pozoruješ, že stržen jsa láskou k Písmům, překročil jsem
míru listu a přece jsem nevyplnil, co jsem chtěl. Slyšeli jsme
toliko, co znáti, po čem toužiti máme, abychom i my mohli
říci: ,Zachtělo se duši mé žádati si ospravedlnění tvýchf O
statně naplňuje se na nás ono Sokratovo :Jen to vím,že nevím.

Dotknu se stručně i Nového Zákona.
Matouš, Marek, Lukáš, Jan, čtyřspřeženípáně a praví Che

rubíni, což se vykládá ,množství vědění', po celém těle jsou
okati, jiskry z nich srší, blesky šlehají, nohy mají přímy a do
výšesměřující, jsou spolu spleteni &jako kolo do kola se točí
a spějí, kamkoli je van Ducha Svatého nese.

pavel Apoštol sedmi církvím píše — osmou totiž k Židům
většina mimo počet klade —Timothea poučuje a Tita a File
mona prosí za uprchlého otroka. O tom myslím lépe mlčeti
než psáti málo.

Skutkové Apoštolští zdá se sice jako by holou historii vy
právěli a rodící se Církve dětství stkávali; ale víme-li, že pí
sař jejich Lukáš jest lékař, jehož chvála jest v Evangeliu, po

Šorujeme,že všecka slova jeho jsou zároveň lékem churavějícíu51.
Jakub, petr, Jan, Juda Apoštolové sedm listů vydali, tak

tajemných jako vyzbrojených, a krátkých zároveň idlouhých:
krátkých slovy, dlouhých myšlenkami, takže málokdo čítaje
v nich tápe v slepotě.

Apokalypsa Janova má kolik slov,tolik tajemství.Málo jsem
řekl, a na záslužnost knihy veškera chvála jest příliš nizka;
v každem slově mnoho smyslů se skrývá.

Prosím tě, nejmilejšíbratře, v tom buď živ, to rozjímej, nic
jiného neznej, nic jiného nehledej. Nezdá-liž se ti, že to již
zde na zemi jest příbytkem nebeského království? Nechci,
aby ses pohoršoval v Písmech svatých prostotou a jakousi
hrubostí slov,jež bud'chybou překladatelův neb úmyslněbyla
tak pověděna, aby snáze učilashromáždění venkovské a aby
v jedné a téže větě jinak učený, jinak neučený slyšel. Nejsem
tak zbrklý a tupý, abych se nabízel, že věci tyto znám, a že
sbírám na zemi plody toho, čehož kořeny tkví v nebi; ale vy
znávám, že chci, hlásám o sobě, že se snažím. Učitelství od
mítám, průvod připovídám. Zádajícímu se dává, tlukoucímu
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se otvírá, hledajígňálčlžšyueiůlělšlžlhpíňům tomu, čehož zna
lost nám potrvá v nebesích.

S otevřeným náručím tě uvítám a abych nevypleskl něja
kou nejapnost a hermagorskou nabubřelost, čehokoli si bu
deš přáti, s tebou zvěděti se pokusím. Máš zde nejoddaněj
šího svého bratra Eusebia, jenž mi radost z tvého listu zdvoj
násobil, vypravuje mi o počestnosti tvých mravů, pohrdání
světem, věrném přátelství, lásce ke Kristu. Nebot' moudrost
a půvabnou mluvu i bez něho list sám dával na jevo. pospěš,
prosím tě, a provaz loďky na moři váznoucí raději přetni než
rozvazuj. Nikdo hodlající se zříci světa nemůže dobře pro
dati, čehož prodáváním pohrdl. Cokoli na potřebné útraty
ze svého vezmeš, za zisk počítej. Jest staré přísloví: Lakomci
tak chybí, co má, jako co nemá. „Věrný má celý svět bohat
stvím, nevěrný však i obolu pohřešuje“ Tak živi buďme, jako
nic nemajíce a všemi věcmi vládnouce. Výživa a šat jest bo
hatstvím křesťanů.Máš-li věc svou ve svém majetku, prodej ;
nemáš-li, odvrhni. Tomu, jenž bere sukni, i pláště jest zane
chati. Nebo jestliže pořád odkládaje na zítřek &den po dni
utrhuje, opatrně a část po částce statečku svého neprodáš,
nemá Kristus z čeho živiti své chudé. Všecko Bohu dal, kdo
sám sebe obětoval. Apoštolové toliko loďky a sítě opustili.
Vdova dva měděncevmetla do pokladnice, a poctěna jest nad
Kroisova bohatství. Snadno pohrdá vším, kdo vždy má na
myslí, že umře.

FURII
O zachování vdovství.List LIV.

Zádáš mne listem a snažně prosíš, abych ti odepsal nebo
napsal, kterak bys měla živa býti a věnec vdovství s bezúhon
ným štítemcudnosti zachovatiRaduje se duch,plesají útroby,
dychtivo jest srdce, že tím si přeješ býti po manželství, čím
svaté paměti matka tvá Titiana byla dlouho v manželství. Vy
slyšeny jsou prosby a modlitby její. Dostalo se jí v jediné
dceři, co sama za živa měla. Kromě toho máš veliké privile
gium rodu svého, že od Kamilla buď o žádné z vaší rodiny
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Žalm 44.

List padesátý čtvrtý
se nepíše, nebo jen o málokteré, že by byla poznala druhé
lůžko manželské, protož nebyla bys ani tak hodna chvály,
setrvajíc ve vdovství, jako kletby, kdybys toho ty křesťanka
nezachovala, čeho po tolik věků pohanky ostříhaly.

Nezmiňuji se o paule a Eustochii, květech vašeho rodu,
aby se nezdálo, že maje tebe povzbuditi, beru si to za zámin
ku, abych ony chválil; pomíjím Blésilly, jež za manželem svým,
tvým bratrem, se odebravši, za krátký čas života mnohé časy
ctností naplnila. A kéž by slavné vzory žen napodobili mu
žové a vrasčitá staroba vracela, co dobrovolně obětuje mla
dost! Věda a vida kladu ruku v plamen: stahovati se budou
obočí, napřahovati se bude paže a rozezlený Chremes ústy
nabubřelými bude se vztekati. pozdvihnou se lechové a proti
listu mému sbor patricijský bude hřímati,mne kouzelníkem
a svůdcem nazývajíce a volajíce, že do nejzazších končin
mne náleží vypověděti. At' přidají, chtějí-li, i Samaritána, a
bych titul pána svého poznal. ]istotně dcery od otce neroz
děluji, aniž pravím ono slovo Evangelia: Nech ať mrtví po
chovávají mrtvé své. Ziv jestit', kdo věřív Krista, a kdo v něj
věří, má zajisté kterak on chodil, i sám choditi.

Ustaň závist, kterou zmijí zub lájců vždy jed pouští na kře
st'anství, aby bojíce se nemravností nepovzbuzovali k ctnosti.
Kromě listů se navzájem neznáme, a jedinou příčinou, kde
není známosti tělesné, jest svatá láska. Cti otce svého, ale ne
odděluje-li tě od otce pravého. Dotad znej příbuzenstvo krev
ní, dokavad ono zná svého stvořitele; sice David tobě ihned
zapěje: ,Slyš, dcero, a viz a nakloň ucha svého a zapomeň
lidu svého a domu otce svého; a požádá král krásy tvé, nebo
on jest pán Bůh tvůjf Veliká odměna za zapomenutí otce:
požádá král krásy tvé. Ze jsi slyšela, že jsi viděla, že jsi na
klonila ucha svého azapomněla lidu svéhoadomu otce svého,
požádá král krásy tvé a řekne ti: ,Všecka krásna jsi, přítel
kyně má, a poskvrny není na tobě.“ Co krásnějšího duše,
která dcerou Boží se nazývá &žádných okras nehledá na ve
nek? Věří v Krista, a touto chloubou obohacena běží k Ze
nichovi, téhož majíc pánem, kteréhož i chotěm.

Jaké tísně jsou v manželství, poznala jsi sama v manželství,
a jako masem křepelčím až k zošklivění jsi se nasytila. Nej
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Furii o zachování vdovství

hořčí žluč pocítila jsi v chřtánu, vyvrhla jsi kysnoucí a naka
žené pokrmy, ulevila jsi bouřícímu se žaludku. Nač bys zno
vu požívala, co ti bylo škodlivo? pes vracející se k vývratku
svému a svině do kaliště bláta. Ani tupá hovada a přelétaví
ptáci do týchž ok a sítí se nelapají. Nebo se obáváš, aby Fu
riovci nevymřeli a že by otec tvůj neměl z tebe chlapečka,
který by mu lezl po hrudi a záda mu lejnem pomazával? Ba
věru, všecky, které se vdaly, mají dítky, &ty, kterým se na
rodily dítky, odpověděly svému rodu! Ukázal na sobě 'syn
Ciceronův otce svého ve výmluvnosti? Kornelie vaše, vzor
cudnosti i plodnosti, zaradovala se, že Gracchové její sebe
zplodili? Směšno jest doufati na určito, co vidíš, že mnozí
buď nemají nebo měvše ztratili. Komu zanecháváš tolik bo
hatství? Kristu, jenž nemůže umříti. Koho budeš míti dědi
cem? Toho, kteréhož i pánem. Řmoutiti se bude otec, ale
veseliti se bude Kristus; truchliti bude rodina, ale andělé bu
dou blahopřáti. At' činí otec se svým jměním, co chce; nejsi
toho, jemuž jsi se narodila, ale toho, jemuž jsi se znovuzrodila
a jenž tě za velikou cenu vykoupil, za krev svou.

Střez se kojných a chův a takových vínamilovných živo
čichů, kteří z kůže tve' svoje břicho nasytiti si žádají. Nera
dívají, co tobě, ale co jim prospěje, &často namlouvají:

,Zdaž samotna Vstálém truchlení chceš ztráviti mládí,
Venušiných sladkých neznajíc ani dítek a odměn?

Kde cudnost a svatost, tam šetrnost; kde šetrnost, tam újmy
pro služebnictvo. Cokoliv nevezmou, to myslí že jim uzmuto
jest, a nepřemýšlejí, z kolika, ale kolik berou. Kdekoliv uzří
křesťana,ihned ono běžné: Řek a mamič. Oni nejhanebnější
pověsti roztrušují, a co z nich ze samých vyšlo, to líčí, jako
by od jiných byli uslyšeli, jsouce sami tvůrci i přibarviteli.
Odtud pověst o lži, kteráž jakmile se donese matronám a je
jich jazyky se rozvěje, letí po provinciích. Viz, jak mnohé
vzteklou tlamou zuří a se zbarvenou tváří, zmijími výkruty,
zuby uhlazenými rvou křesťany.Odtud některá,

,po ramenou již vlá hyacinthová plena,
přižluklého cos ňuhňajíc povykuje a útlým
patrem podtrhuje slova“.
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List padesátý čtvrtý

Všecek sbor přisvědčuje a štěkají všecky stoličky. Připojují
se i z našeho řádu, kteří jsou hryženi i hryžou, proti nám plni
řeči, pro sebe němi, jako by i oni něco jiného byli než mniši,
a co na mnichy se říká, ja 0 by se nevztahovalo ina kleriky,
kteříž jsou otci mnichů. kodou ovce jest potupa pastýře;
jako zase život toho mnicha se chválí, který v úctě má kněží
Kristovy a nezlehčuje stupně, skrze který se stal křesťanem.

Toto jsem mluvil, v Kristu dcero, nepochybuje o úmyslu
tvém —nikdy zajisté bys nežádala listu na povzbuzenou, kdy
bys byla v pochybnostech o dobrotě monogamie — ale abys
rozuměla nešlechetnosti služebníčků, kteří tě na prodej nosí,
a úkladům příbuzných a zbožnému bludu otcovu,jemužto a
bych lásku k tobě přiznal, upírám umění lásky, řka něco s
Apoštolem : ,Vyznávám, že horlivost Boží mají, ale ne podle
umění.“Napodobuj raději —mnohokrát to zajisté budu opa
kovati —svou svatou matku, na kterouž kolikrátkoliv si vzpo
menu, přichází mi na mysl její žár ke Kristu, zsinalost v pos
tech, dobročinnost k chudým, úslužnost k služebníkům Bo
žím, pokora v srdci a v šatstvu a ve všem řeč mírná. Otec
tvůj, jehož pro čestjmenuji, ne žejest konsulárem a patriciem,
ale že křesťanem — at'naplní jméno své a raduje se, že dceru
Kristu zplodil, ne světu; ba raději ať lituje, že jsi ipanenství
nadarmo ztratila i ovoce manželství pozbyla. Kde jest man
žel, kterého ti dal? I kdyby býval byl milý, kdyby dobrý, smrt
byla by všemu konec učinila a svazek manželský bylo by roz
vázalo zahynutí. Chop, se, prosím, vhodné chvíle a učiň z nut
nosti ctnost. Nepohledává sena křest'anechzačátku,ale konce.
pavel zle začal, ale dobře skončil; Jidášovy začátky se chválí,
ale konec zradou se zatracuje. ti Ezechiele: Spravedlnost
spravedlivého nevysvobodí ho, v kterýžkoli den zhřeší, a
bezbožnost nebude škoditi jemu, v kterýžkoli den se obrátí od
bezbožnosti své. Toto jest žebř]akobův, po němž andělé vy
stupují a sestupují, o který pán se opírá, zemdleným podá
vaje ruky a unavené kroky vystupujících patřením na sebe
posilňuje. Ale jako nechce smrti hříšníka, než aby se obrátil a
živ byl, tak nenávidí vlažných a brzy se mu zprotivují. Komu
více se odpouští, více miluje.

Ona nevěstka v Evangeliu, pgkřtěná slzami svými, a vlasy,23



Furii o zachování vdovství
_jimiždříve mnohé byla obluzovala, nohy páně utírajíc, byla
zachráněna.Neměla nabíraných náčelenek,ani vrzavých stře
víčků, ani obočí stříbřcem očazeného, čím nečistší jsouc, tím
krásnější. Co má činiti na tváři křesťančiněnachově a bílé lí
čidlo? Ono nalhává červenost lící a rtů, toto obličeje a kr
ku: rozpalovadla mládencův, dráždidla chtíčů, necudné mysli
znamení. Kterak může plakati za své hříchy,která slzami kůži
„obnažujea brázdy vyrývá na tváři? Ustrojení to není páně,
závoj ten Antichristův jest. S jakou důvěrou pozdvihuje knebi
tváří, kterých Stvořitel nezná? Marně se namítá mladost a
poukazuje se na Věkdívčí;vdova, která manželu se líbiti pře
stala a podle Apoštola v pravdě vdovou jest, ničeho nemá
potřebí než vytrvalosti. Má na paměti bývalou rozkoš, ví, co
ztratila, čím se kochala: žhavé šípy ďáblovy jest uhašovati
chladem postův &bdění. Buď mluviti nám jest tak, jak jsme
oděni, nebo se odívati, jak mluvíme. Kterak něco jiného sli
bujeme &něco jiného ukazujeme ? ]azyk hlásá čistotu, a celé
tělovystavuje necudnost.

Toto co do vzezřenía ustrojení. Ostatně vdova, která v roz
koších jest —nikoliv moje to slovo, ale Apoštolovov— za živa
mrtva jest. Co tímmíní,pravě, ,za živa mrtva jest'? Zivou totiž
zdá se neznalým a nezemřelou hříchem, ale Kristu, jehož
skryté věci neklamou, mrtva jest. Duše totiž, která zhřeší, ta Euch.,s,
umře.,Některých lidí hříchové jsou zjevni a předcházejí soud,
některých pak i následují. Atak také i dobří skutkové jsou 1.Tim.5.
zjevni, a kteříž jinak jsou, nemohou se skrýtif Co praví, ta
kové jest: Někteří tak volně a veřejně hřeší, že jak je uzříš,
ihned poznáš hříšníky; jiné však, kteří chytře skrývají své
neřesti, poznáváme z následujícího obcování. Tak i dobré
skutky u některých jsou veřejny, u jiných za dlouho se o nich
dovídáme. Nač tedy třeba, bychom se chlubili čistotou, která
bez družek a přízdobek svých zdrženlivosti &šetrnosti ne
může sobě získati víry? Apoštol moří tělo své a panství duše
je poddává, aby toho, co jiným přikazuje, sám neporušil: a
mladice, jejíž tělo kypí pokrmy, jista jest cudností?

Toto pravě, neodsuzuji pokrmů, kteréž Bůh stvořil k po
žívání s díkůčiněním, ale tvrdím, že jinochům a dívkám jsou
dráždidly chtíčů. Nehárá takovými žáry VýheňEtny, ani vul
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List padesátý čtvrtý
kánská země, ani Vesuv a Olymp, jako mladická dřeň vína
plná, hostinou rozplameněná. Lakomství mnozí potlačí a s
měšcem odloží; zlolajný jazyk napraví přikázané mlčení; pě
stění těla a výstrojné šatstvo za hodinku se změní. Všecky
ostatní hříchy jsou zevnější, a co zevní jest, snadno se odvr
huje; jediná žádostivost tělesná, vložená od Boha na plození
dětí, vybočí-li ze svých mezí, zvrhá se v neřest a jakýmsi zá
konem přirozeným k obcování dychtí vyraziti. Velikou tedy
silou a bedlivou pilností jest, přemoci, čím jsme se narodili
v těle, nežíti tělesně, s sebou bojovati denně a zavřeného ne
přítele sto očima Argovýma, jak báje vypravují, stříci. Toto
Apoštol jinými slovy řekl: ,Všeliký hřích, kterýžkoli učiní
člověk,kromě tělajest; ale kdo smilní, hřeší proti svému tělu .
praví lékaři a kteří o přirozenosti lidského těla psali, zejmena
Galenus v knihách, jichž název jest Heol čVthwV,že těla ho
chův a mladíkův a dokonalého věku mužův a žen vrozenou
horkostí vrou a že škodlivy jsou těmto věkům pokrmy, kte
rými horkost se zvyšuje, a že slouží ku zdraví pokrmy a ná
poje studené, jako zase starcům, kteří zahleněním trpí a zi
mou, teplá jídla a stará vína prospívají. Odtud i Spasitel:
„Hleďte se, praví, aby snad nebyla srdce vaše obtížena ob
žerstvím a opilstvím a pečováním tohoto světa“. A Apoštol:
,Vínem, v němž jest chlípnostf A není divu, znamenal-li to
hrnčíř o nádobě, kterou sám utvářil, když komik, jehož úče
lem jest lidské mravy znáti a vyličovati, řekl: Bez Cerery a
Bakcha chladne Venuše.

Nejdříve tedy, nevadí-li tomu slabost žaludku, dokud ne
překročíš let dívčích, vodu měj za nápoj, iež jest přirozeností
nejchladnější,nebobrání-litomu churavost, slyšsTimotheem:
„Užívej skrovně vína pro svůj žaludek a své časté nemoci.
potom i mezi pokrmy všeho teplého se vyhýbej; netoliko o
masech mluvím,okterýchž Nádoba Vyvolená vynáší úsudek:
„Dobré jest vína nepíti a masa nejísti,“ ale i v luštěninách
jest se varovati nadouvajících a těžkých, — a věz, že nic tak
neprospívá mladým lidem křesťanskýmjako zelenina, pročež
i na jiném místě dí: „Kdo mdlý jest, jez zelí“ — a žár tělesný
chladnějšími hody jest mírniti. Jestliže tři mládenci a Daniel
požívali luštěnin, mladičcí byli a ještě nebyli přišli na pánev,
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na níž král babylonský starce soudce pražil. My nehledáme
krásy těla, jež na nich — zvláštním privilegiem milosti Boží
— z těchto pokrmů se zastkvěla, ale svěžesti duše, a ta nen
mocí těla bývá silnější. Odtud i někteří z těch, kteří po životě
cudném touží, na prostřed cesty padají, zdrženlivost jediné
na pokrmy masité vztahujíce a žaludek zatěžujíce luštěnina
mi, kteréž mírně-li a skrovně se jich požívá, neškodny jsou.
A abych pověděl, co smýšlím, nic tak nenadýmá těla a nepo
lehtává údů pohlavních jako nezažitá potrava a křečovité
říhání. Raději chci, dcero, aby chvilku tvá stydlivost trpěla
než věc, o kterou běží. Cokoliv jest semenem chtíčů, za jed
měj.5krovné jídlo a žaludek vždy lačný buďtež nad třídenní
posty, a mnohem lepší jest denně málo než zřídka mnoho
jisti.Ten déšťjest nejlepší, který ponenáhlu prší; prudký a při
lišný lijavec vyvrací nivy.

Když jíš, myslí,že ihned se máš modliti, ihned čísti.Z písem
svatých mějž vyměřen počet veršů; tu denní úlohu pánu své
mu odváděj, a nedovolui ůdům odpočinouti, dokud košíku
své hrudi vrchovatě nenapředeš. po písmech svatýchčtitrak
táty učených mužův, ale těch, jichžto věrnost známa jest. Ne
třeba,abys zlata v blátě hledala; mnoha perlamivykupuj perlu
jedinou. Stůj dle Jeremiáše na mnoha cestách, abys došla na
onu cestu, jež k Otci vede. Lásku k náramkům a drahému ka
mení a hedvábnému šatstvu přenes na znalost písem. Vejdi
do země zaslíbené, mlékem a strdí tekoucí, jez bílé pečivo a
olej, oděj se s Josefem v roucha pestrá, buďtež oči tvé pro
píchnuty s ]erusalémem řečíBoží, aby vzácná zrna nové setby
s nich visela. Máš svatého Exsuperia, osvědčeného věkem i

VÍIÉU,kterýž at' svým napomínáním často tě učí.iň sobě přátely z mammony nepravosti, aby tě přijali do
stánků věčných. Těm dávej bohatství své, kteří si za ně ne
koupí bažantů, ale smědého chleba, kteří hlad chtějí zahnati
a ne ještě víc rozmařilosti hověti. Rozpomínej se nad nuzným
a chudým. Každému, kdo tě prosí, dej, ale na prvním místě
domácím víry: nahého odívej, hladového krm, nemocného
navštěvuj. Kolikrátkoli ruku vztáhneš, Krista měj na mysli.
Střez se, abys, an pán tvůj žebrá, ty ciziho bohatství neroz
množovala.
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List padesátý čtvrtý
Prchej schůzek s mladými muži. Nakadeřených a uhlaze

ných a rozmarných at' krov domu tvého nespatří. Zpěvák at'
jest zapuzen co škůdce; harfenice a citernice a takovou dru
žinu ďáblovu co usmrcující písně sirén zaplašuj od svého sta
vení. Nevycházej často na veřejno a nedávej se nositi ve vdov
ské svobodě městem, předcházenavojem kleštěnců. Hanebný
to jest mrav, když křehké pohlaví a slabý věk nadužívá své
volnosti a myslí, že smí, co se zlíbí. Všecko zajisté jest dovo
leno, ale ne všecko prospívá. Aniž at'se k tvému boku druží
vyšňořený poručník neb sličný soukojenec nebo běloučký a
růžolící nášlapník. Leckdy duch paní ze vzezření děveček se
posoudí. Společnosti svatých panen a vdov hledej, a nutí-li
potřeba hovořiti s muži,neštit' se svědků, a taková bud'důvěr
nost rozprávky, aby ses, když jiný vstoupí, nelekala a nerděla.
Zrcadlem mysli jest tvář, a-oči mlčky vyjevují tajnosti srdce.
Viděli jsme nedávno jednoho potupnou pověstíoznačeného
po celém Východě pobíhati; a věk 1plet'i vzezření a chůze,
nerozdílná společnost,vzácnéhostiny,královský přepychmlu
vily o svatbách Neronových a Sardanapalových. Rána jiných
budiž nám naučením k opatrnosti. Když zkažený jest bičován,
blázen moudřejší bude. V svaté lásce není netrpělivosti; lichá
pověst brzy se potlačuje a život pozdější soudí o dřívějším.
Nenít'možno, aby bez závistivého hryžení lidí prošel kdo dra
hou tohoto života, a úlevou zlým bývá na dobré se sápati, neb.
myslí, že množstvím hřešících se zmenšuje trestnost hříchů;
ale přece oheň stébla brzy utuchá a rozlévající se plamen ne
dostatkem hořlaviny ponenáhlu pohasíná. Jestliže vloni po
věst lhala nebo mluvila pravdu, ať ustane neřest, ustane i
pověst. Toto pravím, ne že bych se o tobě něčeho neblahého
strachoval, ale že s vroucí svatou láskou i toho, co bezpečno
jest, se obávám. bys viděla sestru svou a řečoněch svatých
úst sama uslyšela, zřelabys vtom útlém tílku mohutného du
cha, slyšela bys všecek Starý i Nový Zákon zjejího srdce pla
nouti. posty jsou jí hrou, modlitba rozkoší. Drží buben dle
vzoru Mariina a nad potopením Faraonovým sboru panen
předzpěvuje: „Zpívejme Hospodinu, nebo slavně zveleben
jest, koně i jezdce svrhl do moře.“ Ty učí v kytharistky Kris-—
tu, ony v harfenice Spasiteli vzdělává. Takto den, takto noc
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se tráví „a s olejem ve svítilnách připraveným očekává se pří
chodu Zenichova. Následuj tedy i ty svojí příbuzné: aťmá
Rím, co má města Říma vznešenější Betlém.

Máš jmění, snadno ti jest nuzným poskytovati věcí na vý
živu potřebných. Co se pro rozmařilost chystalo, toho at'ctnost
užije; žádná,která sňatkem chce pohrdnouti,at' se nebojí nou
ze. Vykupuj panny a uváděj je do ložnice Spasitelovy, ujímej
se vdov a mezi lilie panen a růže mučenic jako nějake' fialy
je vplétej ;za korunu trnovou, v níž Kristus rozkoše světa nesl,
takový věnec vij. Ať se raduje a pomáhá ti muž přeurozený
otec tvůj; at' se učí od dcery, čemu se učil od manželky. Již
zšedivěla hlava, kolena se třesou, zuby vypadávají a „čelo
ošklivé vráskami se rozrývá“, sousedka smrt jest za dveřmi,
hranice na blízku se ukazuje.Chtějme nechtějme, starci jsme.
Nabízí se mu viatikum, kterého na dlouhou cestu jest potřebí.
Ať s sebou nese, co mu bezděky bude opustiti, nebo lépe ře
čeno, at' si pošle před sebou do nebe, co, nezabrání-li tomu,
země stráví.

Mladičké vdovy, z nichž některév Kristu zbujněvše odešly
zpět po Satanovi, říkávají rozehřáty chtíčem: „Skrovničké
moje jmění denně se rozptyluje, dědictví po předcích se pro
mrhává, otrok hanlivě mluvil, děvečka zanedbala rozkazu.
Kdo bude choditi na veřejnost? kdo odpovídati za pozemko
vé daně? kdo mě dítky vzdělávati? kdo maličké otroky vy
chovávati?“ A to, jaká hanba! udávají za příčinu manželství,
co samo bylo by mělo manželství zabrániti. přivádí matka
na dítky ne otčíma, ale nepřítele, ne otce, ale tyrana. při roz
ohněné žádosti zapomíná na svůj život a mezi malíčkými,
svých běd nevědomými, ještě smutek zachovávajíc, již za no
vou chot' se připravuje. Co namítáš jmění, co pýchu ubohých
sluhův? Vyznej hanebnost. Zádná se nevdává proto, aby s
manželem nespala. Nebo nedráždí-li tě chtíč, jaká jest to ší
lenost, dle mravu nevěstek na pospas dávati cudnost, aby se
množilo bohatství, a pro věc mrzkou a záhubě určenou prz
niti čistotu, kteráž jest drahocenná a věčna? Máš-li dítky, co
si žádáš sňatku? Nemáš-li, proč se nebojíš zkušené neplod
nosti a věc nejistou nad jistý stud stavíš? Spisuje se ti nyní
smlouva svatební, abys za kratičko donucena byla závět'či
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niti. předstírati se bude nemoc manželova, a co bude chtíti,
abys ty učinila jakoby umírajíc, sám učiní tak, aby dlouho byl
živ.Nebo stalo-li by se, že bys i z druhého manžela měla dít
ky, domácí zápas, vnitřní boj. Nebudeš směti milovati dítek,.
které jsi zrodila, ani rovně na ně pohleděti. potají budeš dá
vati jídlo, záviděti bude nebožtíku a nebudeš-li dítek nená
viděti, bude se o tobě mysliti, že ještě miluješ jich otce. Uve
de-litě do domu svého muž mající z první ženy potomstvo, bys
byla nejlaskavější, všecky komedie a všickni mimografové a
všecka obecná rčení rhétorův budou deklamovati na přezu
řivou macechu. Rozestůně-li se pastorek a rozbolí-li ho hlava,
budeš rozkřičena co travička. Nedáš-li mu jídla, nazvou tě
ukrutnicí, dáš-li, ohavnicí. Prosím tě, jaká tak veliká blaha
jsou ve druhém manželství, aby se jím tato zla vyvážila?

Chceme zvěděti, jaké mají býti vdovy? těme Evangelium
dle Lukáše. ,A byla, praví se tam, Anna prorokyně, dcera Fa
nuelova z pokolení Aserovaf Anna vykládá se ,milost', Fa
nuel v našem jazyku znamená ,tvář Boží', Aser buď ,blaže
nost“ nebo ,bohatství' se překládá. poněvadž tedy od mla
dosti až do osmdesáti čtyřlet nesla břímě vdovství a neod
cházela z chrámu Božího, ve dne v noci postům se oddávajíc
a modlitbám, zasloužila si milosti duchovní a slove dcerou
tváři Boží a za letitou blaženstvím & bohatstvím se počítá.
Vzpomeňme si na vdovu sareptskou, kteréž hlad Eliášův byl
nad vlastní a dítek záchranu a sama téže noci umřítise chys
tajíc se synem, ostavovala hosta k životu zachráněněho, chtějíc
raději života pozbýti než almužny, a v hrsti mouky připravo
vala si setbu žně páně. Mouka se zasěvá a plná nádoba oleje
se rodí. V Judsku nouze o obilí — bylot' tam zrno pšeničné
umřelo — a v pohanstvu vdově proudy oleje se prýštily. te
me 0 Juditě, libo-li ovšem komu vzíti do ruky knížku, vdově
zmořené posty a rouchem smutečním znešvařené, kteráž ne
t_ruchlilazemřelého muže, ale nevzhledností těla hledala příští
Zenicha.Vidím ruku mečemozbrojenou, zkrvavenou pravici,
poznávám hlavu Holofernovu, z prostřed nepřátel donese
nou. Dřemáhánepřátele žena a cudnost stíná chlípnost, a ze
vnějšek na ráz měníc, k vítězným nešvarům se vrací, všeliké
okrasy světské čistších.
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Někteří nezkušeně počítají i Deboru mezi vdovy &vůdce

Baráka mají za syna Debořina, ač písmo něco jiného připo
míná. Myji proto budeme jmenovati, že prorokyní byla a mezi
soudce se počítá. A poněvadž mohla říci: Jak sládka jsou
hrdlu mému vyřčení tvá, nad med aplást ústům mým', jméno Žalm„g,
včely přijala, květy písem jsouc nakrmena, vůní Ducha Sva
tého oblita a sladké šťávyambrosie prorockými ústy skláda
jíc. Noomin, jež nám zní nagaxszífauěvn,kterouž můžeme pře
ložiti „utěšená“, když muž &dítky jí v cizině umřeli, cudnost
nesla si do vlasti a touto posilou se zachovávajíc, přidržela
u sebe snachu Moabitku, aby se naplnila věštba Isaiášova:
,Vypust' beránka,pane,panovníka země, ze skály pouště.“ při- ]531_16_
cházím k vdově z Evangelia, vdově chudičké, bohatší všeho
národa israelského, která vzavši zrno hořčičné a zadělavši
kvasu do tří měřic pšenice, vyznávání Otcei Syna milostí Du
cha Svatého zlahodila a dva penízky vmetla do pokladnice,
vše, co míti mohla jmění, &všecko své bohatství v dvojím víry
své Zákoně věnovala.Toto jsou dva serafíni, třikrát oslavující
Trojici a v pokladu Církve skrytí, z něhož i kleštěmi obojího
Závětu žhavý uhel uchopený očišťujerty hříšníkovy.

Co shledávám věci staré a ctnostj žen z knih vynáším, když
si můžeš mnohé na oči postaviti v Římě, kdež živa jsi, jichžto
vzoru bys napodobiti měla? A aby se nezdálo, že z lichocení
jednu po druhé jmenuji, stačí ti svatá Marcella, jež odpoví
dajíc svému rodu, cosi z Evangelia nám obnovila. Anna sedm
let od panenství svého byla živa s manželem, tato sedm mě
síců; ona příchodu Kristova čekala, tato drží se toho, jehož
ona na lokty vzala; ona kvílícího opěvala, tato velebí vítěz
ného; ona mluvila o něm všem, kteříž očekávali vykoupení
]erusaléma, tato s vykoupenými národy v lá: ,Bratr nevyku
puje, vykoupí člověk?“a jiného Zalmu: ,Ělověk narodil se v
něm a sám Nejvyšší založiljejf Vím, že jsem asi přede dvěma
lety vydalknihy protijovinianovi,vnichž jsem otázkys protiv
né strany přicházejícípotřel autoritou písem, kde Apoštol do
voluje druhé manželství. proto není otom třeba zúplna psáti,
když můžeš po tom, co bylo napsáno, sáhnouti. Jen tolik, a
bych nepřekročil míry listu, ti chci připomenouti: pomýšlej
denně, že máš umříti, &nikdy na druhý sňatek nepomyslíš.
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List LV. AMANDOVI KNĚZI

Krátký list nemůže vyložiti dlouhých otázek a mnoho věcí
v těsné meze uzavíraje semknouti, co smysly rozložito jest.
Ptáš se, co znamená ono slovo v Evangeliu Matoušovu: „Ne
buďte pečlivi o den zítřejší; dostit má den na své zlosti“. Zí
třek v písmech svatých značí čas budoucí, jako Jakob mluví
v Genesi : „Vyslyší mě zítra spravedlnost má“, a tam, kde dvě
pokolení, Rubenovo a Gadovo, a polovice pokolení Manas
sesova stavějí oltář a veškeren Israel k nim posílá poselství,
když veleknězi Fineesovi odpovídají, že proto oltář postavili,
aby zítra se neupírala synům jejich pravá úcta k Bohu. A mno
ho takového v Starém Zákoně najdeš. Ten tedy, jenž nám o
budoucích věcech přemýšleti zapověděl, dovolilo nynějších
pro křehkost lidského života. Ze pak praví : Dostit' má den
na své zlosti, tomu takto rozuměj : Dostačí nám o přítomných
tohoto věku tísních přemýšleti; nač potřebí jest smysl k vě
cem nejistým a budoucím rozpínati, kterých buď dosíci ne
můžeme nebo snad naleznouceje rychle je ztrácíme? Zname
nát' slovo “Mm/a,kteréž latině se překládá ,zlost', řecky dvojí,
zlost i trápení, kteréž ekové zámmv nazývají a kterým zde
spíše náleželo přeložiti nežli slovem zlost. Ále hádá-li se kdo
a nechce-li, aby mxía značila trápení a úzkost, ale zlost, jest
to vyložiti v tom smyslu, dle něhož svět v zlosti, t. j. ve zlém
jest postaven, a v modlitbě Páně říkáme: Zbav nás od zlé
ho, a že stačí nám proti zlosti tohoto věku nynější míti zápas.

Na druhém místě jsi předložil z blaženého Apoštola pavla
prvního listu ke Korintským, v němž praví: „Všeliký hřích,
kterýž učiní člověk, kromě těla jest; ale kdo smilní, proti tělu
svému hřeší“. těme tedyponěkud napřed a tak dospějme k
těmto slovům, abyto nebylo, jako bychom z posledních částek
atakořka z ocásku kapitoly chtěli poznati smysl. „Tělo,praví,
ne smilstvu, ale pánu, a pán tělu. Bůh pak, kterýž pána vzkří
sil, i nás s ním vzkřísil moci svou. Nevíte-liž, že těla vaše jsou
údy Kristovými ? Vezma tedy údy Kristovy, učiním je údy ne
věstky ? Odstup to. Nevíte-liž, že kdo se spojuje s nevěstkou,
jedním tělem jest? Budou, praví, dva v těle jednom. Ale kdo
se spojí s pánem, jeden duch jest. Utíkejte smilstvi. Všeliký
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hřích, kterýž učiní člověk, kromě těla jest. Ale kdo smilní,
proti tělu svému hřeší“ atd. Svatý Apoštol promlouvaje proti
chlípnosti a v předchozím praviv: „pokrmy břichu a břicho
pokrmům. Bůh pak toto i ony zruší“, důsledně přichází k smil
stvu. jestit' rozmařilost matkou chlípnosti a když břicho se
rozedme jídlem a pitím vína zvlaží,následuje rozkoš pohlavní
a takřka pořádek údů pořádkem neřestí se zamění. Všeliký
hřích tedy, třebas krádež, vražda, loupež, křivá přísaha a o
statní jim podobné po činu mívají v zápětí lítost, a byt'i zisk
vábil, přece svědomí hryže; jediná prostopášnost a chlípnost
i v čas pokání dopouští minulé ostny a polehtávání těla a
dráždidla hříchu, takže přemýšlení o tom, v čem se napraviti
žádáme, znovu bývá látkou k hříchu. jinak: ostatní hříchy
zevnitř jsou — cokoliv učiníme, proti jiným činíme ——smil
stvo však poskvrňuje netoliko svědomí smilníkovo, alei samo
tělo, a dle výroku Páně, v němž praví: ,Protož opustí člověk
otce i matku a přidrží se manželky své a budou jedno tělo',
i on s nevěstkou se stává jedním tělem a hřeší proti tělu své
mu, an chrám Kristův činí tělem nevěstčiným. povězme to i
jinak, aby se nezdálo, že nějakého mínění řeckého pomíjíme:
něco jiného jest hřešiti skrze tělo, něco jiného v těle. Krádež,
vražda a ostatní krom smilstva hříchy vykonáváme rukama
zevně; smilství jediné pášeme v těle svém, ne skrze tělo na
jiných, a předložka „skrze“ znamená prostřednictví, „v“ však
náruživost v sobě. Někteří též tak vykládají, že dle svatého
písma žena jest tělemmužovým a kdokoli zcizoloží,hřešíproti
tělu svému, t. j. proti manželce, an ji svým smilstvem poskvr
ňuje a přivádí ji, i když ona nehřeší, svým hříšným spojová
ním ve hřích.

Třetí, t. j. poslední these byla z téhož listu Apoštolova, kdež
o vzkříšení promlouvaje, přichází k místu, kdež psáno jest:
„Dlužno jestit', aby on kraloval, dokudž nepoloží všech ne
přátel jeho pod nohy jeho. Nejposlednější zkažena bude ne
přítelkyně smrt. Když pak pravil, že všecky věci poddány
jsou jemu, bez pochyby že kromě toho, kterýž mu všecko
poddal. Když pak jemu všecko poddáno bude, tehdy i sám
Syn poddán bude tomu, kterýž jemu všecko poddal, aby byl
Bůh všecko ve všem.“ A divím se, že jsi se mne na to ráčil tá
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zati, když svatý Hilarius, biskup poitierský, jedenáctou knihu
proti Arianům touto otázkou a jejím řešením naplnil. Přece
však aspoň něco málo povězme. Všecko pohoršení jest vtom,
proč o Synu se praví, že Otci jest poddán. Co pak jest potup
nější nebo nižší: otci býti poddánu — což často bývá zname
ním lásky, a v žalmu jest psáno: Nebude-liž Bohu poddána
duše má? —nebo býti ukřižovánu a zlořečením křížese státi?
Zlořečen totiž každý, kdo visí na dřevě. Když tedy on za nás
zlořečením se učinil, aby nás zlořečení zbavil, divíš se, když
za nás jest poddán, aby nás učinil Otci poddanými, praviv v
Evangeliu :„Nikdo nepřicházík Otci lečskrzemne“, a „Až bu
du povýšen,všecko potáhnu k sobě“? Kristus v těch, kteříjsou
věrni, poddán jest Otci, poněvadž všickni věřící,baivšecko
pokolení lidské, za údy téhož těla se čítají. V těch pak, kteří
nevěřícíjsou, t. j. v lidech, pohanech, hereticích nepoddán
se nazývá, poněvadž část údův jeho není poddána víře. Na
konci světa však, když všickni národové uzříKrista kralující
ho, t. j. tělo jeho, i oni poddání budou Kristu, t. j. tělu jeho,
aby bylo celé tělo Kristovo poddáno Bohu a Otci a byl Bůh
všecko ve Všem.Nepraví, aby byl Otec všecko vevšem,ale aby
Bůh, což jest vlastníjméno Trojicea tak na Otcejako na Syna
i na Ducha Svatého možno je vztahovati, aby člověčenství
poddalo se božství. Člověčenstvjm na tomto místě nemíníme
vlídnosti a laskavosti, kterouž Řekové nazývají filanthropií,
ale veškero pokolení lidské. Nuže slova: ,Áby Bůh byl všecko
ve všem“v tomto smyslu jest bráti: pán a Spasitel pyní není
všecko ve všech,ale v každém částkou —třebas v Salomou
novi moudrostí, vDavidovi dobrotou, v]obovi trpělivostí, v
Danielovi znalostí věcí budoucích, v petrovi věrou, ve Fince
sovi a pavlovi horlivostí, v Janovi panictvím, vjiných jiným—
když však nastane konec všech věcí,tehdy bude všímvevšech,
takže každý svatý všecky ctnosti bude míti a bude Kristus ce
lý ve všech.

Nalezl jsem při tvém listě a komentáříku lísteček, na němž
toto bylo poznamenáno: „zeptati se ho — mne totiž — zda
žena, kteráž opustila muže cizoložníka a sodomitu a jiného
násilím přijala, může bez pokání přijímati v Církvi ještě za
života toho, jehož dřívebyla opustila.“ Čta toto vzpomněl jsem
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si na onen veršík: „K vymlouvání vín v hříších“. Všickni lidé Žalm140.
totiž hovíme svým neřestem a co ze svojí vůle konáme, pře
vádíme za potřebu přirozenosti. Jako by řekl mladík: ,Trpím
v těle násilí, žár mne pudí k rozkoši, samo ústrojí pohlavní
a složení těla vyhledává objímání ženského', a opět vrah: ,V
nouzijsem byl, potřeboval jsem pokrmu, nem ěljsem čímtělo
přikrýti, proto jsem prolil cizí krev, abych sám hladem a zi
mou neumřelf Odpověz tedy sestře,která se nás táže po svém
stavu, ne naším, ale Apoštolovým nálezem: „Nevíte-liž, bratří, Řím7.
— povědomým zákona mluvím —že zákon panuje člověku,
dokudž živjest? Nebo žena, kteráž pod mužem jest, za života
mužova přivázána jest k zákonu. Umře-li však muž její, roz
vázána jest od zákona mužova. protož dokud živ jest muž,
cizoložnicí bude, pojme-li jiného muže“. A na jiném místě:
„Zena přivázána jest, dokud muž její živ jest. Umře-li však [.Kor.7.
muž, sproštěna jest: nechť se vdá, za koho chce, toliko v Pá
nu.“ Všecko tedy dovozování Apoštol přetínaje, nejzřejměji
stanovil, že za života manželova cizoložnicí jest žena, která
za jiného se vdá. Nechci, abys mi namítal únosce a násilí,
matčino přisvědčování, otcovo schválení, shony příbuzných,
úklady a pohrdání otrokův, škody v domácnosti; dokavad
živ jest muž, byt' byl cizoložníkem, byt' sodomitou, byt' všemi
mrzkostmi pokryt a ženou pro tyto zločinyopuštěn, za man
žela jejího se čítá a jí není dovoleno jiného muže si bráti. A
ani Apoštol toho nerozsuzuje autoritou svou, ale an Kristus
v něm mluví slova Kristova, jenž dí v Evangeliu: „Kdo pro
pustí manželku svou kromě příčiny smilstva, uvádí ji v cizo
ložství; a kdo propuštěnou pojme, cizoložník jest.“ Všimni
si,co praví: ,Kdo propuštěnou pojme, cizoložník jest', at' sama
opustí muže nebo od muže jest opuštěna, cizoložníkjest, kdo
ji pojme. Protož iApoštolové velikou tíži manželství pozn.-fí
vajíce praví: „Když tomu tak jest, neprospívá člověku ženiti
se.“ Na to jim Pán: „Kdo může pochopiti, pochop.“ A hned
po té příkladem trojích panicův ukazuje blaženost panenství,
které žádným zákonem tělesným není svíráno.

Ani jsem nemohl dosti porozuměti, co znamenají slova:
„Když jiného muže násilím přijala“ Co to jest, to „násilím při
jala“? Shrnulo se asi množství lidí &unesl ji, ač se bránila. A
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proč později ona unesená neopustila svého únosce? At' čte
knihy Mojžíšovy a nalezne, že žena zasnoubená muži bude-li
v městě povalena a nebude-li křičeti, trestati se má jakožto
cizoložnice; jestliže však na poli, nevinna jest hříchu. proto
tato sestra, jež, jak praví, násilí utrpěla, aby s jiným se spojila,
chce-li tělo Kristovo přijímati a nikoli za cizoložnici býti jmí
na, at' se kaje, tak totiž, aby s mužem druhým, kterýž neslove
mužem, ale cizoložníkem, od času pokání neobcovala. Zdá-li
se jí to příkro a nemůže-li opustiti ho &dáti přednost pánu
před rozkoší, at'slyší Apoštola volajícího: „Nemůžete píti ka
licha páně a kalicha zlých duchův; nemůžete býti účastníky
stolu páně i stolu zlých duchův“, a najiném místě: „Jaké spo
lečenství světlu a tmě? Jaká shoda Kristu a Belialovi?“ Věc
novou vyřknu,ba ne novou, ale starou,jež autoritou Starého
Zákona jest stvrzena. Opustí-li druhého muže a chce-li se
smířiti s prvním, nemůže. Jestit' psáno v Deuteronomiu: „Do
jme-li člověk manželku a bude ji míti a nenalezne milosti před
očima jeho pro nějakou ohavnost, napíše lístek zapuzení a dá
v ruce její a propustí ji z domu svého. A když vyjdouc vdá se
za jiného muže a ten též k ní pojme nenávist &dá jí lístek
zapuzení a propustí ji z domu svého nebo ovšem umře, ne
může manžel zase ji vzíti za manželku, protože poskvrněna
jest a ohavnou se stala před Hospodinem; abys neuváděl ve
hřích země své, kterouž Hospodin Bůh tvůj dal tobě k vlád
nutí.“ protož tě prosím, potěš jí nebo povzbuď k spasení. Ma
su zhnilému potřebí jest nože &vypalovadla; a není vinou
léčby, ale rány, když lékař nešetří laskavé krutosti, aby uše
třil,a když zuří, aby milosrdenství prokázal.

List LVI. LIST AUGUSTINÚV ]ERONYMOVI

pánu nejmilejšímu a nejupřímější úctou lásky váženému a
objímanému bratru a spoluknězi Jeronymovi Augustin.

Nikdo zajisté nebyl nikdy nikomu tak znám tváří,jako mně
tvých v Pánu snažení tichá radostnost &vpravdě ušlechtilá
v nich práce. Ačkoli tedy bych si vroucně přál tebe poznati
úplně, přece jen o maličko méně tebe znám, o podobu totiž
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tělesnou. Leč když tě přeblažený nyní biskup, tehdy pak již
biskupství hodný bratr Alypius navštívil a vraceje se navští
ven byl ode mne, nemohu upříti, že by miz veliké částijeho
zprávou nebyla vtisknuta vmysl,apředjeho navrácením, když
on tě tam viděl, já jsem tě viděl, ale očima jeho. Mne totiž a jej
ne duchem, ale tělem za dva by měl, kdo by nás poznal, svor
ností aspoň a přátelstvím nejvěrnějším, nikoli zásluhami, ji
mižto on předčí. protože mne tedy nejdříve sjednocením du
cha, jímž ojedno usilujeme, potom z úst jeho již miluješ, ni
kterak drze, jako někdo neznámý, doporučuji bratrstvítvému
bratra Profutura, o němž doufáme, že naším přičiněníma po
tom tvým přispěním bude v pravdě profuturus (prospívati);
ano snad, že takový jest, budu skrze něj více doporučen já
tobě nežli on skrze mne. Až sem bych byl asi měl psáti, kdy
bych se chtěl spokojiti obyčejem slavnostních listů; ale duch
se roií věcmi, o kterýchž bych si rád stebou promluvil, z na
šich studií, kteráž pěstujeme v Kristu Ježíši, pánu našem, jenž
nám mnohých užitků a posil jakýchsi na cestu jím ukázanou
těž skrze tvou láskou neplytce ráčí udíleti.

Protož prosime a s námi prosí všecka snaživá církví afric
kých společnost, aby se's neobtěžoval věnovati péče &námahy
překládání knih těch, kteříž řecky o písmech našich co nej
lépe pojednali. ]estit' v tvé moci způsobiti, abychom i my měli
takové slavné muže a zejmena jednoho, o kterém zvláště rád
ve svých listech mluvíváš. Ale nerad bych, abys v překládání
svatých písem kanonických na jazyk latinský pracoval jinak
leč tím způsobem, jako jsi ]oba přeložil, abys udělal znamén
ka, by se viděly rozdíly mezi tímto tvým překladem a pře
kladem Sedmdesáti, jichžto autorita jest na výsost vážna. Ne
mohut' se nadiviti, najde-li se ještě v kodeksech hebrejských
něco, co by bylo tolika velezkušených toho jazyka překla
datelův uniklo. pomíjím totiž Sedmdesáti, o jichžto svornosti
v plánu nebo v duchu, kteráž jest větší, než kdyby jeden člo
věk to byl, neosměluji se na některou stranu určitě vyne'sti
mínění, leč jediné že soudím, že v této práci beze sporu jest
jim přičítati autoritu nejpřednější: více mne vzrušujíti,kte
říž, ač překládali později a směr a pravidla slov a rčení by
střeji prý postihli, přece netoliko se vespolek neshodli, ale
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ještě na dlouho po nich zůstalo mnoho věcí vyvraceti a vy
světlovati. Neboť jsou-li to věci temné, myslí se, že i ty se v
nich můžeš mýliti; zřejmé-li, nevěří se, že oni se v nich mohli
zmýliti.proto jsem prosil, abys mi odepsal a dle své lásky vy
ložil příčiny této věci.

Četl jsem též některé spisy, o nichž bylo řečeno, že tvoje
jsou, na listy Apoštola pavla, a tam když jsi se pokoušel roz
uzliti jeho list ke Galatským, přišlo na ruku ono místo, kdež
Apoštol petr jest odvracen od škodlivého předstírání. Tam
nemálo mne mrzelo, přiznávám se, že jsi se ujal, ty, takový
muž, nebo někdo, psal-li to jiný, zastávání lži, &mrzeti mne
bude, dokud nebudou vyvráceny —možno-lije vyvrátiti —vě
ci, které mě rozjitřují. Zdát' se mi na výsost zhoubno věřiti,že
by vpísmech svatých byla nějaká lež,žebytotiž ti,skrze kteréž
nám písmo bylo připraveno a sepsáno, něco ve svých knihách
byli selhali. Jinou jestiť otázkou, stane-li se někdy, aby mu
žové svatí selhali, a jinou otázkou, zda spisovatel svatých pí
sem měl selhati; ba docela není otázky jiné, ale vůbec není
otázky. Nebo, připustí-li se jednou u takové svrchované au
tority nějaká stranická zdvořilá lež, nezbude částečky jejich
knih, která by dle téhož přezhoubného pravidla, jak se komu
zazdá mravně nesnadnou nebo dogmaticky neuvěřitelnou,
nebyla vztažena na úmysla zdvořiléstranictví lhoucího autora.
Lhal-li totiž apoštolPavel, když apoštolu Detrovivyčítajepra
vil: „Jestliže ty, jsa Zid, po pohansku živjsi a ne po židovsku,
kterak nutíš pohany, aby po židovsku živi byli?“ a zdálo se,
že mu petr po právu učinil, a on o něm řekl i napsal, že ne
právě učinil, aby jaksi ukonejšil mysli těch, kteří se tím po
buřovali, co odpovíme, když povstanou lidé zvrácení, zapo
vídající manželství, o nichž, že přijdou, sám předpověděl, a
řeknou, že všecko to, co Apoštol na utvrzení práva manžel
ského vyřkl, nalháno bylo pro lidi, kteří se láskou k manžel
kám mohli pobuřovati, že totiž ne to bylojeho smýšlením, ale
aby jejich odpor byl ukrocen? Není třeba mnoho věcí připo
mínati. Možnot'jest i ve chvalách Božích zdvořilé lži viděti,
aby u lidí liknavějších roznícena byla láska k němu, atak
nikde v svatých knihách nebude autority čistépravdy. Nezří
me-liž, že týž Apoštol s nesmírnou péčí o dosvědčení pravdy
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dí: „Nevstal-li pak Kristus z mrtvých, marno jest kázání naše,
marna i víra vaše. A shledání jsme i křivými svědky Božími,
nebo svědectví jsme pověděli proti Bohu, že vzkřísil Krista,
kteréhož nevzkřísil.“ Kdyby někdo mu řekl: , eho se na této
lži lekáš, když to, co řekl, byt' to bylo nepravdivo, k chvále
Boží převelice přispívá?“zdaliž nevzkypí proti jeho bláznov
ství a nebude mu slovy a obrazy, jakými jen může, otvírati nit
ro svého srdce, volaje, že nemenším, ale snad ještě větším jest
zločinem na Bohu chváliti faleš nežli tupiti pravdu? Třeba
tedy dbáti, aby k poznávání božských písem přistupoval člo
věk takový, který by o knihách svatých tak svatě a opravdově
smýšlel, aby nechtěl nějakou jich částí si zahrávati jakožto
zdvořilými lžemi a raději toho, čeho nechápe, pominul, nežli
srdci svému dával přednost před onou pravdou. Neb zajisté
když to praví, požaduje, aby se mu věřilo, a to činí, abychom
autoritám božských písem nevěřili.

I já věru jakýmikoli silami, jež pán vnuká, bych ukazoval,
že všem těm svědectvím, sneseným na obhájení užitečnosti
lži, jinak náleží rozuměti, aby všude pevné pravdivosti jejich
se učilo. Nebot'jako svědectví nemají býti lžemi, tak nemají
hověti lži. Ale to zůstavuji tvojí rozumnosti. Nebo když bed
livější úvahu věnuješ čtení,mnohem snáze to prohlédneš než
já. A k uvažování tomu bude tě puditi láska, kterou poznáš, že
autorita božských písem kolísá,an vnich každý bude věřiti,če
muchce,ačemunechce,nebudevěřiti,bude-li jednou dosvěd
čeno, že ti mužové, skrze něž se nám jich dostalo, ve svých
písmech něco z šetrnosti mohli selhati; leč bys dal nějaká
pravidla, z nichž bychom poznali, v čem náleží lháti a v čem
nenáleží. A není-li to možno, nikterak lživými a pochybnými
důvody toho, prosím, nevykládej a nepovažuj mne za obtě
žovatele a nestoudného, pro nejpravdivější člověčenstvína
šeho pána. Nebot' nedím-li žádnou, jistě ne velikou vinou
moje bloudění přeje pravdě, může-li správně v tobě pravda
přáti lži.

O mnohém jiném bych si přáls nejupřímnějším srdcem tvým
promluviti &o křesťanském snažení si pohovořiti, ale na toto
přání mé žádný list by nedostačil. Hojněji mito možno skrze
bratra, kteréhož jsem k své radosti poslal, aby stebou se sešel
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a tvými sladkými a užitečnými hovory se nakrmil. A přece
kolik bych si přál, ani on — což s jeho srozuměním pravím
— snad nepojme, ač nijak jsem se nepostavil nad něj. ]át' o
sobě vyznávám, že tebe více chápu, ale na něm vidím, že se
tebou více naplňuje, čímž nade mne bez pochybnosti předčí,
a až se vrátí, což s pomocí páně doufám že se podaří, když
budu vážiti z jeho hrudi, od tebe vrchovatě naplněné, nena
plní, co ve mne bude ještě prázdno a dychtivo smyslů tvých.
Tak se stane, že já i tehdy budu chudší, on bohatší. Týžbratr
ovšem nese s sebou některé spisy naše; uvolíš-li se čísti je,
prosím tě též, bys k tomu přibral upřímné a bratrské přís
nosti. Nerozumímt' jinak tomu, co psáno jest: „Potresce mne
spravedlivý v milosrdenství a domluví mně; olej pak hříšníka
nezmastí hlavy mé“, leč že více miluje karatel uzdravující než
lichotník mažící hlavu. Já pak velmi nesnadno čtu jakožto
dobrý soudce, co jsem napsal, ale buď bojácněji než náležito
nebo žádostivěji. Druhdy též vidím své chyby, ale raději je
slýchám od lepších, abych, když se snad právě pokárám, opět
si nelichotil, že spíše poněkud bázní podnícený než spravedli
vý vynesl jsem na sebe rozsudek.

List LVll. PAMMACHIOVI

O nejlepším způsobu překládání.
Apoštol pavel před králem Agrippou odpověděti se chys

taje o obviněních řečí, které by rozuměti mohl ten, jenž po
slouchati bude, jist jsa vítězstvím pře, na samém počátku si
blahopřeje řka: „proti všem věcem, z kterých mě viní Zidé,
ó králi Agrippo, za blažena se počítám, maje se před tebou
dnes hájiti, jenžto zvláště znáš všecky, kteréž u Zidů jsou,
obyčeje a otázky.“ Bylt'četl ono slovo lsaiášovo: „Blažen, kdo
mluví v ústa poslouchajícího“, a věděl, že tolik zmohou slova
mluvčího,kolikpochopírozumnost soudcova.protož i já se za
blažena v této věci aspoň považuji, že u vytříbeného sluchu
mám odpovídati nezkušenému jazyku, jenž mi vyčítábuď ne
vědomost nebo lež, neuměl-li jsem cizího listu právě přeložiti
nebo nechtěl-li jsem; z čehož jedno omylem by bylo, druhé
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Pammachiovi o překládání
provinčním. A aby osočovatel můj s onou snadnosti, s jakou
vše mluví, a beztrestnosti, s níž se domýšlí, že jemu vše jest
dovoleno, mě i u vás neobvinil, jako nařkl papeže Epifania,
poslal jsem tento list, kterýž tebe a tebou i jiné, kteřínás ráčí
milovati, o pořádku věci poučí.

Před těmito dvěma asi lety byl poslal biskupu Janovi nyní
jmenovaný papež Epifanius psaní, v němž ho kará z jistých
dogmat a později laskavě povzbuzuje k pokání. Opisy listu
toho byly v palestině na rvačku, buď pro záslužnost původ
covu nebo pro jemnost psaní. V našem klášteříků byl muž,
ve vlasti své ne nevážný, Eusebius Kremonský, kterýž, když
tento list letěl z úst do úst a podivovali se mu pro naučnost
.aryzímluvu, jal se mne snažně prositi, abych mujej přeložildo
latiny ak snazšímu porozumění jasněji vyložil; bylt'jazyka řec
kého nadobro neznalý. Učinil jsem mu po vůli; zavolav pí
saře, na chvat &rychle jsem diktoval a bokem listu krátké po
známky připojoval, jaký smysl která kapitola v sobě uzavírá
— neboť i toho, abych mu to jedinému učinil, velice se doža
doval — i vymínil jsem si zase já na něm, aby opis podržel
si doma a nevydával ho snadno na veřejnost.Tak uplynul rok
a šest měsíců, až onen překlad z truhlice jeho v novém úbo
ru připutoval do ]erusaléma. Neboť lichý jeden mnich buď
za plat, jak snadno jest vyrozuměti, nebo zadarmo ze zloby,
jak marně padělatel přesvědčuje, ukořistiv listiny jeho i pe
nize, stal se ]idášem zrádcem a dal protivníkům záminku ště
kati proti mně, aby mezi nezkušenými kazatelovali, že jsem
padělačem, že jsem nevyjádřil slova slovem, že za „ctnému“
jsem řekl „nejmilejšimu“ a v zlomyslném vykládání — což
hřích jest vysloviti -—afďemytb'raíovjsem nechtělpřeložiti.Tyto
a takové tlachy jsou mým obviňováním.

Nuže dříve než odpovím o překladu, chci se optati těch,
kteří zlobu chytrosti nazývají: Jak se k vám dostal opis listu?
Kdo vám jej dal? S jakou smělostí vynášíte, co jste zločinem
zakoupili?Co bude u lidí bezpečno, nemůžeme-li ani ve zdech
a v truhlicích ukrýti svých tajnosti? Kdybych před soudními
stolcitakové provinění na vás žaloval,vydal bych vás trestům
zákonů, kteréž také ve prospěch státní pokladny ukládají
pokutu udavačům, a ač zradu přijímají,zrádce odsuzují. Zisk
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totiž selíbí,vůle protiví. edávno Hesychiakonsulátora, jehož
patriarcha Gamaliel stíhal nejkrutějším nepřátelstvím, kníže
Theodosius odsoudil hrdla, že zakoupiv si písaře zmocnil se
jeho listin. Dočítáme se v starých historiích o pěstounu, jenž
zradil dítky Falisků, že svázaný byl odevzdán pacholíkům a
k těm, které byl zradil, poslán, a že národ římský nepřijal
zločinného vítězství. Když pyrrhus, král epirský, v táboře se
hojil z rány,Fabricius měl zabezbožnost, aby on zradou svého
lékaře byl utracen, a naopak spoutaného poslal k jeho pánu,
ani na nepříteli neschvaluje zločinu. eho zákony veřejné,
čeho nepřátelé chrání, co ve válkách a mezi meči jest svato,
to nám mezi mnichy a kněžími Kristovými bylo nejisto. A o
považuje se kdosi z nich se staženým obočím a luskaje prsty
vyřihovati: ,Což na tom, zakoupil-li, navedl-li? Učinil, co mu
prospívalo'. Divné to hájení zločinu! Jako by také lotři a zlo
ději a piráti nedělali, cojim prospívá! Jistě že Annáš a Kaifáš
svádějíce nešťastnéhoJidáše učinili,co sobě viděli prospěšno.

Chci si na lístcích zapsati nějaké hloupůstky, poznamenati
si něco z písem, štípnouti ty, kteří mi ubližují, zahnati mrzu
tost, pocvičiti se v průpovědech ajako nabroušené šípy k boji
si uložiti; dokavad myšlenek nevynesu, ani zlořečení není
hříchem, ba ani zlořečením není, co k sluchu veřejnosti se ne
dostalo. Ty zakupuješ služebníčky, navádíš klienty a jako v
bájích čteme, zlatem k Danae pronikáš, a zatajuje, co jsi uči
nil, mě nazýváš padělačem, ač žalobou svou mnohem horší
provinění na sebe vyznáváš nežli na mně káráš. Ten tebe z
herese, onen z překrucování dogmat osočuje; ty mlčíš,neo
směluješ se mu odpověděti, a na překladatele se sápeš, pro
slabiky pomlouváš a všecku svou obranu zříš v tom, když
mlčícímuutrháš. Namluv, že jsem v překládání buď pochybil
nebo pominul něčeho —v tomt' stěžej tvé úlohy, to tvá obra
na: zdaž proto nejsi ty heretikem, jsem-li já špatným překla
datelem? A toho ovšem nepravím, že bych tě znal heretikem
— at' ví ten, jenž obvinil, at' sezná ten, jenž napsal — ale že
nejvýš pošetilo by bylo, aby ten, jenž od jiného jest obžalován,
jiného žaloval, a když tělo má se všech stran probodáno, v
poranění spícího hledal úlevy.

Dosavad jsem tak mluvil, jako bych něco z listu změnil a
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v prostém překladu jako y mogfglbž'rgiagěsice něco zlého
spácháno, alepochybeno.Nynívšak, poněvadž sámlistpouču
je, že nic není ze smyslu změněno, ani věci přidány, aniž jaké
dogma smyšleno, „oni činí, vpravdě, rozumějíce, aby nic ne- Temuush
rozuměli“, a zatím co cizí neznalost chtějí dokázati, svou vy- dm“Pml-17
zrazují. ]át' netoliko uznávám, ale svobodným hlasem vyzná
vám, že překládaje řecké knihy krom Dísem svatých, v nichž
i pořadí slov jest tajemstvím, ne slovo slovem,ale smysl smy
slem vyjadřuji. A mám v tom učitelem Tullia, jenž platonova
protagoru a Xenofontovo Oikonomikon a Aischynovy a De
mosthenovy dvě překrásné proti sobě namířené řečipřeložil.
Co věcí v nich vypustil, co přidal, co změnil, aby zvláštnosti
druhého jazyka svými zvláštnostmi vyložil, není nyní kdy vy
počítávati. Stačí mi autorita překladatelova, jenž takto pro
mluvil v prologu k těm řečem: „Vidělo se mi potřebí vzíti na
se práci užitečnou studujícím, bych i sám se bez ní minul.
přeložil jsem z řeckého nejslavnější řečidvou nejvýmluvněj
ších mužů, proti sobě promluvené, Aischynovu a Demosthe
novu, anepřekládalisemjako tlumočník, alejako řečník,týmiž
myšlenkami a jejich formami, jakož i obrazy, slovy však na
náš způsob příhodnými. Nezdálo se mi potřebí slovo slovem
převáděti, ale rod každého slova a význam jsem zachoval.
Nemyslelt'jsem, že dlužno, abych je čtenáři odčítával, alejako
by odvažoval.“ A opět na konci řečipraví: „Jichžto řeči,dou
fám, tak-li vyjádřím, dbaje všech jejich hodnot, t.j. myšlenek
i jich obrazů i jich pořádku, slova sleduje potud, aby se ne
příčila našemu způsobu, nebot' nebudou-li všecka z řeckého
přeložena, přece toho jsme dostihli, aby byla téhož rodu.“
Ale i Horatius, muž bystrý a učený, totéž v knize „O umění
básnickém“ vzdělanému překladateli poroučí: „Nepiliž slova
slovem převáděti tlumočník věrný.“ Terentius Menandra,
Plautus a Caecilius staré kroniky přeložili.Zdaž lpějí na slo
vech a nedbají-liž více krásy a uhlazenosti v překladu? Co
vy nazýváte věrností, tomu vzdělaní říkají xcrxošqlía.protož
i já od takových jsa vyučen, když asi před dvaceti lety a po
dobným i tehdy bludem sveden, ovšem nevěda, že toto mi
bude od vás vyčítáno, Eusebiovu Kroniku jsem v latinu pře
váděl, tato slova mezi jinými jsem napsal v předmluvě: „Ne
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snadno jest, když cizí řádky sledujeme, někde nepřeskočiti
slůvko, těžko, aby to, co v jiném jazyku dobře jest pověděno,
týž půvab zachovalo v překladu. Vyznačeno jest něco něja
kým rázovitým slovem; nemám svého, kterým bych to vy
jádřil, a hledaje, jak opsati myšlenku, dlouhým pátráním pro
marním léta života, bez toho krátkého. K tomu přistupují ú
skalí hyperbat, nestejnosti sklonů, rozličnosti obrazů, a poslé
ze vlastní jaksi domácí ráz každého jazyka; překládám-li do
slova, nehorázně to zní; zaměním-li z nutnosti něco v pořád
ku, v řeči, zdáti se bude, že jsem se uchýlil od úlohy překla
datelovy.“ A po mnohém, čehož nyní vypisovati není kdy,též
toto jsem dodal: „Nezdá-li se komu, že půvab jazyka se pře
kladem mění, at'Homéra po latinsku vyjádří do slova —ještě
více řeknu —, at' ho ve svůj jazyk prosou překládá: uzří po
řádek směšný a že básník nejvýmluvnější tak takláme řeč.“

Ale aby autorita mých slov nebyla chabá — ačkoli jen to
jsem chtěl dokázati, že vždycky od mladosti jsem překládal
nikoli slova, ale myšlenky —jaká jest o tomto způsobu před
mluvečka v knize, v níž se vypisuje život blaženého Antoní
na, sám si přečti: „překládá-li se zjazyka do jazyka slovoslo
vem, zakrývá se smysl a jako by bujnou travou dusilo se ose
ní.Nebovyhovuje-li řečsklonům aobrazům, dlouhým obchá
zením se trmácejíc stěží vyloží, co krátkou řečímohla vyjád
řiti. Toho tedy já se vystříhaje, tak jsem blaženého Antonína
na tvou žádost přeložil, aby nic nechybělo ze smyslu, i když
tu a tam slůvko chybí. ]iní at' si pasou po slabikách a liter
kách, ty hledej myšlenek.“ Do noci by trvalo, kdybych vypo
čítával svědectví všech, kteří překládali dle smyslu. Stačí nyní
jmenovati Hilaria vyznavače,jenž Homilie na ]oba a Traktáty
přemnohé na Zalmy do latiny přeložil z řeckého a neseděl na
dřímající liteře aniž se kroutil dle škrobenosti překladatelů
hrubých, ale jako zajaté smysly ve svůj jazyk právem vítěze
převedl.

A není to ani k podivu na ostatních, mužích totiž světských
i církevních, když Sedmdesáte překladatelův a evangelistéi
apoštolové totéž ve svatých knihách činili. Čtemet' u Marka,
jak pán dí: ,Talitha kumi', k čemuž hned dodáno: ,což se vy
kládá: dívko, tobě pravím, vstaň'. Trestejte evangelistu ze lži,
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proč přidal,tobě pravím', kdyžvhebrejském jesttoliko: ,dívko,
vstaň'. Ale aby Šmpmmbr8901'učinil a vyjádřil smysl volajícího
a přikazujícího, přidal ,tobě pravím'. U Matouše zase, když
Jidáš vrátil třicet stříbrných &koupeno bylo za ně pole hrn
čířovo, psáno jest: ,Tehdy se naplnilo, což psáno jest proro
kem Jeremiášem řkoucím: A vzali třicet stříbrných, cenu ce
něného, kterouž ocenili od synův Israelských, a dali je za pole
hrnčířovo, jakož mi ustanovil Dán'. Toho v Jeremiáši načisto
nenajdeme, ale v Zachariášovi, zcela jinými slovy a v pořádku
úplně rozdílném; vydání Obecné totiž takto má: ,I řeknu k
nim: Dobré-li to jest před vámi,dejte mi mzdu anebo odepře
te. I odvážili mzdu mou třicet stříbrných. I řekl Hospodin ke
mně: Vlož je v tavnou pec a pozoruj, zkušeno-li jest, jakož
zkušen jsem já od nich. 1vzal jsem třicet stříbrných &vho
dil jsem je v tavnou pec v domě Hospodinověf Jak velice
se liší překlad Sedmdesáti od svědectví Evangelistova, jest
zřejmo. Ale i v hebrejském, ač smysl jest týž, slova jsou zpře
vracena &téměř různa: ,I řekl, praví se k nim: Dobré-li jest
v očích vašich, přineste mzdu mou; pakli nic, odpočiňte. I
odvážili mzdu mou třicet stříbrných. I řekl Hospodin ke mně:
Vrz ji k slévači obrazů, mzdu krásnou, kterouž jsem oceněn
od nich. 1vzal jsem třicet stříbrných a vrhl jsem je v domě
Hospodinově kslévači obrazů'. At'obžalujíApoštola z nepoc
tivosti, že se neshoduje ani s hebrejským ani se Sedmdesáti
překladateli, &což nad to větší jest, bloudí ve jménu —místo
Zachariáše jmenovalt Jeremiáše —:ale odstup, toto řício prů
vodci Kristovu, jemuž na péči bylo nikoli po slovech a sla
bikách pásti, ale smysly dogmat vyjadřovati. Všimněme si ji
ného textu téhož Zachariáše, jejž Jan evangelista vzal dle he
brejského originálu: ,Uzří,v koho jsou bodli,' místo čehož u
Sedmdesáti čteme: xai ěfrqá'lěwovratycgógye, dm?(Bvs'vngúaavro,
což latiníci přeložili: ,A patřiti budou na mne pro věci, jimiž
se posmívali', nebo ,osopovali se'. Liší se evangelista i Septan
ta i náš překlad, a přece rozmanitost řečí shoduje se jedno
tou ducha. U Matouše též čteme, jak pán předpovídá apoš
tolům útěk ato dotvrzuje svědectvím Zachariášovým: ,psáno
jest, praví, Bíti budu pastýře, a rozprchnou se ovce'. Než u
Sedmdesáti i v hebrejském jest daleko jinak; nepravít' se to
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se strany Boží, jak chce evangelista, ale se strany proroka,
žádajícího Boha Otce: ,Bij pastýře a rozprchnou se ovce'. Na
tomto místě, myslím, evangelista dle opatrnosti kterýchsi ho
den jest trestu, že se opovážil slova prorokova vztahovati na
Boha. Jmenovaný evangelista píše, že na napomenutí Andě
lovo Josef vzal dítě i matku jeho a šel do Egypta a tam zůstal
až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo, což pověděno jest
od Pána skrze proroka: ,Z Egypta povolal jsem syna svého'.
Tohoto kodexy naše nemají, ale v proroku Oseáši podle he
brejského pramene jest psáno: ,poněvadž pachole Israel, mi
loval jsem ho a z Egypta povolal jsem syna svého'. Za což na
témž místě Sedmdesáte přeložilo: ,poněvadž maličký jest
Israel, i miloval jsem ho a z Egypta povolal jsem syny jeho'.
Zdaž vůbec zavrhnouti jest ty, kteří toto místo, poněvadž nej
více se vztahuje na tajemství Kristovo, jinak přeložili, nebo
jest spíše prominouti jim jakožto lidem, dle vyřčení Jakubo
va řkoucího: ,Ve mnohém hřešíme všickni; a nehřeší-li kdo
v slovu, ten jest muž dokonalý, mohoucí všecko tělo na uzdě
držeti'? A to, co u téhož Evangelisty jest psáno: A přišed pře
býval v městečku, kteréž slove Nazaret, aby se naplnilo, což
pověděno jest skrze proroka, že Nazarejský slouti bude', at'
odpoví slovíčkáři &znechucení posuzovatelé všech traktátů,
kde to četli, a necht' zvědí, že v Isaiáši to jest položeno. Neboť
na tom místě, kde my čteme a přeložili jsme: ,A vyjde prut
z kořene Jesse a květ z kořene vystoupí', v hebrejském dle
idiómatu toho jazyka psáno jest: ,Vyjde prut z kořene Jesse
a Nazarej z kořene jeho vzroste'. proč toto vypustilo Sedm
desáte? Není-li dovoleno slovo za slovo převáděti, svatokrá
deží jest buď zatajiti nebo nepoznati tajemství.

Dřejděmež k ostatnímu — nedovolujet' ani krátkost listu
na jednotlivostech dlouho prodlévati — týž Matouš praví:
,To pak všecko se stalo, aby se naplnilo, což pověděno od
pána prorokem řkoucím: Aj panna v životě míti bude a po
rodí syna, &nazvou jméno jeho Emmanuel'. Což Sedmdesáte
přeložilo: ,Aj, panna v život přijme 3 porodí syna, a nazvete
jmého jeho Emmanuel'. Soči-li na slova, zajisté není totéž ,mí
ti bude“ a ,přijme', ani ,nazvou' a ,nazvete'.V hebrejském pak
takto psáno čteme: ,Aj, panna počne &porodí syna, a nazve
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jméno jeho Emmanuel'. Ne Achaz, kterýž byl kárán z nevěr
nosti, ani lidé, kteří pána zaprou, ale nazve, praví, ona sama,
jež počne, sama panna, jež porodí. Vtémže evangelistovi čte
me, jak Herodes příchodem mudrců byl rozrušen a svolav
zákoníky a kněží vyptával se jich, kde by se Kristus narodil,
a oni odpověděli: ,V Betlémě ]udově; nebot' tak psáno jest
u proroka: A ty Betléme, země]udova, nikoliv nejsi nejmenší
mezi vévody judskými, nebo z tebe vyjde vévoda, kterýž bu
de spravovati lid můj israelský'. Tento příklad ve vydání 0
becném takto jest položen: ,Á ty, Betléme, dome Efrata, ma
ličký jsi, abys byl mezi tisíci judskými; z tebe mi vykročí, aby
byl knížetem v lsraeli'. Jak veliký jest mezi Matoušem a Se
dmdesáti nesouhlas v slovech i pořádku, ještě více se budeš
diviti, pohlédneš-li do hebrejského, v němž psáno jest: ,Á ty,
Betléme Efrata, maličký jsi mezi tisíci Judskými; z tebe mi
vyjde, kterýž bude panovníkem v Israeli'. Rozvaž postupně,
co od Evangelisty jest položeno. ,A ty, Betléme, země Judská'.
Za ,zemi judskou' v hebrejském jest Efrata', v Septantě ,dome
Efrata'. ,Nikoliv nejsi nejmenší mezi vévody judskými'. U
Sedmdesáti se čte: ,maličký jsi, abys byl mezi tisíci judský
mi', v hebrejském ,maličký jsi mezi tisíci judskými', a smysl
opačný, kdežto Sedmdesát se s ním aspoň na tomto místě i
s hebrejským shoduje. Evangelista totiž pravil, že není malič
kým mezi vévody judskými, ač zase řečeno jest: ,maličký sice
jsi a skrovný; ale přece z tebe maličkého a skrovného mi
vyjde vévoda israelský', dle onoho slova Apoštolova: ,Co
mdlé jest světu, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné'. A následují
cí: ,kterýž by spravoval — nebo ,kterýž by pásl' -—lid můj
israelský', jinak že jest u proroka, tot' jasno.

Toto zde rozvíjím, ne abych evangelisty usvědčoval z vě
rolomnosti — tot' jest vlastností bezbožníků, Celsa, Porfyria,
Juliana — ale abych ty, kteří mne kárají, usvědčil z nezku
šenosti a dosáhl od nich odpuštění, aby mi dovolili v prostém
listě, co v písmech svatých, at' chtějí nebo nechtějí, dovolí a
poštolům. Marek, žák petrův, takto začíná své evangenlium :
,Začátek evangelia Ježíše Krista, jakož psáno jest u Isaiáše
proroka: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž
připraví cestu tvou.Hlas volajícího na poušti: připravte cestu
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páně, přímými učiňte stezky jeho'. Tento příklad jest složen
ze dvou proroků, z Malachiáše a z Isaiáše. první totiž slova,
,Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví
cestu tvou, jsou na konci Malachiáše; následující pak dolo—
žená, ,Hlas volajícího na poušti a ostatní čteme u Isaiáše. A
kterak Marek na samém počátku knihy napsal: ,Jakož psáno
jest u Isaiáše proroka: aj, já posílám anděla svého', což není
psáno u Isaiáše, jak jsme pravili, ale u Malachiáše, poslední
ho z dvanácti prorokův? Aťrozřeší tuto otázečku nezkušená
domýšlivost, a já budu prositi za prominutí bludu.Týž Marek
uvádí řečSpasitelovu, takto mluvícího k fariseům: ,Nikdy
liž jste nečetli, co učinil David, když nouzi měl a lačněl, on
i tovaryši jeho, kterak vešel do domu Božího za Abiathara
velekněze a jedl chleby předkladné, jichžto nebylo dovoleno
jísti než samým kněžím? těme Samuele —nebo jak obec
nější má titul, Knihu královstev — a tam nalezneme, že není
psáno Ábiathar, ale Abimelech velekněz, kterýž později od
Doeka s ostatními kněžími na rozkaz Saulův byl zabit. po
spěšme k apoštolu pavlovi. píše Korintským: ,Kdyby zajisté
byli poznali, nikdy by pána velebnosti nebyli ukřižovali.Ale
jakož psáno jest: že čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo,
ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž
jej milují'. Někteří na tomto místě pouštívají se po bájích a
pokryfických a říkají, že svědectví vzato jest z Apokalypsy
Eliášovy, ač u Isaiáše dle hebrejského takto se čte: ,Od věku
neslyšeli, aniž ušima pochopili. Oko nevidělo, Bože, krom
tebe, co jsi připravil těm, kteříž očekávají tebe'. Toto Sedm—
desáté přeložilo daleko jinak: ,Od věku jsme neslyšeli, aniž
oči naše viděly Boha krom tebe a skutky tvé pravé, a učiníš
těm, kteřížočekávají tebe, milosrdenství'. Poznáváme,odkud
vzal svědectví, a přece Apoštol nevyjádřil slova slovem, ale
parafrasticky týž smysl jinými výrazy naznačil. V listě k
manům týž blažený apoštol bera příklad z Isaiáše proroka
praví: ,Aj,položím na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení.
Neshoduje se s překladem starým, a přece s hebrejským pra
menem se shoduje. U Sedmdesáti totiž smysl jest opačný:
,Ne abyste narazili na kámen úrazu ani aby na skálu sřícení',
kdežto i apoštol petr souhlasí s Zidy i s pavlem, takto klada:
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,Nevěřícím pak kámen úrazu a skála pohoršení'. Z čehož ze
všeho jest zjevno, že apoštolové i evangelisté překládajíce
stará písma, hledali smyslu, nikoliv slov, aniž velice dbali
spořádání a řeči,když k pochopení byly věci jasny.

Lukáš, muž apoštolský a evangelista, píše, že Štěpán, první
mučeník Kristův, vyprávěl v hádce židovské: ,V sedmdesáti
pěti duších sstoupil Jakob do Egypta &umřel on i otcové naši,
a přeneseni byli do Sichemu; a položení byli v hrobě, kterýž
koupil Abraham za stříbro od synů Hemorových, syna Si
chemovaf Toto místo nachází se v Genesi docela jinak, že
totiž Abraham koupil od Efrona Hethejského, syna Sarova,
u Hebronu za čtyřista dvojdrachem stříbra jeskyni dvojitou
a pole kolem ní a pochoval v ní Sáru, manželku svou. A v
téže knize později čteme, jak Jakob vraceje se z Mezopotá
mie, rozbil stánek před Salemem, městem sichémským, jež
jest v zemi chananejské, a bydlel tam a koupil díl pole, na
němž měl stany, od Emora, otce Sichemova, za sto beránků,
a postavil tam oltář a vzýval Boha lsraele. Abraham nekou
pil jeskyně od Emora, otce Sichemova, ale od Efrona, syna
Sárova; &nebyl pochován v Sichemu, ale v Hebronu, jež po
rušeně se nazývá Arbok. A dvanácte patriarchů není pocho
váno v Harboku, ale v Sichemu, kteréžto pole nebylo kou
peno Abrahamem, ale ]akobem. Odkládám řešeníi této otá
zečky, aby hánci moji hledali a srozuměli, že v písmech ne
náleží vážiti slova, ale smysl. Zalm XXI.v hebrejském má ta
kový začátek, jako pán promluvil na kříži: ,Heli, Heli, lama
zabtanif což se překládá: ,Bože,Bože můj, proč jsi mne opus
til?' Ať vydají počet, proč Sedmdesáte překladatelů vložili
tam ,shlédni na mne'. přeložilit' oni: ,Bože, Bože můj, shlédni
na mne, proč jsi mne opustil?' Odpoví zajisté, že smysl žád
né újmy neutrpěl,přidána-li jsou dvě slova. Aťslyší i ode mne,
že není stav církví v nebezpečenství, přehlédl-li jsem za rych
lého diktování několik slov.

Dlouho by nyní trvalo rozkládati, co vše Sedmdesáte při
dalo ze svého, co vše přeskočili, což v opisech chrámových
vyznačeno jest šipkami a hvězdičkami. Neb tomu, co čteme
u Isaiáše: ,Blažen, kdo má símě na Sionu a domácí v Jerusa
lémě', Hebreové se smávají, uslyšíce to, jakož u Ámosa po
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vylíčení chlípnosti slovům: ,Za věci stojící je měli a ne za pr
chající'. Věru smysl rhetorský a deklamace tulliovská; ale co
počneme vůči knihám authentickým, v nichž tyto a takové
věci nejsou připsány? Kdybychom je chtěli vypočítávati, nes
číslných knih by bylo potřebí. Nuže, čeho opominulí, buď
hvězdičky ukazují, jak jsem pravil, nebo náš překlad, srov
ná-li si jej bedlivý čtenář s překladem starým; a přece prá
vem Septanta zavládla v Církvích, buď že jest první a klade
se před příchod Kristův, nebo že Apoštolové jí užívali, arci
ve věcech, v nichž se neuchyluje od hebrejského. Akvilu však,
proselytu a hašteřivého, který nejen slova, ale i etymologie
slovní usiloval přeložiti, právem zamítáme. Neb kdo by na
místo obilí a vína a oleje mohl čísti nebo rozuměti 735ua, ófrw
glduói', Uri./m'órmrwcož my bychom vyjádřili ,vylití, ,česání
ovoce a ,lesklost, nebo ze Hebreově mají netoliko čet/lea,ale
i ngóagůea, aby On mxw'CÚÍ—mgi slabiky vyjadřoval a písmena
a říkal: Ui'v tóv oť'Qca'órmi Ui'v 'rfp' wir, čehož řecký & latinský
jazyk naprosto nepřijímají? Ukázky této věcimůžeme vzíti ze
své řeči.Neb co slov v řeckém jest dobře pověděno, a kdy
bychom je přeložili do slova, v latině by zněla nelibě, a o
bráceně, co u nás se líbí, přeložíc to po pořádku, u nich to
bude protivno!

Ale abych nesčíslných věcí pominul a ukázal tobě, muži
ze všech urozených nejkřest'anštější a ze všech křesťanůnej
urozenější, jaké nevěrnosti v překladu listu kárají, opíšu za
čátek toho listu řecky, aby z jednoho prohřešení se poznala
i ostatní: "Eclat ílyďg, dymryrě, lui;Tý of);(ru „m. x).)jgwr(pšgsaůal, což
já, jak se pamatuji, takto jsem přeložil: ,Náleželo nám, nej—
milejší, bychom cti klerikátu nenadužívali k pýše'. „Aj, dí, v
jednom řádku co lží: za prvé (vam,—Irů;jest milý, nikoli nej
milejší ; potom oh,—mgjest domýšlení, a ne pýcha; neřeklt' ofr;
„uart,ale 0132061,z nichž prvé znamená nadutost, druhé úsu
dek; a celé, co následuje, ,cti klerikátu nenadužívali k pýše',
tvoje jestl“ Co vidíš, ó sloupe písemnictvía našich dob Aris
tarchu, jenž o všech spisovatelích soud vynášíš? Tož nadar—
mo jsme se tak dlouho cvičili a často ruku ranám prutu vy
dávali? Jedva jsme z přístavu vyjeli, už jsme narazili. Nuže
poněvadži pochybiti lidské jest a chybu vyznati znamením
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moudrosti, ty, kdokoli jsi mým karatelem, ty mne, prosím,
oprav, mistře, a slovo slovem vyjádří. „Měl jsi říci“, praví:
„náleželo nám, milovaný, ne domýšlením klérů dáti se uná
-šeti.“Toto jest výmluvnost plautovská, tot' uhlazenost attic
ká a mluvě Mus, jak říkají, přirovnatelná! Naplňuje se na
mně známé přísloví: ,Olej maří i peníze, kdo vola v zápas
posíláf Není vina na tom, pod jehož maskou jiný hraje tra
goedii, ale na učitelích jeho, kteří za velikou mzdu ho niče
mu nenaučili. Aniž kárám na některém křestanu neumělost
v řeči — a kéž bychom měli ono Sokratovo: ,Vím, že nevím“
a jiného mudrce: ,poznávej sám sebe!“ — v úctě jsem vždy
míval ne mluvivou hrubost, ale svatou prostotu. Kdo praví,
že v řeči napodobí Apoštoly, nejdříve at' je napodobí v živo
tě. Jejich prostotu v mluvě vysvětlovala veliká svatost, &syl
logismy Aristotelovy a šroubované vtipnosti Chrysippovy vy
vracel vzkříšenýmrtvý! Ostatně směšno, vychloubá-li se kdo
z nás, maje statky Kroisovy a rozkoše Sardanapalovy, pou
hou prostotou, jako by všickni lotřia nejrozmanitější zločinci
byli výmluvni a zkrvavené meče v knihách filosofův a ne
v pahýlech stromových skrývali.

překročil jsem miru listu, ale ne lítosti. Nebot' padělačem
jsem nazýván a mezi člunky a vratidly ženštinek jsa smýkán
přestávám na tom, že hřích smývám a nerozhlašuji ho. pro
čež zůstavuji vše tvému uvážení, abys přečetl ten list, jak řec
ký, tak latinský, a hned pochopil nenie a vzácné stesky mých
žalobníků. I dostačí mi, že jsem přítele nejdražšího poučil a
v komůrce své se skrývaje očekávám jen dne soudu. A přeji
si, byt' si i protivníci běsnili, raději komentáře písem nežli
Demosthenovy a Tulliovy filippiky psáti.

List LVIlI. PAULINOVI KNĚZI

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší, co dobré
jest, a po ovoci poznává se strom. Měříš nás svými ctnost
mi a maličké ty veliký vychvaluješ a poslední díl hostiny za
bíráš, abys nálezem hospodářovým byl povýšen. Nebot' co
jest v nás nebo kolik, abychom si zasluhovali pochvaly uče
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né řeči, abychom těmi ústy, kteráž velenábožného knížete
obhajují, my nízcí &skrovní byli velebeni? Neoceňuj nás te
dy, bratře nejmilejší, dle počtu let, aniž moudrost dle šedin
pvosuzuj,ale šediny dle moudrosti, jakož svědčí alomoun:
Sedinami člověka opatrnost jeho. Neb i Mojžíšovi se káže

vybrati sedmdesát starších, 0 kterýchž by věděl, žejsou star
šími, zajisté ne dle věku, ale dle opatrnosti usuzujíc, a Daniel
ještě pacholík soudí letité, a věk bujný odsuzuje starce ne
stydaté. Nevaž, jářku, víry dle časů a neměj mne proto za
lepšího, že dříve než ty začal jsem u vojště Kristově bojovati.
pavel Apoštol z pronásledovatelé v nádobu vyvolenou byv
proměněn, nejzazšíjest pořadem, první zásluhami, poněvadž
ačposlední, nade všecky více pracoval. Jidáš, který kdysi byl
slyšel: ,Ty pak, člověče, vůdce můj a známý můj; v domě Bo
žímjednomyslně jsme chodívali', cozrádce přítele,mistra, Spa
sitele jest trestán ,a uzel obludné smrti 5kůlu vysokého splé
táf A zase lotr za kříž ráj přijímá, a trest za vraždu činí ho
mučeníkem. Co lidí dnes dlouhým životem nosí svoje pohřby
a jako obílení hrobové plni jsou kostí umrlčích! Náhlé roz
ohnění překonává dlouhou vlažnost.

posléze i ty uslyšev výrok Spasitelův: „Chceš-li dokonalý
býti, jdi, prodej všecko, co máš, a dej chudým, a pojď, násle
duj mne,“ obracíš slova v skutky a za holým křížem holý se
dávaje, volnější a lehčívystupuješ po žebři]akobovu. Suknici
zaměňuješ s duchem a nevyhledáváš honosivé špinavosti s
plným měšcem, ale s rukama čistýma a srdcem upřímným co
chudý duchem i statky se chlubíš.Nic nenít'velikého, se smut
nou a-zsinalou tváří předstírati nebo ukazovati posty, důcho
dy ze statků oplývati a pláštík chatrný na odiv nositi. Onen
slavný Krates Thebský, člověk kdysi nejbohatší, vydávaje se
do Athen filosofovat, velikou tíhu zlata odhodil a nezdálo se
mu, že může zároveň míti i ctnosti i bohatství. My obecpáni
zlatem za Kristem chudým jdeme a pod záminkou almužny
po dřívějšíchstatcích pasouce, kterak můžeme cizívěrně roz
dávati, když svoje s bázní si podržujeme? plné břicho snad—
no promlouvá o postech. Ne v ]erusalémě býti, ale v Jeru
salémě dobře živu býti chvály hodno jest. V ono, v ono měs
to jest tíhnouti, ne které zabíjí proroky a krev Kristovu pro
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lilo, ale které proud řeky obveseluje, které na hořejsouc po
loženo skrýti se nemůže, které matkou svatých nazývá Apoš
tol, v kterém raduje se míti měšt'anství se spravedlivými.

Toto však pravě nevyčítám sám sobě neposednosti a ne
odsuzuji, co sám činím, aby se zdálo, že zbytečně jsem dle
vzoru Abrahamova opustil své příbuzné a vlast, ale neodva
žuji se všemohoucnosti Boží v úzké meze zavírati a stěsnávati
v skrovné místečko země toho, jehož nebe nemůže obsáh
nouti. Každý věřící váží se ne dle rozličnosti míst, ale dle zá
sluhy víry; a praví klanitelé neklanějí se ani v Jerusalémě ani
na hoře Garizim Otci, poněvadž Bůh duch jest a ti, kdož se
mu klanějí, v duchu a v pravdě mají se mu klaněti. Duch pak
vane, kde chce. Hospodinova jest země a plnost její. Když
uschlo rouno judské a veškeren okršlek rosou nebeskou byl
skropen a mnozí od východu a od západu přicházejíce sto
lovali v lůně Abrahamově, přestal znám býti toliko ]udstvu
Bůh a v Israeli veliké jméno jeho, ale po veškeré zemi vyšel
zvuk apoštolův a až do končin okrsku zeměslova jejich. Spa
sitel mluvě k učeníkům, když byl v chrámě, praví : „Vstaňte,
pojďme odtud,“ a k Zidům: „Zanechán bude vám dům váš
pustý.“ Nebe-li a země pominou, zajisté pomine všecko, což
pozemského jest. A místa kříže a zmrtvýchvstání těm pro
spějí, kteří nosí kříž svůj a s Kristem z mrtvých vstávají den
ně, kteří hodnými se osvědčují takového příbytku. Ostatně
ti, kteříž říkají: „Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův,
chrám Hospodinův,“ at' slyší od Apoštola: „Vy jste chrám
Boží a Duch svatý přebývá ve vás.“ Z ]erusalémai zBritanie
stejně se otvírá síň nebeská, nebot' království Boží v nás jest.
Antonín a všecky voje mnichů z Egypta a Mezopotámie, z
pontu a Kappadokie a Armenie neviděli ]erusaléma a otev
řeny jsou jim bez tohoto města dveře ráje. Blažený Hilarion,
ač byl z palestiny a v palestině živ byl, jeden toliko den vi
děl Jerusalém, aby ani nepohrdal místy svatými pro soused
ství, ani zase aby se nezdál zavíratiBoha na některé místo. Od
časů Hadrianových až do císařstvíKonstantinova asi sto osm
desát let na místězmrtvýchvstání modla ]ovišova,na skále kří
žové mramorová socha Venušina od pohanů postavená se
ctila, ani se domnívali původcové pronásledování, že nám
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vezmou víru ve zmrtvýchvstání a v kříž, zprzní-li místa sva
tá modlami. Betlém nyní náš, a nejvelebnější místo světa, o
kterémž pěje žalmista: ,pravda ze zeměvzešla,' zastiňovalháj
Thamuzův, t. j. Adonisův, a v jeskyni, v níž kdysi Kristus dě
t'átko kvílel, milenec Venušin byl oplakáván.

proč medle, řekneš,toto ztak daleka začínáno? Proto, abys
nemyslel, že něco tvé víře chybí, když jsi neviděl ]erusaléma,
a abys nás nepovažoval za lepší, že nám dopřáno tohoto mís
ta za příbytek, ale že ať zde nebo onde, stejnou máš za své
skutky u Boha našeho odplatu. Ba v pravdě, abych prostě
vyznal hnutí své mysli, uvažuje o tvém předsevzetí i o tvé
horoucnosti, s jakou jsi se odřekl světa, vidím rozdílyv mís
tech, když ty opustiv města a hlučnost městskou, na stateč
ku venkovském přebýváš &Krista hledáš na poušti &modlíš
se samoten na hoře s Ježíšem a toliko sousedstvím svatých
míst se těšíš, to jest, abys jak města byl zbaven, tak předse
vzetí mnišského neztratil. Co mluvím,nemluvím o biskupech,
ani o kněžích, ani o klericích, jichžto úřad jest jiný, ale o mni
chu, &o mnichu kdysi u světa vznešeném, který proto pení
ze za statky své k nohám apoštolů složil, uče, že šlapati jest
po penězích, aby pokorně a v soukromí se živě, vždy pohr
dal, čím jednou pohrdl. Kdyby místa kříže &zmrtvýchvstání
nebyla v městě nejrušnějším, v němž kurie, v němž rota vo
jáků, v němž nevěstky, herci, fatkáři a všecko jest, co v ostat
ních městech bývá, nebo kdyby toliko družinami mnichů by
lo navštěvováno, takový příbytek by byl vskutku žádoucím
pro všecky mnichy; ale nyní největší pošetilostí by bylo zří
kati se světa, opouštěti vlast, městům výhostdávati, mnichem
se přiznávati a mezi četnějším lidstvem v cizině živu býti nežli
bys býval žil ve vlasti. Z celého okrsku se sem sbíhají; město
jest plno všelijakých lidí a takové jest obojího pohlaví tla
čení, že čemu jinde z části jsi se vyhnul, zde zcela jsi nucen
trpěti.

Protože tedy se bratrský tážeš, kterou cestou bys měl krá
četi, s odkrytou tváří budu s tebou mluviti. Chceš-li vyko
návati úřad kněžský, vábí-li tě snad dílo nebo čest biskup
ství, živ buď v městech a městečkách a spásu jiných čiň zis—
kem duše své. Přeješ-li si však býti, čím se nazýváš, mnichem,
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t. j. samotářem, co činíš ve městech, kteráž zajisté nejsou pří
byt y osamělých, ale mnohých? Každé snažení má svoje vzo
ry: ímané at'napodobí vůdce Kamilly,Fabricie, Reguly, Sci
piony; filosofové at' si postaví na oči Sokrata, platona, Aris
totela; básníci at'závodí s Homérem, Vergiliem, Menan drem,
Terentiem; historikové s Thukididem, Sallustiem, Herodo
tem, Liviem; řečníci s Lysiou, Grakchy, Demosthenem, Tul
liem; a abychom k našim věcem přišli,biskupové a kněží měj
tež za vzor apoštoly a muže apoštolské, jichž čestné místo za
ujímajíce, at' se snaží míti i zásluhu. My pak máme náčelníky
svého snažení pavly, Antoníny, ]uliany, Hilariony, Makarie;
a abych se vrátil k autoritě písem, naším náčelníkem Eliáš,
naším Eliseus, našimi vůdci synové proročtí, kteříž přebývali
v polích a na poušti a dělali si stánky u vod ]ordánských. Z
těch jsou i oni synové Rechab, kteřížvína a nápoje kvašeného
nepilí, kteříž přebývali v stanech, kteříž hlasem Božím skrze
Jeremiáše jsou chválení a slibuje se jim, že z pokolení jejich
nevyhyne muž stojící před Hospodinem. Toto myslím že zna
mená ititul žalmu sedmdesátého: ,Synů ]onadab a těch, kte
říž první do zajetí byli vedení.“ Toto jest ]onadab, syn Re
chab, o kterémž v knize Královstev se píše, že vstoupil na vůz
s Jehu; a jeho synové jsou, kteří v stáncích vezdy přebývali,
až posléze vtrhnutím vojska chaldejského byvše dohnáni ve
jíti do ]erusaléma, toto jakožto první zajetí prý trpěli, že po
svobodě pouště v město jako v žalář byli zavřeni.

prosím tě tedy, abys, poněvadž jsi poutem své svaté sestry
svázán a nemůžeš se zcela volně pohybovati, at'tam nebo tam
vystříhal se shromáždění lidí a zdvořilosti a pozdravování a
hostin jako nějakých okovů rozkoší. Buďtež tvým laciným a
večerním pokrmem zelí a luštěniny, a rybičky občas měj za
nejvyšší pochoutky. Kdo po Kristu touží a tím chlebem se
krmí, nevyhledává valně, z jak vzácných pokrmů by vytvá
řel hnůj. Cokoliv po spolknutí se necítí, za totéž ti buď, co
chléb a luštěniny. Máš knihy proti Jovinianovi, o pohrdání
břichem a hltanem úplněji promlouvající. Vždycky buď v ru
ce tvé svaté čtení, často jest se modliti a s tělem schýleným
mysli pozdvihovati k pánu, často bdíti a přečasto s prázd
ným žaludkem chodíti na lože. pokradmých pověstíi gloriol
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a hladících pochlebníků co nepřátel ubíhej. Chudým a bra
třím pomoc v potřebách sám svou rukou rozdávej ; vzácna
jest u lidí věrnost. Nevěříš,že pravda jest, co pravím? Vzpo
meň na měšec ]idášův. Pokory v šatstvu s duchem nadutým
nevyhledávej, schůzek s lidmi světskými a zejmena mocněj
šími se varuj. Nač tobě potřebí častěji vídati, čím pohrdaje
mnichem jsi býti počal? Zvláště sestra tvá at' se vyhýbá roz
mluvám s matronami a at' mezi hedvábným šatstvem a dra
hým kamením okolosedících žen nepatří s lítostí nebo 5 po—
divem na svou ušpiněnost, poněvadž jedno by bylo litová
ním předsevzetí, druhé zárodkem vypínavosti. Střezse, abys
jakožto věrnýaproslulý kdysi rozdavač svých statků, nepřijí
mal na rozdílení peněz cizích. Rozumíš, co mluvím; dalt' tobě
pán ve všem porozumění. Mějž prostnost holubičí,abys niko
mu nikdy nestrojil lstí, i hadichytrost, abys úklady cizíminebyl
stržen k pádu. Není valného rozdílu v chybě, obelstí-li křes
t'an jiného nebo dá-li se obelstíti. O kom poznáš, že ti vždy
nebo často mluví o penězích krom almužny, kteráž všem bez
rozdílu jest volna, toho spíše za kramáře než za mnicha měj.
Kromě výživy a oděvu a zřejmých potřeb ničeho nikomu ne
dávej, aby chleba synů nejedli psi.

pravým chrámem Kristovým je duše věřícího: tu ozdobuj,
tu odívej, té dary přinášej, v té Krista přijímej. Jaký prospěch
jest, aby stěny drahým kamením se třpytily a Kristus v chu
ďasovi hladem zmíral? ]iž není tvým, co máš; rozdílení jest
tobě svěřeno. pomni Ananiáše a Safíry: oni z bázně svoje
věci si uschovali; ty hled', abys jmění Kristova neopatrně ne
promrhával, t. j. abys nemírným soudem neuděloval věci chu
dých nechudým a aby dle rčení přemoudrého muže štědrostí
štědrost nehynula. „Nepatřna čestné odznaky a prázdná jmé
na Katonův. ]á tebe, praví, v nitru i na kůži znám“. Křesťa
nem býti,nikoli jeviti se,veliké jest. A jaksi více se líbivá svě
tu, co Kristu se nelíbí. V tomto jsem já tebe ne jak se říká,
svině Minervu, ale přítel přítele na širé moře se vydávajícího
napomenul, přeje si, abys u mne raději po znalosti se ptal než
po vůli, abys, v čem já jsem padl, ty pevným krokem kráčel.

Knihu tvou, pro knížete Theodosia moudře a ozdobně se
psanou, kterou jsi mi poslal, s radostí jsem četl. A zejmena
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se mi v ní líbil díl podřadný; a jak v prvních částech před
číš nad jiné, v předposledních překonáváš sám sebe. Ále též
mluva jest přesná a krásná a tulliovskou svítíc čistotou bo
hata jest myšlenkami. Mrtva jestit', jak praví kdosi, řeč,Vníž
toliko slova jsou k chvále. Kromě toho veliká jest spojitost
věcí a jedno plyne z druhého. Cokoliv uvedeš, bud'i st zá
věrem předchozího nebo začátkem následujícího. šťasten
Theodosius, jenž takovým řečníkem Kristovým jest hájen.
Zvelebil jsi purpur jeho a užitečnost zákonů budoucím vě
kům jsi posvětil. Sláva tobě: když takové máš začátky, jak
vycvikaným budeš vojínem! kdybych mohl takový věhlas
ne po horách aionských a po temenech helikonských, jak pějí
básníci, ale po Sionu a Itabyru a Sinaji a výsostech písem no
siti, kdyby mi dopřáno bylo pověděti, co jsem poznal a jako
by z ruky do ruky sděl'ti tajemnosti prorokův, zrodilo by se
nám něco, čeho učené ecko by nemělo.

Slyš tedy, můj spoluslužebníče, příteli,bratře, poslechni si
maličko, abys v písmech svatých obezřele kráčel. Všecko, co
v božských knihách čteme, stkví se sice a září i na kůře, ale
sladší jest v dřeni. Kdo chce jísti jádro, rozloupne ořech. Od
kryj, pravi David, oči mě a pozorovati budu divy ze zákona
tvého. Vyznává-li tak veliký prorok tmu nevědomosti, jakou
asi teprve my maličcí a téměř kojenci nocí neznalosti jsme
obestřeni? Tato pak zástěra položena jest netoliko na tváři
Mojžíšově, ale i na evangelistech i na apoštolech. Zástu
pům Spasitel mluvil v podobenstvích,a dotvrzuje,že tajemno
jest, co bylo praveno, řekl: ,Kdo máš uši k slyšení, slyš'. Kdy
by nebývalo bylo otevřeno všecko, co napsáno bylo, od to
ho, jenž má klíč Davidův, jenž otvírá a nikdo nezavírá, zavírá
a nikdo neotvírá, žádný jiný toho neodemkne a nezjeví. Kdy
bys měl tento základ nebo tímto jakoby posledním tahem
kdyby dílo tvé bylo uceleno, nic krásnějšího, nic učenějšího
a nic latinštějšího nad tvé knihy bychom neměli.

Tertullian jest bohat myšlenkami, ale těžký v mluvě. Bla
žený Cyprian na způsob nejčistšího pramene sladký plynea
pokojný a ač z te' duše povzbuzuje k ctnostem, zabaven byv
tísněmi pronásledování, nikterak božských písem nevyložil.
Viktorinus, slavným martyriem korunovaný, co pochopil, ne

269



List padesátý osmý
uměl pověděti. Lactantius jako nějaká řekavýmluvnosti tul
liovské, kéž by byl tak umělnaše stvrditi, jak snadno cizí bo
řil. Arnobius jest nestejný a přílišný a bez rozdělení svého
díla zmatený. Svatý Hilarius jest gallikánským kothurnem po
výšen a ač řeckou květností ozdoben, v dlouhé periody se
zaplétá a prostším bratřím jest četba jeho nepřístupna. 0 o
statních, at'zemřelých nebo ještě živých, nemluvím, neb o těch
na obě strany jiní po nás budou souditi.

K tobě samému přistoupím, svému symmystovi, společní
ku a příteli,příteli, pravím, dříve nežli známému, a prositi bu
du, abys vnezbytnostinepodezíral lichocení; ba raději si myslí
o mně, že se mýlím nebo z lásky klesám, nežli že přítele po
chlebenstvím klamu. Veliké máš nadání; nesmírnou výzbroj
mluvy: i snadno se vyjadřuješ i čistě, a snadnost tato a čis
tota proniknuta jest obezřelostí. Když totiž hlava jest zdrá
va, všickni smyslové jsou svěží.Ktéto prozíravosti avýmluv
nostikdyby přistoupilostudium nebo porozumění písem, brzy
bych tě viděl zaujímati vrcholné místo mezi našimi a vystu
povati s ]oabem na krytby Sionské a zpívati na střechách, co

Horác.Sat.!.v komůrkách zvíš. Opaš se, prosím, opaš se. Nic bez veliké
práce nedal život smrtelníkům. Ať má v tobě Církev muže
znamenitého, jako dříve měl senát. Shromažďuj sobě bohat
ství, jež bys denně rozdával a jehož by nikdy neubývalo, do
kud věk jest svěží, dokud ještě slabě prokvétá hlava šedi

Verg.Gcorg.llI.nami,dokud ,nepřikradou se nemoci a truchlá staroba a
práce, a nevychvátí nelaskavost tvrdé smrti“.Ničím v tobě
nejsem spokojen na plytko; vše nejvyšší, vše dokonalé žá
dám. Svatého Vigilantia kněze s jakou dychtivostí jsem uví
tal, lépe jest, abys z jeho slov než z mých písem zvěděl; ale
proč tak spěšně odešel a opustil nás, nemohu říci,aby se ne
zdálo, že někomu ubližují, Leč přece skoro přecházejícího a
chvátajícího na chvilku jsem zadrželadal jsem mu ochutnati
našeho přátelství, abys skrze něj zvěděl, čeho u nás nepo
hřešuješ. Svaté spoluslužebnici tvé a s tebouv pánu bojující
vzkazují po tobě pozdravení.
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O pěti otázkách z Nového Zákona.
Velikými otázkami mne vyzýváš a vtip nečinností otupělý

svým vyptáváním učíš. prvým tvým dotazem bylo, co jest
ono ,čehooko nevídalo ani ucho neslýchalo anina srdcelidské
nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž ho milují', a kterak
opět týž Apoštol dodává: ,nám pak zjevilBůh duchem svým',
a bylo-li zjeveno Apoštolu, máme-li rozuměti, jakož i on
jiným zjevil? Na to jest krátká odpověď : Nenáleží nám ptáti
se, co to jest, čeho ani oko nevídalo ani ucho neslýchalo ani
na srdce lidské nevstoupilo. Neboť neví-li se to, kterak to
možno zvěděti? Co se slibuje v budoucnosti, nezří se v pří
tomnosti. Neboť naděje, kteráž se vidí, není nadějí, alejistým
již držením, jako by chtěl někdo říci: ,Ukaž mi, co jest nevi
ditelno; mluv, čeho nemožno slyšeti; vylož, čeho myšlení lid
ské nepochopí'. V tomto tedy smyslu věřiti jest, že Apoštol
řekl, že očima tělesnýma a uchem tělesným a myšlením smr
telným nemožno postihnouti věcí duchovních. Neb ,ačkoli
jsme poznali Ježíše dle těla, ale nyní již ho neznáme'; a v e
pištole Janově jest psáno: ,Nejmilejší, nyní synové Boží jsme
a ještě se neukázalo, co budeme, nebot'viděti jej budeme, jakž
jest'. A když svědčí, že jemu a svatým zjeveno bylo Duchem,
nevyplývá z toho přímo, jak on zjevil jiným. Slyšelt' též vráji
slova nevypravitelná, kterých jiným pověděti nemohl; nebo
pověděl-li, nikterak nebyla nevypravitelna.

Druhá otázka byla, v níž pravíš, že jsi četla přeletem v mých
spiscích, že beránci, kteří státi budou na pravici, a kozelci,
kteříž na levici, jsou křesťané a pohané, a ne spíše dobří a zlí.
Nepamatuji se, že bych to byl kdy řekl, a kdybych, nebyl
bych v bludu houževnatým. A jak mi diktujícímu náhle pro
blesklo, v druhé knize proti Jovinianovi vím že jsem o té ka
pitole disputoval, a nejen o té, ale též o oné, jež pod tutéž o
tázku spadá, kdež ryby špatné oddělují se od dobrých. Pro
tože tedy tam o tom bylo zevrubně promluveno, nyní vidí se
se mi toho pominouti.

Za třetí jsi se tázala, jak praví Apoštol, že u příchodu pá
na Spasitele vytržení budou někteříživí do oblak tak, že ne
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budou předstiženi těmi, kteří v Kristu zesnulí, a chceš zvě
děti, zdali mu tak půjdou vstříc v tělech a nezemrou dříve,
ač i náš Pán umřel a o Henochovi i o Eliášovi se praví dle
Apokalypsy Janovy, že zemrou, aby totiž nebylo nikoho,
jenž by neokusil smrti. To z obsahu téhož místa možno po
znati, že svatí, kteří u příchodu Spasitelovu zastiženi budou
v tělech, v týchž tělech mu poletí vstříc, ale tak, že co jest
neslavného &porušeného a smrtelného, zaměněno bude slá
vou a neporušenosti a nesmrtelnosti, takže jaká těla vstanou
z mrtvých, v takovou podstatu též těla živých budou pře
tvořena. Odtud praví na jiném místě Apoštol: „Proto že ne
chceme svlečení býti, ale na více přioděni, aby pohlceno bylo
toto smrtelně od života“, aby totiž tělo nebylo od duše opuš
těno, ale duší v těle přebývající bylo oslaveno, dříve byvši
neslavno. O Henochovi pak 3 o Eliášovi, o nichž že přijdou
a umrou, vypráví Apokalypsa, není v této chvíli rozpravy,
poněvadž celé té knize náleží bud' duchovně rozuměti, jak
my soudíme, nebo, sledujeme-li výklad tělesný, přikloniti se
k bájím židovským, že znovu vzdělán bude ]erusalém &žertvy
se budou obětovati v chrámě a nad duchovním kultem po
tlačeným nabudou vrchu obřady tělesné.

Ctvrté, nač jsi se ptala, jest, kterak v Evangeliu Janovu po
po zmrtvýchvstání se praví Marii Magdaleně: „Nedotýkej se
mne, nebo ještě jsem nevstoupil k Otci svému", aopětu Ma
touše jest psáno, že ženy chopily se noh jeho, ač zajisté ne
ní totéž dotýkati se po vzkříšení noh jeho i nedotýkati se.
Marie Magdalská jest ta,z kteréž byl sedm ďáblů vyhnal, aby,
kdež se byl rozhojnil hřích, více se rozhojnila milost; kteráž
majíc pána za zahradníka a jako s člověkem s ním mluvíc a
hledajíc živého s mrtvými, právem uslyšela: „Nedotýkej se
mně“. A jest smysl: ,Nezasluhuješ přimknouti se k mým šlé
pějím ani pokloniti se mi jakožto pánu a jeho noh se chopi
ti, nemyslíc o něm, že z mrtvých vstal. Tobě totiž ještě ne
vstoupil jsem k Otci svému'. Ostatní však ženy, jež se noh
dotýkají, vyznávají Pána a zasluhují přimknouti se k jeho šlé
pějím důvěřujíce o něm, že k Otci vstoupil. Ačkoliv i kdyby
o téže ženě v různých Evangeliích se pravilo, že se chopila
jeho noh i nechopila, snadno by bylo rozřešení, poněvadž
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mohla býti nejdříve pokárána, jakožto nevěřící a potom ne
zapuzena, jakožto ta, která chybu ve vyznání obrátila, což i
o lotrech možno rozuměti, když jeden evangelista vypravu
je, že oba se rouhali, a druhý, že jeden vyznal pána.

Na posledním lístku bylo, zdali po zmrtvýchvstání pán čty
řicet dní s učeníky obcoval &nikdy jinde nebyl, nebo zda taj
ně na nebe vstupoval a sestupoval a přece apoštolům své pří
tomnosti neodpíral. Máš-li na zřeteli, že Bůh jest Boží Syn,
o němž jest řeč, a že ten to jest, o němž se mluví: ,Zdaliž nebe Jerem.23
i země já nenaplňuji, praví Hospodin', a o němž jiný prorok
svědčí: ,Nebe jest trůnem mým, země pak podnožím noh mých“ 1531.66.
a jinde opět: , enž drží nebe na dlani a zemivhrsti', o němž 191.40.
David pěje: , am půjdu od ducha tvého a od tváři tvé kam Žalm133.
uteku? Vstoupím-li na nebe, tam jsi ty; sestoupím-li do pekla
a bydliti budu v končinách moře, i tam ruka tvá sprovodí
mne a držeti mne bude pravice tvá', zajisté nebudeš pochy
bovati, že také před zmrtvýchvstáním v těle páně přebýval
Bůh Slovo, tak že i v Otci byl i kruh nebe uzavíral, i ve všem
vlit byl a všecko obléval, t.j.že všecko pronikal vnitrně i obsa
hoval zevně. Pošetilo tedy jest na skrovnost jedinkého těla
omezovati moc toho, jehož nebe neobsáhne. A přece, když
byl všude, byl i v Synu člověka celý, nebot' božská přiroze
nost a Bůh Slovo nemůže býti trhán a na místa rozdělován,
ale jsa všude, všude jest celý. Byl tedy zároveň i s Apoštoly
čtyřicetdní i s Anděly i v Otci a v posledních končinách moř
ských. Na všech místech dlel: s Tomášem v Indii, s Petrem
v Římě, s pavlem v Illyriku, s Titem na Kretě, s Ondřejem
v Achaji, s každým apoštolem a apoštolským mužem v kaž
dé krajině i ve všech. A když se praví, že opouští některé nebo
neopouští, neklade se meze jeho přirozenosti, ale vyznačují
se zásluhy těch, u kterých ráčí býti.

List LX. HELIODOROVI
Epitaphium Nepotianovi.

Velikých úloh duchové malí nesnesou, a podniky, které
jsou nad síly, při samém pokusu se hroutívají ; a čím větší by
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bylo, co se má vypověděti, tím více bývá zavalen, kdo veli
kosti věcí nemůže slovy vyložiti. Nepotian můj, tvůj, náš, nebo
raději Kristův, &poněvadž Kristův, tím více náš, opustil nás
starce a kopím touhy po něm raněné nesnesitelnou bolestí
zbodl.Dědicem jsme ho viděli, pohřeb nám zůstavil.pro koho
nyní namáhati se bude můj duch? po čímzalíbení toužiti bu
dou písmenkg? Kde jest onen ěgyoólltz'MPUQnáš a labutího zpěvu
hlas sladší? Zasne mysl, ruka se třese, oči se zamhlívají, řeč
se zadrhuje. Cokoliv řeknu, němotou se bude zdáti, poněvadž
nebude slyšeti on.l rydlojako bycítící avosk přismutnělýbuď
rzí nebo plísní se potahuje. Kolikrátkoli se pokouším slova
vyřknouti a po hrobě jeho kvítky tohoto epitafu roztrousiti,
tolikrát oči se zalévají a s obnoveným žalem všecek jsem na
pohřbu. Bývalo kdysi obyčejem, že nad těly nebožtíků před
shromážděním na řečništi dítky chvály mluvily a na způsob
truchlozpěvů k pláči a lkání srdce posluchačů rozněcovali:
hle, u nás pořádek se změnil a k pohromě naší přirozenost
ztratila svá práva: co mladý muž měl prokázati starcům, to
mladému prokazujeme my starci.

Co tedy mám činiti? spojiti se s tebou v pláči? Ale Apoš
tol to zakazuje, nazývaje mrtvé křesťanské spícími, a pán v
Evangeliu dí: Neumřela dívka, ale spí. Lazar též, poněvadž
spal, byl probuzen. Mám se veseliti a radovati, že vytržen jest,
aby zlost nezměnila mysli jeho, poněvadž líbila se Bohu duše
jeho? Ale nechtějícímu a bránícímu se kanou po skráních sl
zy'a mezi příkazy ctností a při naději vzkříšení mysl k věření
ochotnou zdolává zanícení touhy. smrti, jež bratry rozdě
luješ &láskou sdružené ukrutná a tvrdá roztrhuješ! přivedl
žhavý vítr Hospodin z pouště vystupující, jenž vysušil žíly tvé
a zpustil studnici tvou.pohltila jsi sice Jonáše, ale i v lůnč tvém
živ byl. Chovala jsi ho co mrtvého, aby bouře světa se utišila
a Ninive naše jeho kázáním bylo zachráněno. Ten, ten tebe
přemohl, ten zardousil, prorok uprchlík, jenž opustil dům
svůj, zanechal dědictví svého, dal milovanou duši svou v ruce
těch, kteříž jí hledali. jenž skrze Oseáše kdysi tobě neupros
ně hrozil: ,Budu smrtí tvou, ó smrti; budu hryzením tvým,
peklo', toho smrtí ty jsi umřela, toho smrtí my živi jsme. Po
hltila jsi a pohlcena jsi, a zatím co vnadnost přijatého těla tě
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dráždí a myslíš, že jsi chtivému chřtánu ulovila kořist, vnitř
nosti tvé zakřiveným zubem jsou prokousnuty.

Díky vzdáváme tobě, Kriste spasiteli, tvoje tvorstvo, že jsi
tak mocného protivníka našeho, od něho jsa zabíjen, zabil.
Kdo před tebou bídnější člověka,jenžto věčnou hrůzou smrti
byv povalen, smysl životní k tomu jedinému přijal,aby zahy
nul? Kralovalat'smrt od Adama až do Mojžíše i nad těmi, kteří
nehřešili, ku podobenství přestoupení Adamova. Jsou-li Á- Řím5.
braham, Izák a Jakob v pekle, kdo v království nebeském?
Jsou-li přátelé tvoji pod trestem prohřešivšího se Adama, a
kteří nehřešili, cizími hříchy vinni byli držáni, co věřiti jest
o těch,kteří řekli v srdcích svých: ,NeníBoha', kteří ,porušeni Žalm13.
a zohaveni byli v snaženích svých, kteří uchýlili se, spolu ne
užitečni učinění jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jed
noho'? Zří-li se Lazar v lůně Abrahamově a v místě občer
stvení, co podobného peklo a říše nebeské? před Kristem
Abraham v peklech; po Kristu lotr v ráji. A proto při zmr—
tvýchvstání jeho mnohá těla zesnulých vstala a viděna byla
v nebeském ]erusalémě. A tehdy se naplnilo ono vyřčení:
,Vstaň, jenž spíš, a pozdvihni se, a osvítí tebe Kristus“ Jan Křti- Efez.5.
tel na poušti hlásá: , iňte pokání, nebot' přiblížilo se králov
ství nebeské'. Ode dnů Jana Křtitele totiž království nebes
ké trpí násilí a násilníci uchvátili je. plamenný onen meč,o
stříhající ráje, a cherubíny stojící před branou Kristova krev
uhasila a rozdělila. A není divu, že se nám to při zmrtvých
vstání slibuje, když všickni, kdož v těle ne podle těla živijsme,
měšťanství máme v nebi a zde ještě na zemi trvajícím praví
se: ,Království Boží ve vás jest'.

K tomu pomyslí, že před zmrtvýchvstáním Kristovým znám
byl toliko v Judstvu Bůh, v Israeli veliké jméno jeho, apřece
ti, kteříž znali ho, do pekel byli strhováni. Kde tehdy celého
okrsku lidéod Indie až do Britannie,odledového pásma sever
ního až k vroucímu okeánu Atlantickému, tak nesčíslné lid
stvaa množství tolika národů, ,rozdílných jak jazyky, tak rou
chy a zbraněmí'? Na způsob ryb a kobylek a jako mouchy
&blechy byli potírání; bez známosti Tvůrce svého totiž vše
liký člověkjest hovado. Nyní však umučení Kristovo a zmrt
výchvstání jeho v hlasech i písmech všech národů zaznívá.
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Nemluvím o lidech, o Recích, o Latinících, kteréžto národy
k víře své pán v nápisu kříže zasvětil. O duši nesmrtelné a po
rozdělení těla trvající, o čemž pythagoras snil, čemuž Demo
kritus nevěřil, o čemž na útěchu ve svém odsouzení Sokrates
disputoval v žaláři, Ind, Peršan, Goth, Egypťan filosofují. Di
vocí Bessové a množství národů v kůže se odívajících, kteří
k pohřebním obětem kdysi lidi zabíjeli, skřípění své v sladké
pění kříže zlomili a všeho světa jediným hlasem jest Kristus.

Co činíme, duše? kam se obracíme? Co první vyjadřuje
me? Co smlčujeme? Vytratily se ti z mysli příkazy rhetorův
a zabrána lkáním, zalita slzami, zaražena štkáním nezacho
váváš pořádku řeči!Kde ona literatura od dětství pěstovaná
a Anaxagorova a Telamonova vždy chválená věta: ,Věděl
jsem, že jsem se zrodil smrtelným'? Četli jsme Krantona, je
hož knihu na zmírnění bolu vzal si za vzor Cicero, přelétli
jsme spisky platonovy, Diogenovy, Klitomachovy, Karnea
dovy, poseidoniovy na utišení zármutků, kteřížto v různých
dobách se pokoušeli nářky různých knihami neb listy zmen
šiti, takže i kdyby náš duch vyprahl, z jejich studnic mohl by
se zvlažiti: ukazují na nesčíslné muže a zejmena na Perikla
a na Xenofonta Sokratovce, z nichž jeden ztrativ dva syny,
ověnčen ve shromáždění rokoval, druhý, když uslyšel, obětuje
obět, že syn jeho ve válce byl zabit, sňal prý si věnec s hlavy,
ale znovu si jej vložil na hlavu, jakmile zvěděl, že statečně v
útoku padl. Nač bych připomínal vojevůdce římské, jichžto
chrabrostmi jako nějakými hvězdami blýskají se historie la
tinské? pulvillus zasvěcuje Kapitol a dovídaje se o náhlé smrti
svého syna, kázal ho bez své přítomnosti pochovati; Lucius
paulus sedm dní za pohřbu svých dvou synů slavě triumf, vjel
do města. pomíjím Maximů, Katonů, Gallů, Pisonů, Brutů,
Scévolů, Metellů, Skaurů, Mariův, Krassů, Marcellův a Auti
diův,jichžstatečnostv zármutku nebyla menší než ve válkách
a jichž ztráty rodinné vyložil Tullius v knize těchy, aby se
nezdálo, že raději cizích věcí jsem hledal než našich; ačkoliv
i to by k zahanbení našemu bylo zkrátka pověděno, kdyby
neskýtala víra, čeho skýtala nevěra.

přistupme tedy k našim věcem. Nebudu plakati s ]akobem
a s Davidem synů v Zákoně umírajících, ale s Kristem v E
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vangeliu vítati budu z mrtvých vstávající.Truchlení Zidův jest
veselím křest'anův. S večera potrvá pláč a k ránu radost. Noc žalm29.
předešla, den pak se přiblížil. proto též Mojžíš umíraje jest
oplakáván, Jesus bez pohřbu a bez slz na hoře se pochová
vá. Cokoliv z písem možno říci o naříkání, v té knize, kte
rouž jsme v ímě paulu těšili,zkrátka jsme vyložili.Nynínám
jinou stezkou na totéž místo jest přijíti,aby se nezdálo, že po
minulé a zastaralé šlapeme stopy.

Víme sice, že náš Nepotian s Kristem jest ak sborům sva
tých přidružen, že k čemu s námi na zemi z dáli jako štěrbi
nami se prodíral a čeho z dohadů hledal, tam vida z blízka vo
lá: ,Jakož jsme slyšeli, tak jsme i uzřeli v městě Hospodina
sil, v městě Boha našeho', ale touhy po něm vzdáleném snésti Žalm47
nemůžeme, ne jeho, ale svého osudu želíce. ím on šťastněj
ší, tím u větší my lítosti, že takového blaha pohřešujeme. Pla
kaly i sestry Lazara, o němž věděly, že z mrtvých vstane, a
aby pravé city lidské na jevo dal, sám Spasitel plakal toho,
jehož vzkřísiti mínil. Též iÁpoštol jeho, jenž byl řekl: „přeji
si rozdělen býti a býti s Kristem“, a jinde: „Mně živu býti
Kristus jest a umříti zisk“, děkuje, že Epafras ze sousedství
smrti mu navrácen jest, aby neměl zármutku na zármutek,
ne ze strachu, jenž z nevěry serodí, ale z touhy láskou vzněco
vané. ímvíce ty,ujec jehoi biskup,to jest otecjeho krví i du
chem, želáš útrob svých ajako by od tebe odtrženy byly,vzdy
cháš? Ale prosím, bys se mírnil v žalosti a pamětliv byl oné
průpovědi :„Všeho směrou“, a zavázal si poněkud ránu a vy
slechl chvály jeho, 2jehožto ctnosti vždy jsi se radoval, a abys
nelitoval, že jsi takového ztratil, ale radoval se, že jsi takové
ho měl, a jako ti, kteří na malou destičku širé rozlohy zemí
vrývají, tak v krátkém tomto spisku zřel nastíněna, ne vyjád
řena, znamení ctností &přijímal od nás ne síly, ale vůli.

podle pravidel řečníkův náleží nejdříve z daleké minulosti
připomenouti předky toho, jehož jest chváliti, a jejich činy,
atak postupně řečídospěti až k němu, aby totiž ctnostmi pra
dědův a otcův zvýšila se jeho sláva a aby se ukázalo, že buď
se z dobrých nezvrhl nebo skrovné povznesl. Já vychvalo
vati maje duši jeho, nebudu se ohlížeti po statcích tělesných,
kterýmiž i on vždy pohrdal, aniž se budu sháněti po rodě,t.
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j. po statcích cizích, když i Abraham a Izák, mužové svatí,
zplodili Ismaele a Esaua hříšníky, a zase ]efte, slovem Apoš
tolovým počtený v seznamu spravedlivých, narodil se z ne
věstky. Duše, řečeno jest, která zhřešila, sama umře; pročež
také která nezhřešila, sama živa bude. Ni ctnosti ni neřesti
rodičů se nepřičítají dětem; od toho času jsme bráni na váhu,
kdy se v Kristu znovuzrodíme. pavel, pronásledovatel církve
a ráno vlk dravý Benjamin, na večer dal pokrm Ananiášovi,
ovci poddávaje hlavu. Protož i náš Nepotian jako kvílící ne
mluvňátko a pouhý pacholík náhle zJordánu se nám narodiž.

Jiný by snad vypisoval, že pro jeho spasení ty opustil jsi
východ a poušť,a mne, nejmilejšího společníka svého, nadějí
návratu nakojil, abys nejdříve, kdyby to bylo možno, sestru
s maličkým vdovou, potom, kdyby ona rady zavrhla, aspoň
synovečka nejsladšího zachoval. Tot' jest ten, o němž jsem ti
kdysi prorokoval: ,at' se maličký synoveček věší ti na krk.“
Vyprávěl by jiný, jářku, že v palácové službě pod vojenským
pláštěm &stkvoucím lněným šatem tělo jeho žíní bylo rozdí
ráno, že stoje pod mocnostmi světa, tváře měl posty vyzáblé,
že ještě pod jiným oděním jinému pánu bojoval a že na to
nosil opasek, aby vdovám, sirotkům, utiskovaným, bídným
pomáhal. Mně se nelíbí takové průtahy nedokonalé služby
Boží; když o setníku Korneliovi čtu, že byl spravedliv, ihned
slyším, že byl pokřtěn.

Ale přece uznejme to za jakési počátky rodící se víry, aby
ten, jenž pod cizími znaky byl vojínem zbožným, ihned byl
poctěn vavříny, jakmile svému králi bojovati počal. Odloživ
pás a šat změniv, cokoliv měl jmění z vojenské služby, chu
dým rozdal. Bylt' četl: ,Kdo chceš dokonalý býti, prodej vše,
co máš, a dej chudým a následuj mne', a opět: ,Nemůžete dvě
ma pánům sloužiti, Bohu i mammoně'. Krom hrubé suknice
a haleny jednaké, jež by toliko tělo zakryla a od zimy chrá
nila, nic si již nepodržel. Zevnějšek jeho, dle obyčeje kraj
ského zřízený, ani čistotnostmi ani špinavostí nevynikal. A
ač denně prahl bud' ke klášterům egyptským putovati nebo
sbory mesopotamské navštíviti neb aspoň v samotách ostro
vů dalmatských, jen úžinou mořskou oddělených od Altina,
se usaditi, strýce biskupa opustiti se neosměloval, všecky vzo
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ry ctností na něm zře &doma maje se na kom učiti. Na jed
nom a témže napodobil mnicha i ctil biskupa. Nevzbu
dila ustavičnost důvěrnosti, důvěrnost nevážnosti k němu,
jak se přečasto stává, ale tak ho ctil jako otce, tak obdivoval,
jako by denně ho ponejprv viděl. Nač se šiřiti? Stal se kle
rikem a po obyčejných stupních na kněze jest svěcen. Ježíši
dobrý, jaké úpění, jaké naříkání, jaké jídla odpírání, jaké pr
chání očí všech! Tehdy poprvé a jedině se na strýce rozhně
val. Stýskal si, že toho neunese na sobě a vymlouval se věkem
mladickým a ku kněžství nevhodným. Ale čím více se vzpí
ral, tím více horlivá přání všech na sebe obracel a odpíraje
zasluhoval si toho, čím býti nechtěl, a tím hodnější byl, že se
nehodným prohlašoval. Viděli jsme Timothea našeho času a
šediny kmetske' z Moudrosti a kněze od Mojžíše vybrané
ho, v němž sám kněze poznal. Nepojímaje tedy kněžství
za čest, ale za břímě, první péči měl, aby pokorou přemohl
závist, potom, aby žádné záminky nedal k hanebným pověs
tem o sobě, aby ten, kdo by byl hryžen pro jeho věk, žasl
nad jeho zdrženlivosti. pomáhati chudým, navštěvovati ne
mocné, zváti k pohostění, konejšiti laskavými útěchami, ra
dovati se s radujícími, plakati s plačícími; byl holí slepým,
pokrmem hladovým, nadějí bídným, potěšením truchlícím.
Tak v každé ctnosti vynikal, jako by ostatních neměl. Mezi
kněžími a vrstevníky byl prvním v díle, posledním Vřadě.
Cokoliv dobrého vykonal, na strýce vztahoval; vyšlo-li snad
něco jinak než myslel, říkal, strýc že neví, on že pochybil.
Na venek biskupa, doma otce v něm znal. přísnost mravů
veselosti tváře zmírňoval. Radost v smíchu, ne v chechtání
jsi poznával. Vdovy a panny Kristovy ctil co matky, povzbu
zoval co sestry s všelikou cudností. Jakmile se však domů u
chýlil a klerika vně nechav strohosti mnišské se oddal, ne
ustával v modlitbě, bděl v úpění a slzy Bohu, ne lidem pro
léval; posty na způsob vozataje dle zemdlenosti a síly těla
řídil, k stolu se strýcem zasedal a tak vše, co předloženo bylo,
jedl, že i u íněné úzkostlivosti se vystříhal i zdrženlivost za
chovával. ečí jeho a vším hodováním bylo z písem něco
předkládati, čileposlouchati,nesměle odpovídati, pravé přijí
mati, špatné ne prudce zavrhovati, toho, kdo proti němu mlu
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ví, spíše poučiti než poraziti, a s ušlechtilou stydlivostí, jež
krášlila jeho věk, prostě vyznati, čí jest co míněním; a takto
chlouby vzdělaného unikaje, za nejvzdělanějšího byl poklá
dán. „Toto“, říkal „jest míněním Tertullianovým, toto Cypri
anovým, to Laktanciovým, ono Hilariovým. Takto se vyslo
vil Minucius Felix, tak Viktorin, v ten rozum Arnobius“. Též
mně, poněvadž pro vrstevnictví se strýcem mne miloval, ně
kdy mezi ně kladl. Rovněž vytrvalou četbou a dlouhým roz
jímáním učinil svou hruď knihovnou Kristovou.

Kolikrát mne on listy za moře prosil, abych mu něco na
psal! Kolikrát mi na sobě nočního žadatele z Evangelia a vdo
vu dovolávavší se necitelného soudce připomínal! A když já
více neodpisováním než listy jsem odpíral a studem mlčícího
zahanboval stud žádajícího, nastavil mi na místo sebe za pro
sebníka strýce, který by i směleji za jiného mohl žádati i pro
důstojnost kněžskou snáze toho dosáhl. Učiniljsem mu tedy
po vůli a krátkým spiskem naše přátelství k věčné paměti
jsem posvětil; on přijav jej chlubil se, že statky Kroisa a bo
hatstvím Daria překonal. Jeho s očí, z klínu, z rukou, z úst
nepouštěl; a poněvadž jej často na loži rozvíjel, na hruď usnu
lého sladký list padal. A přišel-li nějaký poutník, nějaký pří
tel, veselil se z našeho svědectví o něm a cokoliv bylo v dílku
slabšího, jemným odlišováním a rozdílným vyjadřováním vy
važoval, že v předčítání téže věci denně jako by se byl zali
boval nebo zprotivoval. Odkud tento žár, ne-li z lásky Boží?
Odkud zákona Kristova neunavné rozjímání, ne-li z touhy
po tom, jenž zákon dal? ]iní at' peníz k penízi přidávají a mě
šec škrtíce at' úslužnostmi loví jmění matron, at'co mnichové
jsou bohatší než byli ve světě,at' pod Kristem chudým vlád
nou statky, kterých pod zámožnýmďáblem neměli, at'vzdychá
pro ně zbohatlé Církev, kteréž svět dříve měl žebráky: náš
Nepotian po zlatě šlapaje shání se po lístkách, ale jako sebou
v těle pohrdá a chudobou tím více okrášlen chodí, tak o veš
keré Církve usiluje okrasu.

Co nyní hodláme říci,skrovničké sice jest vůči věcem před
chozím, ale i v malých věcech týž duch se ukazuje. Neb jako
Stvořiteli se podivujeme netoliko na nebi a na zemi, na slunci
a moři, na slonech, velbloudech, koních,volech, leopardech,
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medvědech, lvech, ale i na drobounkých zvířátkách, mraven
ci, komáru, mouchách, červíčcích a jiných takových, jichž lé
pe známe tělíčka než jména, a tutéž na všech ctíme bedlivost,
tak mysl Kristu oddaná stejně jest pozorna při věcech veli
kých jako při drobných, vědouc, že také za každé prázdné
slovo má vydávati počet. Byl tedy starostliv, stkvěje-li se 01
tář, nejsou-li zdi zasazeny, není-li dlažba vyšlapána, setrvá
vá-li vrátný v bráně, jsou-li vždy opony na vchodech, čista-li
sakristie, svítí-li se nádoby; a svatá pečlivost k všem obřa
dům nastřažená ani větší ani menší služby nezanedbávala.
Kdekoli bys ho byl v chrámě hledal, všude bys jej byl našel.
Starověk se podivuje urozenému Quintu Fabiovi, jenž také
sepsal historii římskou, ale větší slávy si získal malbou než pí
semnostmi; a o našem Beselehelovi plném moudrosti a ducha
Božího, jakož i o Hiramovi, synu ženy tyrské, svědčí písmo,
že udělali nářadí jeden stánkové, druhý chrámové. Neb ,jako
bujné osení a tučná pole časem hýřívají stebly a klasy', tak
slavní duchové a mysl pl á ctností oplývává lepostí rozlič
ných umění. Protož i u eků chválen jest onen filosof, jenž
se mohl chlubiti, že všecko, čeho potřeboval, až do pláště a
prstenu sám svou rukou si udělal. Totéž můžeme i o tomto
říci,jenžto lodi chrámové a kaple mučedníků rozličnými kvě
ty a ratolestmi stromovými &úponkami vinnými ozdobil, že
vše, co se líbilo v chrámě, jak uspořádáním tak vzhledem,
svědčilo o práci a snaživosti knězově.

Sláva jemu, neb když takové začátky měl, jaký bude ko
nec? ó jak žalostný stav lidský &krom Krista jak marno vše,
co žijeme! Proč se uhýbáš, proč se vytáčíš, řeči? Jako bychom
věru mohli jeho smrt oddáliti a život prodloužiti, tak se bojí
me dospěti konce. Všeliké tělo tráva a všecka sláva jeho jako
květ trávy. Kde nyní ona spanilá tvář, kde celého těla důstoj
nost, kterýmž jako by krásným rouchem krása duše byla o
děna? Vadla, běda, drsným větrem severním lilie, a purpur
fialy ponenáhlu zašel v bledost. A když byl zmítán horkost
mi a žár vyssával praménky tepen, s uříceným dechem těšil
smutného strýce. Veselá byla jeho tvář, a zatím co všickni
kolem dokola plakali, on jediný se smál. Odhazoval plášt',ru
ce rozpínal, viděl, čeho jiní neviděli, a jako by na přivítanou
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v ústrety chtěl běžeti, vzpřimoval se a pozdravoval příchozí;
byl bys rozuměl, že neumírá, ale stěhuje se, a že mění přáte
le, neopouští jich. Kanou mi slzy po lících a zatvrzuje srdce
nemohu utajiti bolesti, kterou cítím. Kdo by byl myslil, že on
v takové chvíli rozpomínati sebude na naše nerozdílně přátel
ství a když duše zápasí, věděti bude o sladkých studiích? U
chopiv strýce za ruku pravil: „Tuto suknici, v níž jsem se o
díval ve službě Kristově, pošli mému nejmilejšímu, věkem
otci, společenstvím bratru, a lásku, kterou jsi se cítil povinen
k synovci svému, přenes na něj, jehož jsi se mnou rovně mi
loval.“ A přitěchto slovech skonal, se strýcem rukou, se mnou
vzpomínkou spojen.

Vím,žejsi si nepřál,aby láska občanů k tobě byla ti dosvěd
čována za takové okolností, a že příchylnosti otčiny raději ve
štěstí bys bylpohledával.Áletaková účastve štěstíjest příjem
nější, v neštěstí platnější. Všecko město, všecka Italie ho pla
kala. Tělo země přijala, duše Kristu jest vrácena. Ty synovce
jsi želal, Církev kněze. předešel tě nástupce tvůj. ím ty jsi
byl, toho on soudem všech po tobě si zasluhoval. A tak zjed
noho domu vyšla dvojí hodnost biskupská; jenže u jednoho
si blahopřejeme, že ji drží, na druhém želíme, že byl vytržen,
aby jí nedržel. praví plato, že moudrému všecek život jest
rozjímáním smrti. Chválí to filosofové &do nebe vynášejí, ale
mnohem mocnějipraví Apoštol: „Denně umírám, na vaši slá
vu“. Něco jiného jest pokoušeti se, něco jiného konati; něco
jiného žíti s vědomím, že umřeme, něco jiného umříti k do
sažení života. Onen umírati bude ze slávy; tento umírá vždy
k slávě. povinni jsme tedy i my rozjímati, čím máme jednou
býti a co, at' chceme nebo nechceme, nemůže už býti příliš
vzdáleno. Nebot' bychom i devadesát let života překročili,ja
ko před potopou žilo pokolení lidské, a časy Methusalémovy
nám byly darovány, přece ničímby nebyla uplynulá dlouhost,
která by přestala. Jakmile totiž onen konec života nadejde &
neodvratitelná nutnost umříti,žádného rozdílu není mezi tím,
jenž deset let byl živ, a tím, jenž tisíc, všecko stejně uplynulo,
leč že stařec větší nůší hříchů zatížen odchází. ,právě nejlepší
doba života ubohým smrtelníkům první prchá, přicházejíne
moci a smutné stáří a mdloba, a krutě vyrve nás nelítostná
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smrt.“praví Naevius básník: ,Mnoho běd vytrpěti jest smrtel
níkům'. proto i Nioba, že mnoho plakala, jak sbájil starověk,
v kámen se proměnila a jiné v rozličná zvířata, a Hesiodus
pláče narození lidského a raduje se z jejich pohřbu, a moudře
dí Ennius:

,Lepší na zemi této jest úděl lidu než krále:
lid smí plakati vždycky, králi však čest v tom brání.“

Jako králi, tak biskupu, ba ještě méně králi než biskupu. Král
totiž vládne nepoddainým, biskup těm, kteří dobrovolně se
poddávají. On postrachem si podrobuje, tento slouženímpa
nuje; onen těl chrání k smrti, tento duše zachovává k životu.
Na tebe oči všech se obracejí, dům tvůj a obcování tvé jsou
jako na strážním chlumu a dle nich se řídí obecná kázeň. Co
koliv ty učiníš, to myslí každý, že i jemu jest činiti. Střez se,
abysvsenedopouštěl něčehotakového, aby ti,kteří tě chtějí ká
rati, mohli si mysliti, že právem ti lají, nebo aby ti, kteří tě
napodobiti chtějí, byli nuceni od tebe odstoupiti. přemáhej,
co můžeš, ba i víc než můžeš, měkkost ducha svého &potla
čuj slzy hojně se řinoucí, aby veliká láska k synovci myslím
nedůvěřivým nejevila se beznadějím k Bohu. Jest tobě tou
žití po něm jako po vzdálivším se, ne jako po mrtvém, aby
se myslelo, že ho očekáváš, &ne že jsi ho ztratil.

Ale co činím, že hojím bolest, která asi již časem i rozu
mem jest utišena, a nepoukazuji ti raději na bědy králů, jež
tak zblízka zříme,a na pohromy našeho času, že nám ani tak
není oplakávati toho, kdo tohoto světla byl zbaven, ale spíše
blahopřáti tomu, jenž z takových běd unikl? Konstantin, pří
znivec herese ariánské, když proti nepříteli se strojí &rychle
se žene k boji, v dědině Mopsum u velikých bolestech umí—
raje, nepříteli zůstavil říši.Julián, zhoubce duše své &rdousí
tel vojska křesťanského, Krista poznal v Medii, kterého dříve
v Gallií byl zapřel, a chtěje římské hranice ještě více rozšířiti,
ztratil už rozšířené. ]ovián tolíko ochutnav slastí královských,
udusil se plynem uhelným, ukazuje všem, co jest lidská moc.
Valentinian zpustošivrodné územíavlastnepomstěnu ostavu
je, chrlením krve vzal za své.)eho bratr Valensválkou gotskou
přemožen byv v Thrákii, jedno místo měl k smrti i k pohřbu.
Kratian od svého vojska zrazený a od měst, do nichž vjížděl,
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nepřijatý, na posměch byl nepříteli, a tvoje zdi, Lyone, uka
zují otisky zkrvavené ruky. Valentinian mladíček a téměřho
šík po útěku, po vyhnanstvích, když za mnoho krve znovu
si dobyl vlády, nedaleko města zavražděním bratra provini
lého byl zabit a mrtvé tělo zhanobeno pověšením. Co řício
Prokopovi, Maximovi, Eugenovi, kteří zajisté zmocnivše se
vlády, na postrach byli národům? Všickni jati stáli před svými
přemožiteli, a což těm, kteří kdysi bývali nejmocnějšími, nej
žalostnější jest, spíše potupou otroctví než mečem nepřátel
ským byli probodeni.

Řekne as někdo: ,Takový jest stav královský, a do nejvyš
ších hor bijí hromyf K soukromým přejdu důstojnostem a
nebudu mluviti o starších než z dvou minulých let, a abych
ostatních pominul, stačí nám vypsati rozličné konce tří ne
dávných konsulárů. Abundantius strádá u vyhnanství v pity
untě; hlava Rufinova na kopí donesena byla do Konstan
tinopole a ut'atá pravá ruka na potupu nenasytné lakoty dům
od domu 0 almužnu žebrala; Timasius z nenadání svržen s
nejvyššího stupně důstojenství a myslí si, že vyvázl, když v
Oase živ jest beze cti. Nevypravuji pohrom nešťastníků, ale
nestálost lidského postavení — hrozít' se duch sledovati o
becné rány naší doby: přes dvacet let jest, co mezi Konstan
tinopolía Alpamijulskými denně římskákrev sevylévá.Skyt
hii, Thrakii, Makedonii, Thesalii, Dardansko, Dacii, Epir, Dal
macii a všecky končiny pannonské pustoší, projíždějí, dran
cují Got, Sarmat, Kvad, Alan, Hunové, Vandalové, Marko
mani. Co paní, co panen Božích a ušlechtilých a urozených
těl bylo těm hovadům hříčkou!]ímáni biskupové, povraždění
kněží a všeho kléru řádové,vyvráceny chrámy, u oltářů Kris
tových koním stáje udělány, ostatky svatých vyloupeny,

,všude jen smutek a nářek a smrti strašlivý obraz'.
Římská říše se řítí v trosky a přece šíje naše vztyčená se ne
ohýbá. Jakého asi nyní m jí ducha Korintští, Athenští, Spar
t'ané, Arkadští a všecko ecko, jemuž vládnou barbaři? A
zajisté jen několik málo měst jsem jmenoval, v nichž kdysi
bývala království nemalá. Východ zdál se těchto běd ušet
řen a toliko zprávami o nich ustrašen, a hle, loňského roku
z nejzazších srázů kavkazských se vrhli na nás ne arabští,
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ale severní vlci a tak rozsáhlé kraje za krátko křížemkřážem
zprojížděli.Co klášterů vzato, co řeklidskou krví přebarveno.
Zabrána Antiochie a ostatní města, jež Halys, Cydnus, Oron
tes a Eufrat obtékají. Zástupy zajatců odvlečeny; Arabie,
Foinikie, palestina, Egypt strachem zajaty.

Sto kdybych jazyků měl, sto úst a železný hlas,
nemohl bych vyložit těch běd a všelikých strastí.

Neb neumínil jsem si ani psáti historie, ale naše bídy stručně
oplakati. Sice k náležitému toho všeho vyložení i Thukydi
des a Sallustius jsou němi.

St'asten Nepotian, jenž těchto všech věcí nevidí; šťasten,
jenž jich neslyší.My bídni, kteříž bud'trpíme nebo své bratry
takové strasti trpěti zříme;a přece žíti chceme, ati, kteřítěch
to věci jsou zbaveni, zdají se nám spíše hodni pláče než blaho
želání. Cítíme, že jsme Boha uráželi, a neusmiřujeme ho. Na
šimi hříchy nepřátelé se zmohli, našimi neřestmi poráženo
jest římské vojsko; a jako by na těchto porážkách nebylo
dosti, skoro více pohubily války občanské než nepřátelský
meč. Ubozí Israelité, oproti nimž Nabuchodonosor v Písmě
služebníkem Božím nazýván; nešťastni my, kteří tolik se o
šklivíme Bohu,že dravosti barbarů jeho hněv proti nám zuří.
Ezechiáš sekál,a sto osmdesát pět tisícAssyrských od jednoho
anděla jedné noci bylo zahubeno; ]osafat chvály Hospodinu
pěl, a Hospodin za chválícího vítězil; Mojžíš proti Amalecho
vi ne mečem, ale modlitbou bojoval. Chceme-li býti pozdvi
žení, padněme na, tváře. Jaká hanba a jaké až k neuvěření o
chabnutí ducha! Římské vojsko, přemohší a ovládnuvší svět,
od těch jest přemáháno, těch se bojí, těch vzezření se děsí,
kteří ani choditi neumějí, kteří kdyby země se dotkli, za mrtvé
se mají, a nechápeme slov proroků: ,Utíkati bude tisíc před
jedním stíhajícím', aniž vytínáme příčinynemoci, aby nemoc
zároveň byla vykořeněna, a není nám jasno, že šípy dřevcům,
turbany přilbám, klusáci koňům ustupují?

překročili jsme míru v utěšování a zbraňujíce, aby se smrtí
jednoho neželelo, mrtvé všeho okrsku jsme oplakali. Xerxes,
onen král nejmocnější, jenž zvyvracel hory, postřel moře,
jednou s vysokého místa uzřev nesmírné množství lidí a ne
sčíslné vojsko, plakal prý, že za sto let ani jednoho nebude
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z těch, které tehdy zřel. Ú kdybychom mohli vystoupiti na
takový strážní chlum, s něhož bychom uzřeli veškeru zemí
pod svýma nohama! ]iž bych ti ukázal všeho světa zříceniny,
národy na národy a říšena říšepovalené; jak jední jsou mu
čení, jíní vražděni, jíní vlnami pohlcování, jiní do otroctví
vláčení; tu svatbu, tam pláč; ty se rodící, ony umírající; jed
ny oplývající bohatstvím, jiné žebrající; a jak netoliko vojsko
Xerxovo, ale všeho světa lidé, kteříž nyní jsou na živu, za
krátko zahynou. Deč klesá pod velikostí věcí, a maličko jest
vše, co pravíme.

Vraťme se tedy k sobě a jako s nebe sestupujíce popatřme
poněkud na svoje věci. Pozoruješ-li, kdy jsi se stal nemluv
nětem, kdy hochem, kdy jinochem, kdy mužem statného vě
ku, kdy starcem? Denně se měníme &přece za věčné se po
važujeme. ] to, co diktují, co se píše, co přečítám, co opravují,
ujímá se z mého života. Co čárek písařových, to ztrát mého
času. píšeme a přepísujeme, listy se převážejí po moři, a co
kýl rozrývá vlnu za vlnou, to chvilek našeho věku ubývá. Je
diný máme zisk,že Kristovou láskou sespojujeme. ,Láska trpě
líva jest, dobrotiva jest; láska nezávidí, nečiní nic na chlou
bu, nenadýmá se, všecko snáší, všemu věří,všeho se naděje,
vše trpí; láska nikdy nevypadá.“ Ta vždycky žije v hrudi; tou
náš Nepotían ač vzdálen,s námi jest a nás takovými prostora
mí země oddělené oběma rukama objímá.Máme ho rukojmím
vzájemné lásky. Spojme se duchem, sevřeme se horoucím ci
tem &sílu ducha, kterou blažený papež Chromatius dal na
jevo při zesnutí bratrovu, my podobně ukažme na synu. Jeho
at' naše chudé psaní opěvá, jim aťvšecka písmenka znějí.Tě
lemho držeti nemohouce, držme vzpomínkami, ahovoru s ním
zbaveni jsouce, nikdy o něm mluvítí nepřestávejme.

List LXI. VIGILANTIOVI

Bývalo by bylo spravedlivo, abych ti ani psaním nečinil za
dost, když svým uším jsi nevěřil — neb ani lístku nemůžeš
přísvědčítí, když jsi k živé řečí nepřikloníl víry — ale poně
vadž Kristus nám zůstavil v sobě vzor dokonalé pokory, dav
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políbení zrádci a pokání lotrovo na mučidle přijav,totéž vzdá
lenému projevuji, co i přítomnému jsem mluvil, že tak jsem
četl nebo čítám Origena, jako Apollináře, jako ostatní trak
tatory, jichžto knih v některých věcech Církev nepřijímá; ne
říkaje tím, že všecko jest zavrhovati, co vjejich knihách ob
saženo, ale vyznávaje, že některé věci jest odsouditi. Ale po
něvadž mou prací a snahou jest mnohé čísti, abych z největší
jich hojnosti rozličných květů natrhal, nehodlaje všeho schva
lovati, ale co dobrého jest, vybírati, mnohé beru do ruky, a
bych od mnohých mnohé poznal, jakož psáno jest: ,Všecko
čtouce, co dobré jest, toho se držíce.' proto velmi se divím.
že jsi mi chtěl vyčítati dogmata Origenova, jehožto bludu v

přemnoha věcech až do této doby nadobro neznášÍJá žeheretikem? A proč mne, jářku, heretikové nemiluji? y ortho
doxní? kterýž káže věci proti svému svědomí i jazyku, buď
nechtěje podepsaljsi je a jsi ramenář, nebo chtěje, a jsi here
tik. Opustil jsi Egypt, odloučil jsi se ode všech provincii, v
nichž sektu svou mnozí svobodně a drze si obhajují, a vy
bral jsi sobě k stíhání mne, kterýž všecko, co jest proti dog
matům Církve, veřejně odsuzuji.

Origenes heretikem: co s tím já, jenž neupírám, že ve mno
hém není heretikem? Pobloudil o těla vzkříšení,pobloudil o
stavu duší, o pokání ďáblovu — a což mnohem vážnější —
vyhlásil, že Syn a Duch Svatý jsou serafíni. Kdybych nepra
vil, že pobloudil, &kdybych toho den ze dne nezatracoval,
byl bych bludu jeho spolčencem.Nejsme povinni dobréjeho
věci přijímati tak, abychom byli nuceni bráti i špatné. Než
on jednak písma ve mnohém dobře vyložil, jednak nejasno
sti prorokův osvětlil, a Nového i Starého Zákona převeliká
tajemství odhalil. přeložil-li jsem tedy, co dobré jest, a špat
né bud' vyklestil neb opravil nebo zamlčel, náleží mě kárati,
proč skrze mne latiníci mají jeho věci dobré a neznají špat
ných? T_oto-lihřích jest, at' jest kárán vyznavač Hilarius, jenž
výklad Zalmů a homilie na ]oba z knih jeho, t. j. z řeckého
do latiny přeložil, at' jest v obžalobě téhož vyznání vercellský
Eusebius, jenž komentáře heretikovy ke všem Zalmům do
naší řeči přeložil, třebas věcí heretických pominul a co nej
lepšího bylo, přeložil. Nemluvím o Viktorinovi petovském a
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List šedesátý prvý
ostatních, kteří vykládajíce písma, Origenem se aspoň řídili
ajeho smysl vyslovili, aby se nezdálo, že ne tak sebe hájím,
jako společníků v obžalobě vyhledávám. K tobě samému při
stoupím! proč máš opsány jeho traktáty na Joba, v nichž proti
ďáblu &o hvězdách a o nebi disputuje pověděl některé věci,
jichž Církev nepřijímá? Tobě jedinému jest dovoleno, a?
Ooqwrá'rfp“dear/ty,o všech řeckých i latinských traktatorech vy
nášeti soud a jako censorským proutkem některé vymítati z
knihoven, některé přijímati, a kdy se ti zlíbí, mě bud' kato
líkem nebo heretikem prohlašovati, nám není dovoleno pře
vrácenosti zavrhovati a odsuzovati, co jsme mnohokrát již
odsoudili? Čti knihy na List k Efezským, čti ostatní spisky
mě a zejmena komentáře na Kazatele, a jasně prohlédneš, že
od mladosti nikdy jsem ničí autoritou se nedal zastrašiti, a
bych se byl přichýlil k heretické zkaženosti.

Není málo věděti, že nic nevíš. Moudrý člověk zná míru
svou a nedá se horlivostí ďábelskou podrážditi, aby veškerý
okršlek volal na svědectví své nezkušenosti. Ovšem rád bys
se chlubil, moha se ve vlasti chvástati, že jsem nemohl od
pověděti tvé výmluvnosti a že jsem se zalekl v tobě bystrosti
Chrysippovy. Křest'anským studem jsem zdržován a nechci
řečí kousavou otvírati skrýšky své celly. Sice bych vynesl
„všecku tvou rekovnostavyznamenaná hrdinstva,“ i maličký
mi dětmi vyzpěvovaná. Ale toho nechávám jiným k povídání
nebo k smíchu; já jakožto křesťanskřest'anem mluvě prosím
tě, bratře, abys se nedomýšlel větší moudrosti než máš, abys
dětinnosti a prostoty své neb aspoň toho, co smlčuji a co, ač
tobě není povědomo, ostatní znají, psaním nevynášel a ne
dráždil všech, by se tvým nejapnostem chechtali. Něčemuji
nému jsi se od malička učil, jiným naukám jsi přivykl. Není
věcí jednoho člověka i zlaté peníze i písma zkoušeti, ochut
návati vína i proroky neb apoštoly chápati. Na mne se oso
puješ, svatého bratra Oceana osočuješ z herese, kněží Vin
cencia a pauliniana a bratra Eusebia úsudek se ti nelíbí; sám
jsi Katonem, z římského národu nejvýmluvnějším,jenž chceš,
aby tvému svědectví a tvé rozumnostise věřilo.Vzpomeň si,
prosím, na onen den, kdy jsem já kázal o vzkříšení a skuteč
nosti těla, jak jsi vyskakoval s boku a přidupával souhlasem
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Vigilantiovi
a provolával jsi mne orthodoxním. Když jsi se vydal na mo
ře a hnilobný kal lodního dna ti vsákl v hloubi mozku, tehdy
si's vzpomněl, že jsme heretiky. Co s tebou? Uvěřil jsem li
stům svatého kněze paulina a myslil jsem, že se svým úsud
kem o—tvémjménu nemýlí, a ač hned jakmile jsem přijal list,
poznával jsem řeč tvoji nespojitou, přece jsem se domýšlelv
tobě spíše neomalenosti a neučenosti, nežli pomatenosti. Ne
vyčítám svatému muži — chtělt' raději u mne zatajiti, co mu
známo bylo, než na posla služebníčka a chráněnečka svým
psaním žalovati — ale sám sobě vyčítám, že jsem více dalna
cizí než na svůj soud a že any oči jinak viděly, jinak jsem z
lístku uvěřil než jsem viděl.

Protož ustaň se na mne vrhati a svými svitky mne zasy
pávati. Šetři aspoň svých penízků, za něž písaře aopisovače
si najímáš a z nich si zároveň přívržence děláš, kteří tě snad
proto chválí, aby psaním si vydělali. Rád-li bys vytříbil si
vtip, svěřse grammatikům a rhétorům, uč se dialektice, obe
znam se s školami filosofů, abys, až se všemu naučíš, tehdy
aspoň mlčeti začal; ačkoli hloupě bych činil hledaje učitelů
tomu, jenž jest učitelem všech, a toho na pravou míru přivá
děje, jenž mluviti neumí a mlčetinemůže. Pravdu dí ono řec
ké přísloví: Oslu lyra. Já se domnívám, že i jméno na tě vlo
ženo bylo mu? drrt'tpgmrnuNeb celou myslí dřímeš a ne již ani
spánkem nejhlubším, ale spavicí chrápeš. Neb mezi ostatní
mi blasfemiemi, jež jsi ústy svatokrádežnými vyslovil, opo
vážil jsi se říci, že hora, od níž v Danielovi se utrhl kámen
bez rukou, jest ďábel, a kamenem Kristus, jenž na se vzal tě
lo Adamovo, který k d'áblu dříve neřestmi byl přilnul, naro
dil se z panny, aby od hory, t. j. od ďábla člověka oddělil.
utněte někdo ten jazyk a na kousky roztrhejte! Zdaž který
křesťan vykládá Boha Otce Všemohoucího ďáblem a takovou
hanebnost kydá v uši všeho okrsku? přijal-li kdy tvůj výklad
někdo nedím z katolíků, ale z heretiků neboz pohanů,budiž
nábožno, co jsi promluvil; pakli však Církev Kristova nikdy
také bohaprázdnosti neslyšela a tvýmiústy ponejprv ten sám
se horou vyložil, jenž byl řekl: „podoben budu Nejvyššímu“,
kaj se a v pytlovině se válej a v popelu, a hrozný ten zločin
stálými smývej slzami,ačliti bude odpuštěna tato bezbožnost a
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List šedesátý druhý
podle bludu Origenova nedosáhneš-lí odpuštění teprve teh
dy, kdy ho dosáhne ďábel, kterýž nikdy z většího rouhání
nebyl usvědčen jako to, jež tvými ústy vyslovil. Svou křivdu
jsem trpělivě snesl; opovážlivosti proti Bohu jsem snéstine
mohl, pročež jaksi na konci listujsem kousavějípsal nežjsem
slíbil; ačpo první kajícností, kterou jsi se doprošoval ode mne
prominutí, znovu spáchatí, zač bys se měl kátí, největší blá
hovostí jest. Uděl tobě Kristus, abys poslouchal a mlčel, abys
porozuměl a potom mluvil.

List LXII. TRANQUILLINOVI

Kterak náleží čísti Orígena.
pochyboval-lí jsi kdy, že pevnějšíjsou pouta duchovní než

tělesná, nyní jsme to dokázali, když i ke mně svatost tvá lne
duchem ijá stebou láskou Kristovou jsem spojen.Nebo prav
divě a prostě nejupřímnějšímu tvému srdcí mluvím: samy

lílstkya němé čárky liter vydechují na nás horoucnost mys i tvé.
Toho, jak pravíš, že Orígenovým bludařstvím mnozí jsou

svedení a že svatý syn můj Oceán jejich řádění se staví na
odpor, jednak želím, jednak se zároveň z toho radují; želím,
že stržení jsou prostí, radují se, že muž vzdělaný zbloudilým
přispívá k záchraně. A poněvadž se tážeš po úsudku mé ne
patrností, zda dle bratra Faustina úplně ho náleží zavrhnouti
nebo dle některých čísti — o tom já myslím, že Orígena pro
naučnost druhdy bývá potřebí čísti, jako Tertulliana a Nova
ta, Arnobía a Apollínáře a některé církevní spisovatele řec
ké a latinské, dobré věci jejich vybírajíc a protívných se vy
stříhajíc, dle Apoštola pavla řkoucího: „Všeho zkušujte, co
dobré jest, toho se držte“. Ostatně kteří svou zkaženou ná
ružívostí jsou strhování buď k přílišné lásce k němu nebo k
nenávisti, na ty padá, jak se mi zdá, ono prorocké zlořečení:
„Běda těm, kteříž říkají dobrému zlé a zlému dobré, kteříž
číníhořké sladkým a sladké hořkým“.Nenáležít' pro naučnost
jeho příjímatí dogmata špatná, ani pro špatná dogmata na
dobro zavrhovatí, napsal-lí nějaké užitečné komentářek pís

290



Tranquillinovi
mům svatým. A tahají-li milovníci a hánci jeho mezi sebou
lano hádky, nechtějíce nic na polo a nezachovávajíce míry,
ale buď vše schvalujíce nebo odsuzujíce, raději zvolím sva
tou nevzdělanost nežli učenou blasfemii. Svatý bratr Tatian
tě též oplátkou i s úroky pozdravuje.

List LXIII. TH EOF ILOVI

přeblaženému biskupu Theofilovi Jeronym.
Jest známo blaženosti tvé, že ani za ten čas, co jsi mlčel,

nikdy řečmoje neustala od úslužnosti, a že jsem nehleděl to
ho, čeho ty dle pořádku jsi neučinil, avšak co by mně činiti pří
slušelo. A nyní přijav listy tvé blahovůle pozoruji, že jsem
sklidil nějaké ovoce evangelického čtení. Neb když neustup
né prosby ženy oblomily výrok přísného soudce, čím spíše
otcovské útroby horlivým dovoláváním se obměkčí!

Za tvoje napomenutí o kanonech církevních děkujeme;neb
,koho miluje pán, tresce; i mrská každého syna, kteréhož
přijímá'. Ale přece věz, že nám nic není starodávnějšího než
práva křesťanova zachovati a nepřenášeti mezníkův otcův a
vždy míti na paměti, že římská víra jest ústy apoštolskými
vychválena, s nížto společenstvím církev alexandrijská se
honosí.

Ze k bohaprázdnému kacířstvu mnoho shovívavosti jevíš
a myslíš, že oni v útrobách církve hnízdíce, tvou mírností se
napraví, mnohým svatým se nelíbí, abys zatím co pokání ně
kolika z nich očekáváš, neživila se smělost zvrhlých a stra
na jejich nezmohutněla.

List LXIV. FABIOLE

O pokrmech kněžských &o rouše velekněžském.
Až podnes v čtení Starého Zákona na tváři Mojžíšovězá

stěra jest položena. Mluví s oslaveným obličejem, a lid ne
může snésti slávy mluvícího. Když však se obrátímekpánu,
sňata bude zástěra: litera zabíjející umírá, duch oživující se
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Levít 7.

List šedesátý čtvrtý
křísí. Neboť pán, jest duch a zákon duchovní. Protož i Da
vid se modlil v Zalmu: ,Odkryjž oči mé, a spatřovati budu
divné věci ze Zákona tvého'. ,Zdaliž Bůh o voly dbá? Zaji
sté že nikoli. Nadtot' o játra volská, beraní, kozlí, a plece
pravé nohy a žaludek, v kterémž lejna se stravují, z kterýchž
to Věcídvé k jedení berou kněží, třetí Finees si zasluhuje od
měnou. Z žertev spasitelných tuk, jímž hrud'jest obalena, a
pérečko jaterní obětují se na oltář; hrud' pak sama a plece
pravé dávají se Aaronovi a synům jeho právem věčným od
synův Israelských. Cit v srdci jest, příbytek srdce v hrudi.
Jest otázka, kde duše sídlí. plato ukazuje, že v mozku, Kris
tus v srdci. ,Blahoslaveni čistého srdce, neboť oni Boha vi
děti budou', a ,Ze srdce vycházejí myšlení zlá', a ,Což my
slíte zlé v srdcích svých? Rozkoš a žádostivost dle těch, kteří
pojednávají o věcech přírodních, leží v jatrách. Jejich pérko,
na různo poletující a okny očí ven vyrážející, kněží obětují
Bohu, aby, když skutkem řeknou: ,Zápalná obět tvá budiž
tučna', a žádostivost, rozněcovadlo chlípnosti, ohněm ducha
spálí, zasloužili si přijmouti za odměnu hruď a plece; v hru
di čistá myšlení, zákona znalost, pravdivost dogmat, v pleci
dobré skutky a boj proti ďáblu a ozbrojenou moc, aby co v
mysli počnou, příkladem dosvědčili. Ježíš totiž ,počal činiti
a učiti'. Hrudíčko to pak nazývá se é'7rl3ěua'r09,t. j. přídav
kové neboli zvláštní a výborné —znít' to spíše thenufa —dle
onoho slova Malachiášova: ,Řtové knězovi ostříhati budou
umění, a zákona pohledávati budou z úst jeho.“ Z čehož po
znáváme, že první má býti v kněžích znalost zákona a učení,
a přídavkem milosti duchovní že se takový muž vzdělává,
kterýž by mohl odmlouvajícím odporovati a žádného levého
skutku nemíti na sobě, vedoucího do tartaru, ale pravé ple
ce a oddělené, aby skutky knězovy u srovnání ctností jeho
ode všech lidí byly odděleny. To z žertev a z toho, co se o
bětuje na oltáři, kněžím se dává od Hospodina.

Ale kromě prvotin žertev ještě také ze soukromého i ve
řejného porážení tři jiné částky se dávají kněžím, při čemž
nejde o chrámovou obět, ale o výživu kněží: plece, čelist &
žaludek. O pleci už jsme pověděli; čelist znamená výmluv
něho a vzdělaného, abychom to, co v hrudi jsme počali,ústy
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Fabiole o rouše velekněžském
vyjádřili; žaludek, schrána pokrmů, na nevěstce madiánské
dýkou kněžskou probodený, veškery práce lidí a chvilkové
lahody obžerství jakožto končící v hovnech odsuzuje a uka
zuje myslím Bohu zasvěceným, že všecko, co smlsáme, co se
žereme, zadkem z nás vychází. Odtud Apoštol: ,pokrm, pra
ví, břichu a břicho pokrmům; Bůh pak toto i ony zničí', a
zase o rozmařilcích: ,Jichžto bůh břicho jest a sláva v zahan
bení jejich.“ prach z telete, jemuž se klaněl Israel, na opovr
žení k pověře dán byl k pití lidu, aby se naučil pohrdati tím,
co viděl, že zadkem vychází. Kněžím se poroučí, aby poslu
hovati majíce v chrámech, nepili vína a nápoje kvašeného,
aby srdce jejich nebyla obtížena opilstvím a obžerstvím ape
čováním tohoto světa; aby neměli podílem na zemi leč sama
Boha; aby žádným nedostatkem nebyli znamenáni, ani zko
molenýma ušima, vadným okem, otrčeným nosem, kulhavou
nohou, změněnou barvou kůže, což vše se vztahuje na chyby
duše.Nebot' vůle na člověku, ne přirozenost se odsuzuje. Byl
li by kdo z kněží měl tok semene, zakazuje se mu přistupo
vati k stolu kněžskému; a zase vdova, které se Sárou tok žen
ský přestal, pro zdrženlivost i cudnost se přijímá do domu
Otcova i z pokladnice chrámové se živí. Měla-li by dítky, po
ukazuje se jí na potomstvo, aby podle Apoštola těm se poslu
hovalo, „které právě vdovami jsou“, a aby ty, jež z pokrmů
kněžských jsou živeny, k nikomu jinému nebyly láskou při
poutány.Soused anájemník vylučovánijsou od hostiny kněží,
služebníkům popřává se zbytků pokrmů; již tehdy zamítán
byl Fygelus a Hermogenes a vítán Onesimus. prvotiny po
krmů a všech plodin a ovoce obětují se veleknězi, aby maje
výživu a šat, beze vší překážky bezpečen a svoboden sloužil
Hospodinu. Prvorozené z čistých zvířat berou kněží, za ne
čisté výplaty. Též prvorozenci lidští se vykupují, a poněvadž
rození jest všem jednaké, všickni výplatu jednu obětují, tak
mírnou a lehkou, aby ani bohatý se nenadýmal, ani nemajet
ný nebyl zatěžován. Strážcové chrámoví a vrátní berou de
sátky a opět desátky z desátků obětují kněžím, o tolik jsouce
jich nižší, oč vyšší jsou lidu. tyřicet a osm měst jest oddě
leno k bydlení levitům a kněžím, šest měst na ochranu utí
kajícím za ]ordánem i před ]ordánem jest vybráno, a kon
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Num. 35, 28.

Levit. 21.

List šedesátý čtvrtý
cem vyhnanství jest smrt veleknězova. Všecky věci, o něž
spěšná řeč zavadila a na jichž posvátné taje jsem toliko za
klepal, ale neotevřel jich, vztahují se na všecky kněží; vylo
žím však stručně, jakými přednostmi slyne velekněz.

„Hlavy své neodkryje“, praví se. Má čepici a jméno Boží
nosí na čele, královským diadémem okrášlen jest, dospívá
dokonalého věku Kristova, vždy jeho slávou má býti chrá
něn, „a roucha svého neroztrhne“, protože bělostné jest, pro
tože neposkvrněné, protože Beránka následuje a z vlny ovce
přistřiženéutkáno jest. Thamar ztrativši cudnost trhá sukni
ci; Kaifáš pozbyv kněžství rve veřejně roucho své. „Nad
žádnou duši, kteráž mrtva jest, nepřistoupí“. Kdekoliv jest
hřích a v hříchu smrt, tam velekněz nepřistoupí. Duše, která
zhřešila, sama umře. Byt' byl boháč, byt' mocný a množství
žertev přinášel, mrtev-li jest, nedotkne se ho velekněz, ne
navštíví ho. Ožije-li a na zvolání Spasitelovo vyjde z hrobu
svého a vazeb hříchů sproštěn vykročí, vstoupí k němu ve
lekněz a tam příbytek učiní a se vzkříšeným obědvati bude.

„Nad otcemsvýmanad matkou svou se neposkvrní.“ Všeli
jaké věci činiti nás pudí city lásky, a hledíce příbuzenství těl,
urážíme Tvůrce těla i duše. Kdo miluje otce a matku nad
Krista, není ho hoden. Učeníku žádajícímu jíti pochovat otce,
rozkaz Spasitelův zapovídá. Co mnichův ztratilo duše své,
otce a matky litujíce. Nad otcem a matkou se poskvrniti není
nám dovoleno, čím více nad bratrem, sestrami, bratrovci, če
ledi, otrůčátky! Rodem královským a kněžským jsme. Na
onoho Otce všecek zřetel obracejme, který nikdy neumírá,
nebo který za nás umírá a který proto živ jsa mrtev jest, aby
nás mrtvé oživil. Máme-li něco z Egypta,co kníže světa mohl
by poznati svým, držící Egypt'ance s pláštěm to pust'me. Lně
ným rouchem oděn mládenec následoval svázaného Pána;
byl by se zapletl v osidla, kdyby volný a nah se nebyl vymkl
z útoku stíhatelův. Vzdávejme rodičům, co jest rodičů; ale
pakli jsou živi, pakli sloužíce Bohu honosí se větší láskou k
dětem svým než k sobě.

„A ze svatyň nevyjde, aniž poskvrní posvěcení Boha své
ho“. I za prázdné slovo bude nám vydávati počet, &všecko,
co nevzdělává poslouchajících, v nebezpečí pro mluvící se
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obrací. Učiním-li, řeknu-li něco, co výčitky jest hodno, vy
cházím ze svatyň &poskvrňuji název Kristův, jímž sobě li
chotím; čím více velekněz a biskup, který má býti bez chy
by a takových ctností, aby vždycky prodléval ve svatyni a
hotov byl žertvy obětovati za lid, prostředníkem jsa lidí a Bo
ha a TěloBeránkovo svatými ústy způsobuje, „poněvadž sva
tý olej pomazaného Božího na něm jest“! Nevychází ze sva
tyně, aby roucha svého, kterým oděn jest, neposkvrnil, neb
kdožkoli v Kristu pokřtěni jsme, Krista jsme oděli. Zacho
vejme sukni, kterou jsme přijali, svatého ostříhejme ve sva
tyni. Onen člověk z hor, jenž z ]erusaléma sestupoval do ]e
richa, nebyl dříve raněn než obnažen. Vlévá se naň olej,lék
mírný a milosrdenstvím zlahodněný, a poněvadž měl za ne
dbalost pocítiti muka, ostrosti vína jest řezán, aby olejem po
vzbuzen byl k pokání, vínem aby pocítil přísnost soudcovu.

„Za manželku pannu pojme, vdovy pak a zapuzené a ne
věstky nepojme, ale pannu z rodu svého, a neposkvrní se
mene svého v lidu. Já Hospodin, kterýž posvěcuji ho.“ Vím,
že mnozí rozumějí veleknězem, kterému se nyní dávají před
pisy, Krista, a slova ,Nad otcem a matkou se neposkvrní“ vy
kládají o porodu panenské Marie. A mnohem snazší jest vy
kládati to na Pána, jenž slyší v Zalmu: ,Ty jsi knězem na věky
podle řádu Melchisedechova' a v Zachariáši : ,Slyš Ježíši,kně
že veliký', a jemužto špinavá roucha našich hříchů se odní
mají, aby přijal slávu, kterouž měl u Otce dříve než byl svět.

Ale aby někdo nemyslil, že násilí činím písmu a tak miluji
Krista, že ruším pravdivost historie, vyložím na údech, co se
vztahuje na tělo, rozuměti budu o služebnících, aby se to na
plnilo na Pánu — ač sláva páně jest slávou služebnictva —
akdekoli se vhodné místo naskytne, tak o pravém světlebudu
pojednávati, aby se odvodilo na ty, kterýmž Kristus daroval,
aby světlem byli. Velekněz tento, kteréhož řečMojžíšova vy
ličuje, nemá pojímati za manželku vdovy, zapuzené a nevěst
ky—vdova jest, které manžel umřel;zupuzená, která od man
žela živého zamítnuta ; nevěstka, která chtíči mnohých slouží
— ale pojme, praví se, za manželku pannu z rodu svého, ne
cizinky, aby ve špatné zemi obilí ušlechtilých semen se ne
zvrhlo, ne nevěstky, která mnoha milovníkům se dává, ne za
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puzené, kteráž i dřívějšíhomanželství byla nehodna, ani vdo
vy, aby nevzpomínala bývalých rozkoší, ale tu duši, která
nemá poskvrny ani vrásky, která s Kristem se znovu zrodiv
ši, obnovuje se den ode dne, 0 kteréž Apoštol mluví: „Za
snoubilt'jsem vás jednomu muži, pannu svatou oddati Kris
tu.“ Nechci, aby učednice a chot' veleknězova měla něco z člo
Věka starého! Jestliže jsme s Kristem vstali z mrtvých, po těch
věcech, kteréž svrchu jsou, tíhněgne,minulých zapomínajíce,
budoucích dychtivi. Nešťastný Simon že po křtu o starém
manželství myslel a panenské čistoty nedospěl, Detrova spo
lečenství byl nehoden.

přiměla jsi mne, Fabiolo, listem svým, abych ti napsalo
rouchách Aronových. Podal jsem více, ustrojiv předmluveč
ku o pokrmech a odměnách kněží a otom, čeho se požaduje
od velekněze. Vykročivši ze Sodomy a spěchajíc na hory,
nechceš přebývati v malém městě Segor. Přecházejíc prose
lyty, míjejíc Israelské, opouštějíc stupeň levitský, na hbitých
perutích přelétajíc kněží, přicházíš k veleknězi, a ptajíc se
pilně po rouchách jeho a rozumníku, naším společenstvím jsi
pohrdla. A ty sice kocháš se žádoucím klidem a u Babylona
snad vzdycháš po luzích betlémských; my v Effratě, když po
sléze pokoj se vrátil, kvílící z jeslí nemluvňátko jsme slyšeli
a rádi bychom, aby nářkyjeho a hlásek dolehl k tvému sluchu.

teme v Exodu o stánku, stole, svícnu, oltáři, sloupech, o
ponách, červci,kmentu, hyacinthu, purpuru, o rozličnýchná
dobách ze zlata, stříbra a mědi, o rozdělení stánku na třičás
ti, o dvanácti chlebech, jež se na každý den kladly na stůl, 0
sedmi lampách na svícně, o oltáři pro žertvy a zápaly, o mě
sidlech,koflíkách,kadidelnicích,baňkách, hmoždířkách, tyč
kách, červených kožích, kozí srsti a dříví netrouchnivějícím.
Tolik věcí se obětuje v stánku Božím,aby žádný nezoufal nad
svým spasením, jeden aby zlato smyslů, jiný stříbro řeči,jiný
hlas mědi dával. Všechen svět sev tajemství stánku vyličuje.
První a druhá síň jest všem otevřena — neb voda a země
všem lidem jsou dány — ve svatyni svatých však jako by k
étheru a do nebe se vcházelo a vzlétalo, čehož jen některým
vzácným se dopřává; dvanáct chlebů znamená kruh dvanác
ti měsíců; sedm lamp sedm bludných hvězd. A abych se ne
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rozepisoval — neboť neumínil jsem si nyní psátio stánku —
přistoupím k rouchám kněžským, a dříve než budu zpyto
vati význam, po způsobu židovském, prostě vyložím, co psá
no jest, abychom, až kněze uzříšoděného a očím tvým všec
ka krása jeho ustrojení se okáže, tehdy také po příčináchkaž
dé věci se ptali.

Poznejme nejdříve společná roucha kněžíivelekněží. Ná
stehenníky lněnými, jež až po kolena a holeně sahají, zakrý
vají se místa stydká &horní část pod pupkem se silně stáhne,
aby, když uvolněni porážejí žertvy, býky a skopce tahají, nosí
břemena a posluhují, a přitom se svalí a odkryjí se jejich be
dra, nebylo viděti, co zakryto jest — protož i stupně k oltá
ři dělati se zapovídá, aby dole stojící lid neviděl stydkých
částí vystupujících — a nazývá se jazykem hebrejským toto
odění „machnase“, řecky mgwxslrj,u nás nástehenníky nebo

nohavice, až po kolena sahající. VypravujeJosef —nebot' zajeho věku ještě chrám stál a nebyli ještě espasian a Titus
vyvrátili Jerusaléma, a byl sám z rodu kněžského, a mnohem
lépe se chápe, co očima se vidí, nežli čeho se doslechneme —
že ty nástehenníky se pro pevnost tkávaly z bílého lnu pře
sukovaného a nastříhány byvše, jehlou se sešívaly; nebot'ne
bylo prý možno takového oděvu utkati na stavu.

Druhá jest lněná suknice, říza, t. j. dlouhý, po kotníky sa
hající šat z dvojitého jemného plátna, kterouž Josef též na
zývá kmentovou, a říká se jí ,kotonat', t. j. xmbv,což hebrej
sky jest lněné roucho. Ta přiléhá k tělu a tak úzká jest a úz
kých rukávů, že ani nejmenšího záhybu není na šatu, a až po
kotníky sahá. K snazšímu pochopení čtenářovu pomohu si
mluvou obecnou: vojáci nosívají lněné suknice, jež nazývají
košilemi, tak přiléhající k údům a přitažené k tělu, aby volni
byli k běhu nebo k boji, metajíce kopím, držíce štít, mečem
máchajíce a k čemukoli je potřeba přivede. Takto ikněží, ho
toví k službě Boží, nosí tuto suknici, aby majíce krásu odě
ných, hbitostí nahých se pohybovali.

Třetím šatem jest ten, jejž nazývají oni ,abaneth', my pasem
nebo opaskem,Babyloňané novým názvem hemian. Uvádíme
názvy rozličné, aby se někdo nezmátl v pojmu. Tento pás tak
jest setkán kotoučovitě, v podobě hadí kůže, jíž had svléká
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svou starobu, že za nějaký dlouhý měch bys jej považovala.
Stkán pak jest z útku červcového,purpurového, hyacinthová
ho,a z osnovy kmentové, pro krásu a pevnost, a tak uměle ba
revnými vlákny protkáván, že rozličné květy a perly nezdají
setí umělcovou rukou vetkány, ale přiloženy. Sukni lněnou, o
níž jsme prvé mluvili, mezi pupkem a hrudí stahují tímto pa
sem, jenž má čtyři prsty zšíři a z veliké části sahá k holením,
a proto když k obětem jest potřebí rozběhu a volnosti, stáčí se
na evé rámě.

tvrtým oděním jest okrouhlá čepice, jakou zříme nama

lovánu na Ulixovi, jako By koule byla rozpůlena a půle jejíbyla položena na hlavu. ekové i naši ji nazývají tiarou, ně
kteří přílbou. Nemá nahoře hrotu, aniž zakrývá celou hlavu
až po čelo, ale třetina od čela zůstává nezakryta a v týle jest
stažena tkanicovou páskou, aby se snadno nesvezla s hlavy.
Jest pak kmentová atak dovedně obšitá pláténkem, že zevně
není viděti stopy jehly.

Tímto čtverým oděním, t. j. nohavicemi, lněnou sukní, pa
sem,jenž z purpuru, červce, kmentu a hyacinthu se stkává,a
čepicí, o níž jsme nyní promluvili, odívají se jak kněží, tak
velekněží. Ostatní čtvero náleží vlastně velekněžím, a prvním
z nich jest ,mail', t. j. říza dlouhá, celá hyacinthová, po bocích
s přišitými rukávy téže barvy a na hořejší straně, kde na krk
se obléká, otevřená, což se nazývá capitium, s okraji nejpev
nějšími a ze sebe tkanými, aby se snadno neroztrhly. Na kon
ci pak, totiž u nohou jest sedmdesáte dvě zvonečků a tolikěž
jablíček granátových, z týchž barev utkaných jako nahoře
pás. Mezi dvěma zvonečky jest jablko a mezi dvěma jablky
zvoneček, aby byly sobě navzájem uprostřed, a za příčinu se
udává: proto jsou zvonečky k rouchu přidány, aby velekněz
vstupuje do svatyně svatých, všecek zvučný kráčel. Nešel-li
byvtakto, ihned měl umříti.

Sestým oděním jest to, jež hebrejským jazykem nazváno
jest efod, v překladě pakSedmdesáti ánwyíg,t.j.náramenník, u
Akvily ěvršrďvya,t. j. svrchní roucho; my se přidržíme názvu
efod. A kdekoli v Exodu nebo v Levitiku se čte 0 náramen
níku, vězme, že v hebrejském nazývá se efod. Ze to jest rou
cho velekněžské, psal jsem, pamatuji se, v jednom listě, a
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ostatně celé Písmo svědčí, že to jest něco posvátného a nále
žejícího samým velekněžím. A nemysleme hned na to, jak o
Samuelovi, jenž byl levitou, se píše v Knize královstev první,
že měl, jsa věku ještě útlounkého, ephod bad, t. j. náramen
ník lněný, ač se vypravuje o Davidovi též, že před archou
Hospodinovou jím byl oděn. Jiná věc jest míti jej ze čtyř ře
čených barev, totiž z hyacinthu, kmentu, červce a purpuru
a ze zlata stkaný, jiná k podobenství kněží prostý a lněný.
plech zlatý roztepává se na lístečky ku podivu tenounké, z
nichž se krájejí nitky &splétají se s útkem trojbarevným, hy
acinthovým, červcovým a purpurovým a s osnovou kmen
tovou, a tak se utkává pláštík pestré krásy, oslňující oči les
kem jako pláště karakally, ale bez kuklí. Na hrudi nic není
tkáno, aostaveno místo budoucímu rozumníku. Na každém
rameni má po kameni, zasazeném a sevřeném do zlata, jež
hebrejsky se nazývají soom, Akvila a Symmachus a Theodo
tio je jmenují onyxy, Septanta smaragdy; Josef sardonyxy
je nazývá, s hebrejským a s Akvilou se shoduje, aby buď bar
vu kamenů nebo vlast ukázal. Na každém rameni jest po
šesti jmenech patriarchů, dle nichž národ lsraelský se dělí;
na pravém rameni starší synové ]akobovi, na levém mladší
jsou psání, aby velekněz vstupuje do svatyně svatých, na ra
menou nesl lid, za nějž má prositi pána.

Sedmé odění jest měrou maličké,ale nade všecky jmeno
vané posvátnější. Napni, prosim, mysl, abys porozuměla, co
se praví. Hebrejský nazývá se ,hosen', řecky Mytov,my může
me je nazvati rationale, rozumník, abys již ze jmena poznala,
že mystické jest, co se takto nazývá. ]est to pláténko krátké,
ze zlata a čtyř barev utkané, z týchž totiž jako náramenník,
zdéli pidi, čtvercové a dvojité, aby se snadno nepotrhalo. Ve
tkáno jest do něho dvanáct kamenův úžasné velikosti a ceny,
čtyřmi řadami, takže v každém řádku zasazeno jest po třech
kamenech; v první sard, topas a smaragd vsazen — Sym
machus se odchyluje v smaragdu, keraunios místo něho pře
kládaje —-—,v druhé karbunkul, safír, jaspis, v třetí ligurius,
achát, amethyst, ve čtvrté chrysolith, onyx, beryll. A velmi se
divím, proč hyacinth, nejdražší kámen, není mezi ně zařazen;
leč by snad i on tam byl, pod jiným jmenem, totiž ligurius.
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pátraje u těch, kteří psali o přirozenostech nerostů a drahých
kamenů, liguria jsem nalézti nemohl. Na každém kameni vy
ryto jest jméno jednoho ze dvanácti pokolení —otěchto ka
menech i v diadému knížete Tyrského a v Apokalypse ]ano
vě čteme, z nichž se staví nebeský Jerusalem -—a jejich jme
ny a podobami naznačuje se pořádek neb rozdílnost ctností.
Ve čtyřech rozích rozumníku jsou čtyřikroužky zlaté, mající
proti sobě na náramenníku jiné čtyři, že když se lóytovpřilo
ží na místo, které na efodu, jak jsme pravili, jest ostaveno,
kroužek přilehne na kroužek a spojí se spolu hyacinthovými
tkanicemi. Potom aby velikost a tíže drahých kamenů nestr
hala tkaných osnov, jsou ovázány a staženy zlatem. To však
nestačí k pevnosti, ale jsou ještě ukovány ze zlata řetízky,
jež pro krásu povlečeny jsou zlatými trubicemi a mají i na
rozumníku nahoře dva větší kroužky, jež se spínají zlatými
háčky náramenníku, a zdola jiné dva. Bylyt'na zádech na ná
ramenníku proti hrudi a žaludku s obou stran kroužky, jež
řetězyse spínaly s dolními kroužky rozumníku, a tak byl spiat
rozumník s náramenníkem i náramenník s rozumníkem, a di
vákům jevilo se to jedním tkanivem.

Osmým jest zlatá deska, t. j. ,sis zaab', na níž napsáno jest
hebrejskými čtyřmipísmeny jméno Boha, jež u nich nazývá
se nevýslovným. Ta nad čepičku lněnou a společnou všem
kněžím přidává se veleknězi a na čele modrou tkanicí se při

vakzuje,že všecku krásu veleknězovou jméno Boží korunujea ryje.
poznali jsme, které částky ustrojení má velekněz společny

s kněžími, které má zvláštní, a byla-li taková nesnadnost v
nádobách hliněných, jaká velebnost bude v pokladu, který
uvnitř se skrývá! povězme nejdříve, co jsme od Hebreů při
jali, a dle obyčeje našeho potom duchovnímu porozumění zá
voje odhalme. tvero barev bije na čtvero živlů, z nichž veš
kerenstvo se skládá—kment jest za zemi,protože ze země se
rodí, purpur za moře,protože z jeho hlemýžďků se barví, hy
acinth zavzduch, pro podobnostbarvy, červec za oheň a ether,
jenž hebrejsky sluje ,sani', což Akvila přeložil ďtácpoeov.Sym
machus (Fi/90161901),za červec dle latinského jazyka hebrejsky
,tolath' — a připomínají, že spravedlivo jest, aby velekněz
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Stvořitelův nejen za Israele, ale za veškeren svět prosil, jakož
ze země a vody a vzduchu a ohně tento svět se skládá a toto
jsou prvky všech věcí. protož první šat jest lněný, označuje
zemi, druhý hyacinthový, barvou připomínaje vzduch, poně
vadž od země ponenáhlu se povznášíme k Výsosti, &samo
roucho hyacinthové, od hlavy až po kotníky sahající, značí
vzduch, jenž od nebe až na zemi se rozlévá. Jablka pak gra
nátová a zvonečky na dolním konci značíblesky a hromy nebo
zemi a nebe a všech živlů vespolek souhlas a takovou prople
tenost všech, že v každém každý se nachází. Tím pak, že ony
barvy jsou se zlatem stkány, to chtějí naznačiti, že životní tep
loaprozřetelnostbožského smyslu všecko proniká.Náramen-—
níkem a dvěma kameny buď smaragdovými neb onyxovými,
jež jsou na něm a kryjí levé i pravé rámě, vykládají dvě klen
by, z nichž jedna jest nad zemí, druhá pod zemí, nebo slunce
a měsíc, jež s hůry září. Onen pás, jímž hruďknězova jest sta
žena a sukně lněná, t. j.země, obepiata, vykládají mořem.Ro
zumníkemvprostřed hrudivyložili zemi,kteráž jako střed ode
všech živlů jest obklopena, ač všecky v sobě má. Dvanácti
kameny vykládají bud' zvířetník nebo dvanáct měsíců, a na
každý řádek přiměřují počasí roční a čítají je po třech měsí
cích. Ať se výklad ten nezdá někomu pohanským, neboť i
když věci nebeské a pořádek Boží zhanobili jmeny model,
nenáleží proto upírati Boží prozřetelnosti, jež jistým zákonem
postupuje a nese se a řídí všecky věci. Neb i u ]oba čteme
o Arkturu a Orionu a Mazurothu, t. j. zvířetníku, a ostatní
jmena hvězd, ne že by táž jmena byla u Hebreův, ale že ne
můžeme tomu, co se jmenuje, porozuměti lečpod navyklými
názvy. Pěkně pak se nazývá to, co uprostřed jest, rozumní
kem; neb rozumu všecky věci jsou plny a jim spiaty věcipo
zemské s nebeskými, ba i rozumný pořádek věcípozemských
3 dob, tepla i zimy, a dvojí mezi oběma dobami zmírnění z
běhu a rozumu nebeského pochází; protož irozumník s efo
dem jest pevně spiat. A to, co na rozumníku nazýváno jest
ď'ljlwmg&álÚSeSta,t. j. zjevení a učení nebo pravda, znamená,
že nikdy v rozumu Božím není lži, ale že i pravda mnoha zna
meními a důkazy se ukazuje lidem a až k smrtelníkům při
chází. Odtud poznáváme rozumné zřízeníslunce, měsíce,ro
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ku, měsíců, počasí 3 hodin i bouří a jasnosti a větrů a všech
věcí, chápajíce, že od Boha jest v to vložena moudrost a on
sám co držitel a učitel zjevuje nám poznání svého příbytku
a své dílny. Nade vším čepice a modrá páska značí nebe, a
zlatá deska, uvázaná na čele veleknězově a vyryté na ní jmé
no Boží, že všecky věci, jež pod ním jsou, Boží vůlí jsou ří
zeny. Totéž myslím že jinými jmeny v cherubínech čtyřmi
zvířaty jest znázorněno, jež tak se proplétají a spolu souvisí,
že v každém jsou i ostatní a že prudce spějí před sebe a ne
vracejí se; ubíhajít' časové a minulé opouštějíce k budou
cím spěchají. Ze pak vždy jsou v pohybu, znamená, jak i fi
losofové se dohadují, že svět běží svým řádem a bez ustání
jako kruh kol své osy se točí. Proto i kruh v kruhu jest, t. j.
čas v čase, a rok sám v sebe se navrací, a kruhy pozdvihují
se k nebi, a nad křišt'alemjest trůn safírový a nad trůnem po
dobenství sedícího, jehož spodek jest ohnivý, horní částjan
tarová, aby se ukázalo, že co spodní jest, potřebuje ohně a
očištění, co nahoře, že trvá v čistotě svého založení. A jako
zde v úboru kněžském nade vším jest zlatá deska, tak u Eze
chiele na hrudi a na temeni jantar položen. Spravedlivo tedy
bylo, jakož prve jsme z části řekli, aby velekněz Boží, všeho
tvorstva obraz nosící na rouchách svých, ukazoval, že všecko
potřebuje milosrdenství Božího, a aby mu spolu obětovalo
veškeré stvoření, by netoliko za dítky a rodiče a příbuzné,
ale za vše tvorstvo hlasem i úborem se modlil.

Načrtli jsme výklad hebrejský, a nekonečný hvozd smy
slů zůstavujíce na jiný čas, položili jsme některé základy bu
doucího domu. 0 nohavicích lněných toto říkávají: řád po
tomstva a plození, tělu náležející, zemi se jím přičítá—protož
k Adamovi mluví Bůh: ,Země jsi a v zemipůjdeš'—a že
příčiny toho, kterak z maličkého semene a z nejošklivějších
začátků rodí se tak veliká krása lidí eb rozličných věcí, jsou
zastřeny a lidským očím nezjevny. teme v Levitiku, že dle
přikázání Božího Mojžíš umyl Arona a syny jeho; již tehdy
tajemné symboly křtu naznačovaly očištění světa a všech věcí
posvěcení. Nedostávají rouch, než umyjíce dříve špínu, a ne
ozdobují se k svatým úkonům, leč až se každý v Kristu v no
vého člověkazrodí. Víno totiž nové do nových měchů se nalé
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vá. Ze pak Mojžíšomývá, znamením jest zákona :,Mají Mojžíše
a proroky, těch at' poslouchají', a ,od Adama až do Mojžíše
všickni hřešili'. přikázáním Božím máme býti obmytí, a když
připraveni k rouchu Kristovu sukně kožené svlečeme,tehdy
oděni budeme rouchem lněným, žádné smrti v sobě nema
jícím, ale celým bělostným, a ze křtu povstávajíce opašme
bedra svá pravdou, a všecka hanba starých hříchůbudiž za
kryta. Odtud i David:,Blaženi, jimžto odpuštěny jsou nepra
vosti a jichžto hříchy jsou přikryty'.

Po nohavicích a lněné suknici oblékání jsme rouchem hya
cinthovým a začínáme od země k Výsosti vystupovati. Tato
hyacinthová sukně -—Sedmdesáte jinazývá 157506úryg,t. j. spodní
suknice —náleží vlastně veleknězi, naznačujíc, že řád věcí
vysokých není otevřen všem, ale dospělejším a dokonalým.
Tu měli proroci, tu Mojžíš a Aron a všickni, kterým se praví:
,Na horu vysokou vystup, kterýž blaho věstíš Sionu'. A ne
stačí nám z minulých hříchův obmytí, milost křestní, učení
tajemnější, kdybychom neměli též skutků. proto se přidává
též efod, t. j. náramenník, jenž se spíná s rozumníkem, aby
nebyl volný a rozpuštěn, ale aby byly k sobě připojeny a byly
si na pomoc. Neboť i rozum potřebuje skutků, i skutky roz
umu, abychom, co myslí počneme, skutkem vykonali. Dva
kameny na náramenníku značí bud' Krista a církev, dvanácti
Apoštolů jména na sobě majíce, kteřížku kázání byli posláni,
nebo literu a ducha, v nichž obsažena jsou všecka tajemství
Zákona; na pravici jest duch, na levici litera; po literách se
stupujeme k slovům, slovy přicházíme k smyslu. Jak krásný
pořádek a jak pouhým ustrojením ukazují se posvátné taje!
Na ramenou jsou skutky, na hrudi rozum;protož i hrudíčko
jídají kněží. Rozumník pak jest dvojitý, otevřený a skrytý,
prostý a mystický, mající na sobě dvanáct kamenů a čtyři
řady, v nichž vidím tyto ctnosti: opatrnost, statečnost, spra
vedanst a mírnost, jež spolu souvisí a se proplétají &mísíce se
dávají počet dvanácti nebo čtyřiEvangelia, jež v Apokalypse
se vyličují,že plna očí jsouce a světlem Hospodinovým záříce
osvěcují svět, v každém jsouce čtyři a ve čtyřech každé;
protož i ďňlwmg a čti—Msta,t. j. nauka a pravda na hrudi kně
zově jest. Neb když někdo šatem mnohonásobným se oděl,
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důsledkem jest, aby pravdu, kterou v srdci drží, řečíhlásal.
A proto na rozumníku jest pravda, t. j. vědění, aby věděl,
čemu učiti, a zjevení čili nauka, aby mohl zjevovati jiným,
co v mysli počal. Kde jsou ti, kteříž říkají, že knězi dostačí
nevinnost? Starý Zákon shoduje se s Novým. Totéž Mojžíš,
co Apoštol. Onen vědění knězovo ozdobuje na rouchách,
tento Timothea a Tita obléká naukami. Ale i pořádek rouch
jest zvláštní. těme Levitik: Není dříve rozumník a potom
náramenník, ale napřed náramenník a potom rozumník. ,Od
přikázání tvých', praví se, ,srozuměl jsem“.Nejdříve činíme,
potom učíme, aby autorita učení nebyla mařena činy prázd
nými. Toto jest,co čteme u proroka: ,Rozsívejte sobě v spra
vedlnosti a žněte úrodu života; rozsvět'te sobě světlo vědění'.
Nejdříve sejte v spravedlnosti a úrodu života věčného žněte,
a potom sobě vědění přivlastňujte. A není ještě úplnou do
konalostí, má-li kdo náramenník a rozumník, a nebyly-li by
silnou sponou spiaty a v sebe zapuštěny, aby i skutky k ro
zumu i rozum ke skutkům byly připoutány & za nimi aby
následovala nauka a pravda.

Kdyby bylo kdy, pohovořil bych o čtyřech živlech, o nichž
jsem se nahoře zmínil, a o dvou onyxech nebo smaragdech,
a o dvanácti drahých kamenech, vsazených do rozumníku,
a vyložil bych ti povahu a příčinu každého, a jakou má který
moc a jak jej lze ke které ctnosti přirovnati, ale svatý papež
Epifanius napsal o tom výborný spis, jejž ráčíš-li si přečísti,
nejúplnější vědomosti získáš, a já poznávám již,že překračují
délku listu, a vidím,že desky písařovy už jsou popsány. proto

řejdu k ostatnímu, co zbývá, aby posléze řeč se dokonala.
Ělatá deska svítí na čele; nic by nám totiž neprospělo vzdě
lání vevšech věcech,kdybychom poznáním Boha nebylikoru
nováni. V roucho lněné se odíváme, hyacinthovým jsme o
krášleni, posvátným pasem opásáni, dávají se nám skutky,
rozumník na hruď se klade: přijímámepravdu, řečhlásá u
čení; všecko jest nedokonalé, nevyhledá-li se tak krásnému
vozu důstojný vozataj a tvůrce nad tvorstvem nezasedne a
nebude říditi toho, co stvořil. Co kdysi deskou se naznačo
valo, nyní znamením kříže se ukazu'e. Nad zlato Zákona
krev Evangelia drahocennější jest. ehdy dle Ezechiele ú
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pějícím dělalo se znamení na čela, nyní nosíce kříž díme:
,poznamenáno jest na nás světlo obličeje tvého, Hospodine'. Žalm4.
Dvakrát v Exodu čteme o částech roucha velekněžského, jež
Mojžíš dle rozkazu Hospodinova dal udělati. V Levitiku to
liko o sedmi jest psáno a vypravuje se, jak Mojžíš bratra
svého Arona v ně oděl: toliko o nohavicích se nic nepraví,
z té asi příčiny,že k rodidlům a stydkým místům našim Zákon
nepřikládá ruky, ale sami máme tajnější místa svá &hanby
hodná si zakrýti a zahaliti &vědomost o čistotě a semenech
Bohu soudci ostaviti. O ostatních ctnostech, třebas o mou
drosti, statečnosti, spravedlnosti, pokoře, tichosti, štědrosti
mohou i jiní souditi;o cudnosti víjediné svědomí,azrak lidský
nemůže této věci býti jistým soudcem, krom těch, kteří bez
rozmyslu na způsob hrubých hovad hoví chtíči. protož i dí
Apoštol: ,O pannách přikázání páně nemám', jako by Moj
žíš mluvil: Nohavicemi já neodívám aniž ukládám komu po
vinnost. Kdo chce býti knězem, at' sám se jimi obleče. co
panen a kolika mužů domýšlená cudnost bude v den soudu
zahanbena, jak mnohých pohaněná cudnost bude Bohem
soudcem korunována! Pročež samisivezměmenástehenníky,
sami své stydkosti přikrejme,nehledejme očícizích.Tak buď
tež přikryta rodidla, aby žádné oči jich neuzřely, aby, když
vcházíme do svatyně svatých, neukázala se nějaká hanebnost
a my smrtí nezemřeli.

Již řečse končí a k hořejším věcem zpět jsem tažen. Taková
má býti vědomost a vytříbenost velekněze Božího, aby i vy
kročení jeho a pohyb a vše zvučelo. pravdu at'myslí pojímá
a celým zevnějškem a chováním a ustrojením at' ji hlásá,aby
cokoli činí, cokoli mluví, bylo učením pro lid. Bez zvonečků
totiž a rozličných barev a drahých kamenův a květů ctností
nesmí ani vkročiti do svatyně, ani jméno biskupa si osobo
vati.

Toto na jedno posvícení, když už lano se odvazovalo od
břehu a plavci už chvatně svolávali, nahonem jsem nadikto
val, co jsem si v paměti udržel a co dlouhým čtenímv rozum
níku hrudi své jsem nastřádal, dobře sijsa vědom, že řečmoje
spíše přívalem mluvícího než soudností píšícího plyne a jako
bystřina kalnou řeč nese. V seznamu Septima Tertulliana u
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vedena jest kniha o rouchách Aronových, které však já až do
dneška js nenalezl. Dostane-li se do ruky vám, kterýmž
v ruchu íma snáze se může nahoditi, prosím, byste mé
stroužky nesrovnávali s jeho proudem. Nenáležíťmne dle vě
hlasu velikých duchů, ale dle mých sil posuzovati.
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