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b:'\sllikov, historikov a filozofov. NI'
ro�širuje sa o kresťanských dogmách,
.
lez predstavuJe kresfanstvo skôr ako
fi ozofický smer, majúci veľa styč
nych bodov s náhľadmi vzdelaných po
hanov, čím chce dokázať, že kres(all
skl� náboženstvo sa v podstate IH'
protiví ('ivilizá �ii a spoločenskému po
.
r!adku zdravej intelektuálnej kultúre,
:
llterature a módnej stoickej filozofii.
Na rozdiel od gréckych
apologétov,
ktorí sa stavali k antickej filozofii nE'
gatfvne,
Minúcius Felix
usiluje
sa
zhodnotif
všetko pozitívne, čo má an
.
tická kullúra a filozofia v otázkach
náboženstva.
Tieto vlast�osti Minúciovej apolo
.
. robia
gie
z dielka neozaj "zlatú kniž
k �1 " , ktorá vykonala svoje poslaniE'
melen v staroveku pri prenikaní krp
sf �nstva do vzdelaných
vrstiev,
I('ž
pľlfahuje aj dnes svojou čerstvosfoll
a aktuálnosfou. Ona predstavuje nám
. prvý pokus o akúsi kresfanskú tee).
aJ
diceu s poukazom na to, že duša ľud
ská je v základe kres(anská, a lak
kres (anská pravda je každému nielen
ahko pochopiteľná, ale aj ľahko pri
Jateľná.

Apologifl
Mfll'ka

MinÍl('ifl
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pisanú vo forme dialogu, patrí medzi
perly starokresfanskej literatúry. Je
jednou z najstarších latinsky písaných
kresfanských
literárnych
pamiatok,
z konca 2. storočia.
M. M. Felix, rímsky advokát, pôvo
dom zo severnej Afriky, ktorý sa stal
kres(anom pod dojmom heroizmu ml\
čenikov otvára rad vzdelaných afric·
kých konvertitov (Tertulián, sv.
Cy
prián, Arnóbius, Laktancius, sv. Au·
gustin) a tým zlatý vek starokresfan
sk('j latinskej literatúry.

\

Autor v dialogu predstavuje svojho
priateľa
Oktávia,
taktiež advokáta
konvertitu, ktorý dišputuje s kolegom
Cecíliom o pravdivosti kresfanského
náboženstva a pod váhou dôkazov ho
privádza ku kresfa nstvu. Cecilius 0braiíuje pohanstvo a osočuje kresfan
stvo ako perverzné náboženstvo, all'
Oktávius podvracia jeho námietky, po
ukazuje na rozumnosf kresťanskej vie·
ry a na mravnú výšku kresťanov a
pritom osvetfuje prevrátenosf pohan·
ských kultov .

�

V patristickej literatúre, ktorá vy.
chádza v edícii AD FONTES, stretá
sa slovenská inteligencia s dosiaľ má
lo známym, neodkrytým žriedlom dra
hocenných hodnôt, právd a ducha to
ho veku, ktorý
dal
Cirkvi
najviac
mravných hrdinov, ktorých krv bola
až dosiaľ semenom kresfanstva.

M. M. Felix píše pre vzdE'lanú rím
sku spoločnosf literátov a filozofov,
o ktorej vie, že je plná predsudkov
voči novému náboženstvu. Preto užlvu
elegantného štýlu, klasickej cicerón
skej formy, predosiela nádherný úvod
s impresionistickým opisom prírody a
chutnej detskej hry a v dôkazoch sa
ustavičnE'
odvoláva na spisovateľov,
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I.
STAROKREStANSKA APOLOGETIKA

i

Kresfanskä literatúra prvých troch sto
roči sa delí na dve obdobia : obdobie
apoštolských Otcov a obdobie apologétov.
Apoštolským O tcom stačilo prosto po
da! kresfanské učenie jednoduchým ľuďom
a zdôraznil im zäkladné pravdy viery. Pre
lO' sa obmedzili na písanie listov, k torými
ako pastieri poučovali svoje städo o zja
vených pravdäch. Jednoduchým a jasným
slohom napominajú ich k bohabojnému
životu, prizvukujú poslušnos! voči cirkev
ným predstavcn.ým a pripravujú ich na
druhý príchod Kristov.
Keď sa Kristovo učenie časom začalo
širil aj medzi vzdelanými vrstvami a akú
ucelený svetový názor našlo hneď vzdela
ných odporcov, muselo na tento stav pri
merane reagoval. Nastala mu naraz dvoj
näsobnä úloha : vedecky podbudova! vieru
9

vlastným vzdelaným členom a postaviť sa
na ohranu proti útokom s druhej strany.
Tak dostáva druhá perióda starokresťan
sk j lileratúry apologetický ráz.

užíva rozličné "loci communes", ktoré sa
osvedči ly v ústnych kontroverziách a na
čiera aj do bežných náhľadov vtedy panu
júcej stoickej filozofie a cynickej kritiky,
aby lak postavila rovnocennú zbraň proti
zbrani útočnej.

Prvé apologie boly zväčša re'(i, vypraco
vané podľa pravidiel gréckej réloriky .. l
sofi tiky, klorá sa súčasne pe tovala aj
v odvelví svetskej literatúry.

Svojou vonkajšou formou sú lo zväčša
obranné r či, pro by, memorundá, dialo gy
alebo náboženské rozpravy. Táto literatú
ra sa nám nezachovala v celistvosti, lebo
sa z nej veľa stratilo. Pozostalé diela n obahujú celý systém kresťanskej náuky,
pretože maly často len lokálny ráz a boly
vyvolané časovými okolnosťami. To však,
čo nám ostalo, má i pre dne ok nemalý
význam, lebo nám dáva poznať vtedajšiu
situáciu kre ťan tva. Je historickým do
kladom urputného boja medzi dvoma db
metrálnymi svetonáhľadmi, ktorý sa odo
hrával nielen na arénach a popraviskách,
ale aj v duchovnej a kultúrnej oblasti
V nich objavujeme
profil merania ',3
dvoch vekov, veku beznádejne zapadajúce
ho - hoci pevne vládol svetom a mal
všetky brachiálne -prostriedky, ktoré uplal
iioval s ne lýchanou ukrutnosťou
a
veku nového, ktorý nemal poruke ni.jaký
ľudsky účinný prostri�dok, okrem pravdy

Aby kresťanské apologetické spisy za
pô obily na učených pohanov, ktorým
boly adre ované, mu ely vynikať nielen
ob ahom, ale hlavne literárnou formolI.
"Keby apologéti 2. storočia boli písali apo
logie len krvou srdca, ani cézari, ani senát,
ani grécka či rím ka verejnosť by ich ne
bola -pokladala za nič iného, ako za orien
tálnu poveru nevzdelaných fudf." 1) Na
antickú poločnosf bolo treba v-plývaf este
tickou formou. Jazyk musel hovorif nie
natoľko k rozumu, ako skôr k estetickému
citu. Preto kresfanskí apologéti sa školia
na účasných vzoroch gréckej a rímskej
rétoriky a sofistiky. Tvoria literárny žáner
rétoriky filozofickej, ktorá i berie tém�'
z eticko-náboženského odboru. Pritom po1) MiodoJlskr, "Quo vadis . ..
Snjdaka).

"

,
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str. 366. (Cit. podla
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a sily lova. Najčastejšie holé kresťanské
bytie, prevyšujúce všetky predstavy poha
nov, pôsobilo ako zjavenie Božie. Preto i
v apologiách sú najkraj ie tie stránky, kde
sa opisuje dokonalý život kresťanov a ich
mravný heroixmus.
Všetky apologie operu.lU viac-menej
podobnými argumentami, vyvracajúc ná
mietky proti mravnému životu kresťanov,
alebo proti kultu. Usilujú sa objasni ( po
hanom hlavnejšie pravdy kresťanskej ná
uky, týkajúce sa monoteizmu a kozmolo
gie. Ich vývody sa nám dnes zda jú často
neúplné a naivné. Nesmieme však zabú
dal, je to boly počiatky lažkej práce, tvo
riacej sa novej filozofie, s novými pohľad
mi na svet; ďalej, že tí, čo týmto novÝm
ponfmaniam dávali literárny výraz, museli
bojoval proti vyspelej učenosti gréckych
filozofov, a nemajúc ešte vlastnej termino
logie, museli si poslúžiť ich vlastnými
argumentami a tennínmi, odkázaní len na
kresťanský
inštinkt
veriaceho
srdca.
Okrem toho pomery, v akých sa rodila tá
to literatúra, boly veľmi rušné a pre
kresťanov krajne nepriaznivé, ťažké. Stále
prenasledovania, v ktorých kresťansktí
krv tečie prúdmi, nijaká právna ochrana,

najnesmyselnejšie osočovania, nekonečné
verejné i osobné znevažovanie všelkého, fo
nieslo kresťanské meno. A jednako upro
stred týchto (ažkostí v rozpätí necelého
jedného storočia povstáva nové odvetvie
literatúry, ktorej predstavitelia, ako sv.
Justín, Atenagoras, Minúcius Felix, Tertu
lián a iní, môžu sa smelo merať s anLic
kými klasikmi.
Apologetická literatúra prvých storočí
by vystúpila pred nami vo svetle overa
jasnejšom, keby sme ju mohli pOľOvna[
s dielami tých pohanských spisovateľov,
proti ktorým ona bojovala. Ale práve
všetky tieto diela zmizly, takže o ich obsa
hu sa dozvedáme iba z ozveny kresfan kej
obrany. Vieme, že veľa pohanov pí alo
počnúc Front6nom
proti kresťanstvu,
(okolo r. 170) až do cisára Juliána Apo
statu (l'. 363). Už v polovici 2. sto1'ol'iu
Celsus píše "Pravdivé slovo" proti kresfa
nom, ktoré poznáme len z úryvkov zacho
vaného spisu Origenovho "Proti Celsovi".
Ten istý osud postihol všetky protikre (an
ské spisy gréckych filozofov. Zachova ly sa
nám iba dva dialogy od Luciána zo Samo
saty (O smrti Peregrina a Filopatris). Tak

12

t ;�

-

---

- ------=----=-

isto vzaly skazu všetky heretické spisy,
najmä gnostické, ktoré bojovaly proti
kresfanskej pravde.

Il.
POCIATKY APOLOGETIKY

U

RIMANOV

Latinské národné povedomie Rimanov
nástupcov Augustových podlieha
kozmopolitickému duchu helénizmu. Co
raz viac pribúda takých, ktorí v Itálii a
najmä v samom Ríme hovoria i píšu po
grécky (koiné dialektos) . Nie div, že i
vzdelaní kresfania a dajú unášaf prúdom
času a píšu na latin kej pôde grécky. 2:
dia, ktorí mali v Ríme veľa synagóg, tvo
rili grécky hovoriacu štvrt. Gréčtinu po
užívali aj v pôvodnej rímskej liturgii a
v úradnom styku Cirkvi. O tom svedčia
všetky archeologické pamiatky, najm:,
nápisy v katakombách. Grécky svet helé
Ilizmu stal sa sprostredkovateľom medzi
Východom a Západom v prijati kresťantva. Prví vyznavači Krista v Ríme boli
Gréci, ktorí prišli z Východu. V dÔsledku
toho
spisovatelia tohto času, píšuci
za

15
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v Ríme proti rozličným gnostickým blu
dom, používajú gréčtinu, hoci v každoden
nom praktickom živote h ovorili a písali
po latinsky.
V konkrétnom živote sa teda gréčtina
v Ríme a na latinskej pôde musela pociťo
vať čoraz viac a ko cudzí, umelý nános.
Bolo treba bezprostrednejšie sa priblížif
k srdcu ľudí, naj mä keď išlo o vec viery.
A to sa mohlo stať iba prostredníctvom
materinskej reči. Preto Cirkev skoro začí
na zavádzať a p oužívať lalinčinu. Pre po-'
s polité vrstvy mala už latinský preklad sv.
Písma (Itala) . Avšak práve sv. Písmo svo
jou kromnou formálnou stránkou neve
delo zachyti ť vzdelané vrstvy. Tak napr.
Laktancius sa ponosuje: "To je predovšet
kým príčina, prečo u mudrcov, učených a
u kniežat tohto sveta sväté Písmo nena
chádza dôvery: pretože p roroci hovorili
prostou, každodennou rečou, aby im ľud
rozumel. Preto sa nezaujímajú o nich tí,
čo nechcú nič počuť ani čítať, ak nie jc
pÔvabne, hladko a krásnym slohom vy
jadrené". (Inst. div. 5, 1) .
Bolo l eda treba ozvať a slohom uhla
deným a rečou, ktorá by formálnym pô
vabom s prístupnila kresťanskú pravdu
16

vzdelaným vrstvám. A našiel sa taký člo
vek práve v radoch tejto vzdelanej vrstvy,
človek svetský, ktorý pochopil, akou cc
stou sa dá preniknú! k srdciam jeho vnt
vy Je to M a r e k M i n ú c i u s F eI i ll:
ktorý "preboriac sa z hlbín temnoty n�
s�etlo múdrosti a pravdy" (1, 4) , píše milé
dlelko 0 k t á v i u s", ako prvú kresťan
skú apologiu v latinskom jazyku a záro
veň akési kresťanské krédo pre vyššie
vrstvy.
.
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III.
ZIVOT

DIELO MARKA MINÚCIA FELIXA

Apologi a "Oktáviu " od Marka Minúcia
Felixa, pí aná vo forme dialogu, patrí bel,
pochyby medzi p rly starokresfanskej li
teratúry. Podla formy i obsahu sa táto
" zlatá knižka" (van Hoven a l-Ialm) dô·
stojne druží k dielam gréckych apolo
gétov, ba ich s nejednej stránky prevyšuje.
Tým viac upúta všeobecný záujem, leho
je - k eď aj nie najstaršou, teda aspoň
jednou z naj taršfch po l a t i n s k y písa·
ných kresfanských literárnych pamiato!{
Bohužial. o osobe autora vieme len veľ
mi málo ; zva(- a len to, čo sám o sebe pre·
zrádza v tomto svojom spise. Sám udáva
v úvode (2, 3), že bol advokátom v Ríme.
Z rozličných okolnosti sa dá usudzovaf, 'í.e
pochádzal zo severnej Afriky, L pohan
ských rodičov. Ako by otváral rad vzdela·
18

nýeh konverti tov, ktor! majú pre Cirkev
nemalý význam. Za nim prídu: Tertulián,
Cyprián, Arnóbius, Laktancius a Augustín,
všetko Afričania. Vzdelaním stojí na výške
doby. Ovláda prvotriedne gramatiku, rétv
ri.ku, pvzná dobre grécku i latinskú svet
skú literatúru a čí tal i gréckych �poloqé·
to". Mladosť neprežil bez príhod, ako sám
'ipomína (1, 4).
Y dialogll nám predstavuje verného
priatel'a Oklávia Januária, takt iež advo
káta, s ktorým ešte ako pohania boli neraz
činní pri súdnych rokovaniach proti
kresfanom. Dojatí ich hrdinským správa·
nfm, stávajú sa obidvaja horlivými vyznn
vačm i Krista (28, 3). Napred sa stáva
kresťanom Oktávius (l, 4), po ňom a.i Mi·
núcius. Neskôr sa ich cesty rozišly. Okt:',·
vius sa odsfahoval na vidiek a Min1Ícius
ďalej vykonával advokátsku prax v Ríme
s verkým úspechom. Kresfanská tradícia
totiž hovorí o ňom ako o významnom nrl
voká.tovi.
Tretí účastník rozhovoru, Cecílius Na
talís, bol tiež advokát a dobrý priater Mi
núciov, pÔvodom asi z Cyrty v Afrike. Zo.
trvával najdlhšie z nich v pohanstve, až ho
Oktávius pri jednej príležitosti v povestnej
••
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dišputp, získal pre kresťanstvo. Táto dišpu
ta je zachytená v Minúciovom spi'\e
"Oktávius" .
Podnet k napísaniu dialogu dala Minú
ciovi smrť priateľa Oktávia. Aby mu splatil
svoju -priateľskú oddanos!, rekonšt ruoval
písomne spomenutú dišputu, ako najvý7l1umnejší apoštolský ' S kutok priateľov; t o
bÔž, keď rozprava mala lakú vysokú úro
veň a taký všeobecný r:íz, že mohla slúži(
súčasne za apologiu kresťanstva jeho ro
vesníkom a celej vzdelanej rímskej spo
ločnosti.

Obsah dlalogu

Rozhovor sa vyznačuje jasnou s tavbou:
1. Ú vod : podnet, sceneria, účastníci
rozhovoru (1-4).
2. Reč Cecíliova, ktorý zastupuje pohan
ský svetonáhľad (5-13).
3. Vložka autorova (14-15).
4. Obrana
Oktáviova, ako zástupcu
kresťanského svetonáhľadu (16-38).
5. Záver (39-40).
20

Celá kompozícia jc osnovaná na spôsob
súdneho rokovania , pri ktorom je Cecílius
obžalobcom , Oktávius obhájcom novej
viery a Minúcius v úlohe rozhodu júceh(�
sudcu.
1. . Ú .vod, napísaný podľa Cicerónových
pravIdIel "De legibus", je majstrovský lite
rárny kúsok, z k torého dýcha intimita
priateľstva a pred čital eľovým zrakom S:l
rozvíja rozkošná sceneria prímorského kú·
peľného miest a Ostie. Pôsobí ako účinné
captatio benevolent iae .
2. Traja priatelia si sadnú, aby sviedli
dôkladný súboj medzi starou a novou vil'
rou. Cecilius, človek ohnivej letory (14, 3),
sa
prvý ujíma náruživej apologie pohan
stva a zároveň obviní nové náboženstvo.,
Fil0zoficky s tojí na stanovisku skeptickej'
školy. Jeho vývody sa dajú shrnúť do
troch téz:
a) Človek nemôže s istotou pozna r
pravdu. No ak predsa chce ma ť rtesenú
láhadu sveta, na t o nepot rebuje nábožen
s tvo, ani vieru v Prozreteľnosť. Naopa k:
protiklady vo fyzickom a mravnom svete
poukazujú na vládu slepého osudu a ná
hody.
'

21

b) CecHius robí nedôsledný oura t : je
leda najrozumnej šie pridfžať sa zdedenej
viery v pohanských bohov. Tá viera je
t arobylá a dopomohla Rimanom k sveto
vláde (6-7) .
c) Kl' csfanské náboženstvo je výsme
chom prc rozum i mravnost Kres[ania sú
ateist i a buriči; kolujú povesti o ich ne
slýchaných hanebnostiach a zločinoch. I ch
náuka o jednom a všadeprítomnom Bohu,
o konci sveta, zmŕtvychvstaní a večnom
t re te je bláznovstvo. Kre fania ú úbožia
ci, hodní po ľu tovania (8-13).
a au tor a
3. Vo vložke ( 14-15) ozýva
poukazuje na rečnícke klamy podľa Pla
tónových zásad.
4. Ok távius sa podoberá na mužnú oh
hajobu. :Stojí na filozofickom stanovisku
,toicko-cynickej školy. Postupne a dôsled
ne podvracia protivníka; mie tami iróniou,
nIe vcelku s pokojnou istotou, takže jeho
lón príjemne kont rasluje s búrlivou
sprchou Cecfliovou. Obrana vrcholí opisom
mravného života kresťanov a heroizmu
mučeníkov. Jeho dokazovací postup je
tento :
a) Každý človek je od prírody schopnÝ
pozn a ť pravdu. Tá nic je monopolom -pri22

vilegovanej triedy. Jestvuje jeden nevjdi
tefný Boh, Stvoriteľ sveta, ktorý všetko
predvídavo spravuje. To dokazuje svetový
poriadok, ale aj pohanskí básnici a filo
zofi (14-19).
b) Pohanstvo

je miešanina nechutných a
nemravných bájok a nemá nijakej záslu
hy na vzraste rímskej politickej moei
(20-27) .
c) Námietky proli krestanom (onolatria,
tyeslické hody, krvosmilstvo. ateizmus
atď.) sú bezzákladné zlomyseľné OSOČOVH
nia a lži. Kresťanská viera je vo všetkých
náukách rozumná; o tom svedčia sami po
hanskí filozofi . Najlepšou obhajobou je
však vysoko mravný život kresfanov
(28-38) .
5. Po tejto skvelej obrane netreba roz
hodcovho výroku. Cecílius sám s radosfoll
�a vyhlasuj e - nie za porazeného, ale 1.
vffaza nad vlastnÝm bludom .
Čas

napisania

dialogu

Veľa diskusií bez jednoznačného rie�t'
nia vyvolala otázka časového vzniku diela .
Spodnou hranicou je rok 160, kedy bo)
23
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napísaný Front6nov pis proti kre ťanom.
o ktorom je v Oktáviovi zmienka (9, \);
31,2) . Hornú hranicu tvorí rok 248, lebo
sv. Cyprián vo spise "Quod idola dii non
sunt" z toho roku cituje Oktávia.
Zvlášf fažká a dosiaľ jednoznačne nevy
riešená je otázka časového prvenstva
medzi Tertuliánovým "Apologetikom", na
písaným najneskôr r. 197, a Minúciovým
"Oktáviom", medzi ktorými je nielen te
matická, ale i formálna príbuzno ť, ha
miestami priam závislosf. Dlho sa prisu
dzovala časová priorita Oktáviovi. Novšie
však väčšina a utorov pokladá Tertuliánov
,.Apologetikus" za dielo staršie. Hlavný
dôvod je ten, že Tertulián .ie v tomto spise
naskrze originálny, kým Minúcius je s via
cerých stránok eklektik. Niektorí kritici
chceli obísť túto otázku tým, že predpo
kladali nejaký tretí spoločný prameň, kto
rý sa stratil. Táto mienka však nemá pod
kladu.
Záverom možno povedať len toľko, LC
Minúcius Felix napísal "Oktávia" v po
sledných rokoch 2. s , t oročia alebo začiaL
kom 3. storočia .
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Apologetická cena dialogu

Už starovek pokladal dielko za kresťan
skú apologiu. Jednako čitateľ si všimne,
že sa v ňom takmer vôbec nespomínajú
hlavné tajomstvá viery (Najsv. Trojica,
Duch Svätý, sviatosti, m ilosť atď.) , ba ani
o Kristovi sa autor veľa nezmiei1uje, do
konca ani jeho meno neuvádza. Nemá ci
tátov zo sv. Písma. Keď hovorí o kresťan
stve, obmedzuje a na vyvracanie námie
tok so strany pohanov. Takto celý dialog
nám pripadá skôr ako filozofický traktát
o monoteizme, než apolo gia kresťanstvl,t
v plnom srny le slova.
Pre túlo príčinu niektorí (Erbard, Elter)
pOKladali Minúcia len za stoického filozo
fa, ktorý v kresťanstve vidí iba morálno
filozofický monoteizmus a ktorý vraj
kresťanstvo ani dôkladne nepoznal.
Iní mysleli, že Minúcius bol neofyta.
ktorý v prvom zápale za kresťanskú prav
du napísal morálnofilozofický dialog na
obranu kresťanského monoteizmu (Keim,
Kiihn).
Niektorí zas súdili, že Minúcius, ako
vldelaný rímsky advokát, sostavil si vlast
nú koncepciu kresťanstva na podklade
25

stoickej f ilozofie, čím by bol akýmsi pred
chodcom Straussa a Renana (Ebert,
Baehrens) .
K otázke sa vyslovili aj filologovia. Po
pri iných M. Schanz, autor obsJahlej h istó
ric rímskej l iteratúry, tvrdil, že podnetom
k ' Oktáviovi" bola reč pohana Front6na
(t �kolo r. 170) proti kresťanom, n� �t �I'Ú
sú v dicle narážky (9,6; 31,2) . MmuclUs
vraj vyvracia jeho námietky, použijúc
zbrane svojho protivníka, filozofiu.
I ný filolog, Anton Eller, odvolávajúc <;a
na intímny· ráz úvodu, tvrdí, že dialog ne
má vôbec cieľ a ráz apologický, ale je Io
čislo súkromný spis, venovaný posmrtnej
pamiatke dôverného priateľa, napísaný
vlastne na potechu jeho pozostalých
v Afrike.
Niektorí tvrdia, že autor úmyselne mIN
o všetkých námietkach, týkajúcich sa
osoby Kristovej, lebo v tom čase .ešte n�
y krISlologl<�
vedel na ne odpovedať, keďze
sa vyvinula až v 4. stor�Č'Í, .ale a.zda II 1
preto, lebo kres!ania vyhybah prihšnému
rozoberaniu tej otázky z obavy pred pro
fanáciou Kristovej osoby (disciplina arca
ni). Poukazujú na to, že Origenes v �pisc
Proti Celsovi" poznamenáv a, že KrIstus
"

sám na falošné obvinenia židov odpovedal
m lčaním (Mt 27,12) .
Ináč stačí uvedom i! si to, čo sme už
uviedli o celkovom charaktere staro
kresťanských apologií.
Minúcius rozoberá v dialogu okrem
otázky monoteizmu aj iné vieroučné prav
dy, napr. o zmftvychvstaní, o pekelných
mukách, o krcsfanskom smysie utrpenia
a sebaza prenia, ktoré sú stoickej filozofii
rozhodne cudzie. Naproti tomu Kristova
náuka je dos! široká, aby prijala aj zo
stoickej filozofie zdravé myšlienky v oči
sl enej a zdokonalenej forme.
O neznalosti kresťanských právd u Mi
núcia nemožno hovoriť, veď sám autor
ústami Cecília spomína ku koncu dialo!{u
(40,2b), že ďalšie otázky, potrebné k úpl 
nému vyučeniu, objasní neskoršie. Teda
pozná ich, je si vedomý tejto medzery, ale
ich p rebratie vybočovalo z bezprostredné
ho cieľa a rámca rozpravy.
Nesmieme zabúda! na to, že Minúcius
patrí medzi prvých priekopníkov apologe
t ického hnutia v latin kom okruhu. Ako
taký, musel si napred stvoriť odrazový
môstok. vhodnú základňu, s ktorej by 'ia
mohla kres!anská náuka ďalej rozvíja!
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medzi vzdelanými vrstvami. V boji so žid
mi bol takou základiíou tarÝ zákon (pro
roctvá a predobrazy, splnené na Kristov\).
ProLi pohanom ona chýbala - bolo ju
treba ešte len založiť. A to je cieľ dialogll.
Autor chce v ňom dokáza t. že:
1 . Boh je len jeden,
2. svet spravuje všemohúca Prozretef
nost Božia,
3. kult a mravy kresťanské sú čisté :\
dôstojné.
Prvé dva body dokazuje autor, opierajúc
sa o historickofilozofické náh ľady poha
nov. O tretom hode sa mohol každý ľahko
presvedčif na vlastné oči. Preto ani nespo
m ína �peciálne dogmy kresťanskej náuky,
lebo vie, že pohanskí čitatelia by z toho
naraz máločo pochopili. Ani sv. Písmom
nemohol operova t, lebo to nemalo u poha
nov nijakej dôkaznej sily a chybná, jedno
duchá reč I taly by čitateľstvo skôr od
pudzovala, než vábila. Z e však poznal sv.
Písmo, svedčia viaceré alúzie na apoštol
ské listy a Evanjeliá, najmä v morálnych
statiach ku koncu dialogu.
Minúcius vedel, koľko predsudkov je vo
vzdelaných vrstvách proti novému nábo
ženstvu. Preto sa ujíma obrany a rozhMHl
28

hml � �redsll�kov. A keďže svoju obranu
namleni protI vz �elancom, volil taký spô
sob, aby mal plny zásah. Nerozširuje sa o
kresťanských dogmách, ale predstavuj'.!
kresťanstvo ako filozofický smer ktorý
má veľa styčných bodov s náhľad� i vzde
laných pohanov 1(2,0,1). Sám autor cha
rakterizuje svoje podujatie ako dišputu
pohanského skeptika s krestanským cyn!
kom o starej a novej viere (14,1).
Akých čitateľov má autor pred očami '?
Zdá sa, že nepíše v prvom rade pre úrad
níkov, politikov, ani pre právni kov lebo
v �li alo� u niet vela právnických p �jmov.
, zaIste hlavne pre literátov ktorí tvo
PIse
rili jadro vzdelanej rímskej � poločn03ti .
� m venuje prekrásny úvod s úchvatným
Impresionist ickým opisom prírody a chut
nej detskej hry, pre nich obaľuje celý tón
ro�pravy do srdečného priateľského puta
zamteresovaných osôb, pre nich je tá ele
gancia štýlu, to pokojné a veľmi šetrné
vyslovovanie úsudkov. to stále odvolávanie
a na spisovateľov, básnikov ' historikov a
filozofov.
Z toho všetkého je jasný autorov cier:
dokázat, že nové náboženstvo nie je v pod
·tate nepriateľské civilizácii a spoločen29
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skému poriadku , neprotiv í a ani l iteratlÍ
re, ani intelektu álnej kultúre, ani módnej
stoickej filozofii . Kým vtedajší grécki apo
logéti nachádz ajú pre pohansk ú "múd
rosť" len posmešn é gesto a zaujímaj ú od·
m ietavý posLoj, bojujú posmech om :l
sarkazm om, znevažu jú všeLko - aj hod
noLné - v pohansk ej filozofii , zatiaľ Mi
n úcius Felix sa usiluje všetko pozitív ne
zhodno t iť, prijať a dokáza ť, že kre ťanská
náuka nie je v rozpore s rímsko u kul túrou.
Minúcius Felix ako spisovater

(LiLer árnou melec ká cena .,Oktávia")
Minúc ius, chysLa júci sa písať apolo
"iu
, mal za sebou tradíc iu gréckej apol:>l:)
getiky, ktorá ho zaväz ovala volIť moh�y :l
argum enty. Niekt orí súdil i, že sa opier'!:
hlavn e o Atena gora, ale t o nemo žno tvrdiť
e
s istoto u. Treb a však pripu stiť, že dobr
prie
plným
a
pozn al gréckych apolo gétov
hrštím čerpa l z moliv ov, nimi spracova
ných. Nach ádza me u{lho vpl yv� sv. Ju t � 
na, Taci ána, Aten agor a, Teoflla z Antl•
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,

ochie, Firmícia Materna a i. Okrem apolo
gétov pozná K lementa z Alexandrie .
O b s a h o v e, čo do motívov, Minúcius
teda nie je originálny spisovateľ, ako napr.
Tertulián, ale je eklektik. No jeho origi
nalita sa prejavuje v tom, že hoci ostáva
verný t radícii, nadväzuje na úu a čerpá
z nej, jednako nenasleduje ani jedného
autora, ale suverénne sa zmocúuje použi
tých motívov a tvorí svojský organický
celok, ktorý je proti predlohám nepomer
ne dokonalejší tak formou, ako obsahom,
najmä vgak celkovým pozitívnym zamera
ním, ako sme už spomenuli. Inak mnohé
z apologických motívov a argumentov
boly viac-menej loci communes, teda spo
locným majetkom vtedajších kresťanov.
Okrem kresťanských vplyvov badáme j
vplyvy pohanských spisovateľov, a to nic
len s formálnej stránky, ale i obsahove.
K o m p o z i č n e je "Oktávius" slava
ný na spôsob Cicerónovho spisu "De na
t ura deorum", ktorý spi je tiež dialog
medzi stoikom, akademikom a epikurej
com o podstate bohov. (Akademik Cotta
pripomína Cecília) . Ale aj v jednotlivých
častiach veľa prejfma z tohto Cicerónovho
I. 25-42 de
spisu. (Napr. 19. kap. Okt.
=

deorum). Aj iné Cicerónove spisy, ako
"De divina t ione" a De re publica" autor
. ' hojne použil.
Vedľa Cicerón a opiera sa o Seneku . Jeho
sloická etika sa hodne blíži kres{anskd
mravouke, a preto dobre vyhovo vala Mi
núciovm u cieľu. Kde-tu nachádz ame aj
Plat6no ve myšlienky. Celá autorov a vlož
ka (14-15) je prevzat á z Plat6no vho Fai
,d6na. Okrem toho nachád zame alúzie na
Homéra , Xenofon ta, Fl6ra, Horácia , Juve
nála, Luciána, Lukréc ia, Martial a, Epikú
ra, Apuleja, Ovidia, Sallusti a, TibulIa a
Vergília . Nevysky tujú sa formáln e citáty
(okrem Vergíli a : 19,2) ; ide len o vply\'
stoickýc h ideí, ktoré boly hodne spopula 
ri zované medzi rímsky mi vzdelan cami.
Minúcius sa zvláš! usiluje blysnú! vedo
mostami z gréckej filozofie. Ovláda ju do
bre a usiluje sa ňou podoprie! kres{anské
učenie. Je pravým opakom Taciána. ,spolu
s Atenagorom tvrdí, že kres{anstvo má
veľa spoločného s pohanskou filozofiou
(20,1) . Škoda len, že miestami je nepresn)'
(Platónova náuka o anjeloch ?) a nedocenil
Arislotelovu náuku vo veci vedeckého
teizmu. Sokrala síce volá bláznom (38,5)
nal.
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ale lo isté robí epikurejec Zen6n u Cice
róna (De nat. deor. I, 93) .
Š t y l i s t i c k y je Minúcius vyškolený
na . kl�sických . vzoroch. Podlieha vplyvu
anlIckeho estetického ideálu a využíva ho
aQy krásnou formou čo najúčinnejšie vplý�
�al na s ':,oj} ch čitaleľo � . Nemá vY'hraneu'ý,
.
svoJsky, . s tyl. !,Ako eplgon veľkých štyB
s �ov, . �llleša MI?-úcius rozličné vzory, kom
bmuJuc dlhé cIcerónske periódy s úsečno
stou Senekovou. '. Jednako sú tieto rôzno
rodé prvky sliate uňho do súladného cel
ku"l) . A v tom je jeho umenie.
Odprvu u Minúcia obdivovali umeleckú
kompo�íciu a utešenú formu: jasný výraz,
s �arosthv� rozčlenenie látky, úzke pospája
m .e v �etkych časti do harmonického celku.
NIe dlV, ze máme už celú literatúru o for
málnych .pr�drtostiach Minúciovho spisu .
"OktávlU.s , neporovnateľne prevyšuje
.
sučasné SpISy Frontóna, Gellia a Apuleja
ktorí nabubrelým a prázdnym slohom od�
�udzujú čitateľa. Minúcius je jemný šty
lIsta. Rád hromadi súznačné výrazy (syno
nymá?, používa hojne paralelizmus synte
tický i antitetický (chiasmus) a neviazané
1) Miodonski,

c.

d., str. 367. (Cit. podla Sajdaka).
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mínajú, ba neraz i citujú. Prvý na kto
lom vid ! ne formálny vplyv Mi �úciov, je
�
s�: Cypnan (t r. 258) v dielku "Quod idola
d!l non sunt". Už on si všimol, že Minú 
ClU.S sa málo zmiei'í.uje
o osobe Ježiša
KrIsta. Neskoršie Laklancius (t okolo r.
325) mu vyčituje, že "málo bránil kres.ťan
s kú pravdu", hoci mal na to vzácne pred
pokla� y (lnst. div. V, 1, 21). Naproti tomu
sv l! l � ronym (t r. 420) častejšie spomína
:
.
MmuclH s velkym
uznaním a lyonský bi
skup Eucherius (t r. 450) v liste Vale
riánovi nazýva ho "clarissimus facundia"
(veľmi chýrny výrečnosťou).
Keď kresťanstvo postupne a úplne zvÍ
razilo nad pohanstvom. prestal dôvod na
obranu, takže nielen Minúcius, ale celá
apologetická literatúra upadla do zabud
nutia. Záujem sa presunul na pozitívne !bu
dovanie organizmu r.irkvi. .. Oktávius" pre
s.t�l b ť aktuálny, lebo s tejto stránky ne
y
prmásal už nič, čo by ·sa dalo použil. Ne
čít�1i ho ani v stredoveku, ani neprepiso
v sa nám zachoval Jen v jednom
valI, takze
·
rukopise, aj to omylom. Odkedy ,bol r.
1543 prvý raz vydaný tlačou, vz�ástol oň
zno;u záujem ako o jednu zo vzácnych
peral starokres!anskej literatúry.

Tra dícia textu
,
Dialog "Oktávi us" sa zachova l len v jedinom
ulár
aj to chybno m rukopis e z 9. storočia (minusk
I tu hol
ny kodex, dnes v Parlži pod č. �661) .
le!l ako
pripoje ný nic ako samosta tný SpiS, ale
nahones".
V I I I . kniha Arn6bio vho diela "Adversus
" mylne
Interesantný omyl vznikol tým, že "scriba
ako "oc avu�
"Oclau ius liber"
prečíta l nadpis
preto SI am
liber". Scriba ne\'edel po latinsk y,
ne hroma da
skutoč
je
texte
V
píše.
čo
omil,
neuved
tá via" bol
"Ok
text
takže
chýb,
ších
najkri kľavej
oriešk om.
vždy pre textov ých kritiko v (ažkým
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Vy d a n i a
Prvé vydanie obstaral Faustus Sabaeus, kustos
vatikánsk ej knižnice, v Rime r. 1543. Pod autor·
stvom Minúciovým vydal Oktávia prvý raz Franti
na
šek Baudoui n v Heidelbe rgu r. 1 560. Potom
a
sleduje celý rad vydanI s komentá rmi, úvodmi
prvé
prekladm i až do r. 1867. V tom roku vydal
Corpus
kritické vydanie Minúcia Karol Halm v
N�sle
scriptor um eccl. Vindobonense (2. sväzok) .
.
H. BOJIIg,
doval)' ďalšie kritick é vydania , najmä:
1)
vyd. :
4
1 003; J. ' P. Waltzing
Leipzi�
1 909, 3) .Liege1903, 2) Bruges
Lou\-ain
Waltzm gove
1912.
Leipzig
4)
1 009,
Paris
j e v n ch
vydani a s ú dosial najlepš ie. U vedená
.
Tormo
gi,
Valmag
L.
rafia.
bibliog
aj všetka
Baeh rens,
W.
A.
5,
1
9
1
Torino
1 911, F. Ramor ius,
r. 18SI)
Leiden J91 2 (jeho ·prvé vydani e v Lipsku
G. Rauschen,
bolo na nepozn anie purgov ané) . -

�
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Bonn 191 3 (Flo rilegium Patristicum, fasc. 8). A .
Schône, Leipzig 191 3.
Text· k tomuto preklad u : H. Hurtcr, v sbierke
SS. Patrum opuscula selec ta, sv. XV.,. Oeniponli
1871. Migne. ; P P. Lat. 3. Paris 1 844.

Pr e k l a d y
,

�

Zlat
knižočka Minúcia Felixa, "kresfanského
.
C�cer6na . (E. de Mura t), je preložená do všetkých
.
vyznačneJš[ch europ skych jazykov ' do niektorých
aj viac ráz.

�

Poľský: Dr. Jan Sajdak, Pisma Ojców Kos
ciola, Tom l l . Poznar'í 1 929.
Taliansky : R. Chiar.inl, Arezzo 1 902; D. Bas�i,
Genova 191 2; M. Moricca, Fircnze 1 918.
Nemecký: A. Bieringer, Bibl. der Kirchel1H. Hagen, Bern 1 890; B.
väter, Kemp ten 1 871;
Dombart, Erlangen 1 88 1 .
Anglický: J . lL Freese, The "Octavius" o f Mi
nucius Felix, 1920; 1-[. J. Bayliss, Minllcius Fclh
and his place among the early fathers of the laI.
Chu rch, 1 928.
Náš preklad je podľa textu u H. Hurtera, SS.
PatrullI opuscula selecla, sv. XV., Oeniponte 187 1 ,
zrevidovaný podľa poľského prekladu Jána Saj.
duka (v sbierkc "Pisma Ojc6w Kosciola", tom 2.,
Octavius, Poznaj\, 1 925) a podľa nemeckého pre
sbierke
Rauschenovej
(v
Miillera
A.
kladu
"Bibliothek der Kirchenväter, 2. sv.: FriihchristIi
Kempten u.
u. Märtyrerak ten,
che Apologeten
Miinchen 1913). - Taktiež úvod, poznámky a
literatúra boly sos tavené podla bohatého materi.
álu v menovaných prekladoch.
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D e

B l Prfro�ky patristiky:

f a t o

Sv. Hieronym spomina ešte jedno Minúoi o vo
(De
"De fato, vel contra Mathematlcos"
dielko
\"ir. ili. 58; pOTOV. Ep. 70, 5) , ale o autenticite po·
chybuje p r e veľkú slohovú rozdielnosf. Dielko sa
nezachovalo. M i n úcius totiž súm naznačil v Ok tá
viovi, že o osude bude ešte obšlmejšie reč (36, 2 \ .
Ale práve táto okolnosť mohla zvies! nejakého
horlivca k apokryfnému pokusu.

L i t e r a t ú r a :

(nekatolíci

označen i :

*)

Al K apologétom vo vlieobecnostl:

* Ad. Harnack, Die Oberlieferung d. griechi
schen Apologeten des 2. Jh. usw. (Texte u. Unter
suchg. Leipzig 1 882) .
* O. v. Gebhardt, Zur handschriftl. Ueberlie
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Felix

O K T Av l U S

1
Keď som sa zadumal a v duchu si oživil
spom ienky na m i lého a dôverného priateľa
O k t á v i a, poja la ma naraz nevýslovne
sladká náklonnosf k nemu. Zdalo sa mi.
že sa celý ponáram do minulosti, že ne.
kriesim len v spomienkach dávno zašlé
časy. Odkedy jeho obraz unikol mojim
očiam, vryl sa mi takrečeno do srdca a do
najvnútornejších záhybov duše. A nie bez
PTÍčiny: Tento výborný a šľachetný človek
zanechal v nás nesmiernu clivotu po
svojom odchode1) . Sám planul k nám vždy
vrúcnou láskou. Medzi nami panoval sú
lad vôle či vo veselých, či vo vážnych
chvíľach. To isté sme chceli a nechceli�) .
Mival hy si si : jedno srdce, rozdelené me
dzi dv e osoby') . On jediný bol dôverným
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svedkom mojich zárub a spoluvinníkom
mojich poblúdení. Keď sa však rozplynu
ly hmly a ja som sa preboril z hlbín tem
noty na svetlo múdrosti a pravdy4) , on
nielen nepohrdol svojím priateľom, ale
čo mu tým viac slúži na chválu - ešte
ma predbehol svojím príkladom.
Keď som si teda v duchu premietal celý
náš niekdajší spoločný život, strávený
v úprimnom priateľstve, zaujala moju po
zornos! najmä jedna jeho r o z p r a v a,
v ktorej vážnymi dôvodmi obrátil na vie
(kresťanskú) Cecília6) , blúdiaceho ešle
ru
vtedy v márnoj povere.
-

2

Oktávius prišiel do Ríma po svojej po
vinnosti a tiež, aby ma navštívil. Zanechal
boly vtedy
dom, manželku a dietky
v naj rozkošnejšom veku nevinnosti. Kým
deti sotva vládzu vybľabotať po pol slove,
s ú zlomkami tejto svojej neumelej reči
tým pôva'hnejšie.
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Nemôžem nájs! slov, aby som vyjadril
ten neskrotný výbuch radosti : tak som
zaplesal na d jeho príchodom. Tým viac,
že · ma môj najmilší priateľ prekvapil svo
jou prítomnosťou celkom neočakávane.
O púr dní, keď sme boli už čulou vospol
nosťou ukojili baživú clivotu a všetko sme
si porozprávali, čo sme za obapolného od
lúčenia o sebe nevedeli, rozhodli sme sa
urobi! si vychádzku do rozkošného mesta
Ostiea) . Morské kúpele by reku mohly byf
príjemnou a vhodnou liečbou na odstráne
nie škodlivých št iav z môjho tela7 ) . Bezto
ho ma prázdniny vinobrania uvoľnily od
súdnických prác. Bol totiž práve čas, keď
po horúcich letných dňoch nadchádzala
lahodná jeseň.
Kráčali sme na svitaní pozdlž brehu
rieky 7a) k moru. Ľahký vetrík príjemne
občerstvoval údy. Mäkkunký piesok sa
jemne usýpal pod nohami a pôsobil nám
vzácny pôžitok. Cecílius8) , uzrúc sochu
Serapisa, podniesol ruku k ústam a vtlačil
na ňu perami bozkg) .
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. 3

Tu mi vraví Oktávius: "Nepatrí sa na
dobrého priateľa, hrat MaJ:ek1o) , nechávať
Uoveka, s ktorým bývaš doma i vo verej
nosti stále bok po boku, v toľkej slepote
a hlúpej nevedoI;Uos ti. a dovolit mu za bie
leho dií.a vrhať sa pred kamene, otesané,
pravdaže, na modly, pomazané olejom a
o venčené. Vieš predsa, že hanba tejto ne
vedomosti nie menej padá na teba, než na
neho."
Kým toto hovoril, došli sme do stredu
mesla a o chvíľku ocitli sme sa na otvo
renom pobrežL Ľahké vlnky naplavily na
breh hodnú vrstvu piesku, a tak nám vy
stlaly cestu. Vládlo bezvetrie , ale more
,ako vždycky - bolo nepokojné . Nezalie
valo síce breh do biela speneným pribo
jom, ale zabávalo nás rozkošný m špľacho
tom sčerených kaderí vlnU) . K ráčali sme
po samom okraji, čľapkajúc nohami po
"ode. More sa striedavo dvíhalo a klesalo:
chvíľami nám rozihrano u vlnkou ošplechlo
- 
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,l;lOhy, chvíľami sa stiahlo a ustúpilo, ako
by sa vpilo do seba.
Tak sme si lahodne a pokojne krácXali
mierne zakriveným pobrežím, krátiac si
cestu besedovaním . Oktávius rozprával
.Tníhody zo svojej cesty po mori. V tomto
rozhovore minul sa nám hodný kus cesty ;
'r obrá t ili sme svoje kroky tým istým
slneí'om nazad. Došli sme na miesto, kde
boly vytiahnu té loďky, uložené na dubo
.
vých kladách na ochranu pred vlhkosťou
·pôdy. Tu sme spozoroval i chlapcov, ako
sa pret ekajú v hádzaní kamienkov do
mora. Táto hra spočíva v tom, že sa vezme
fi pobrežia okrúhlastý kameň,
vodou na
plo sko ošúchaný, chytí sa priečne medzi
pr ty a z polohy čo najhlbšie nahnutej
šmarí sa ponad vodu, aby nadskakovaPl .
Kamienky sa odrážaly od povrchu vody,
kl zaly sa po nej hybký�i nárazmi, zligo
taly sa, šľahnúc chrbát vlny, ponorovaly
sa a vynorovaly v neprestajnom skackaní.
Za víťaza z ch lapcov bol pokladaný ten,
49

koho kameň najďalej doletel
najviac ráz podskočil.

a

pritom

4

Všetci sme sa so zlvým záujmom prize
rali tej to utešenej h re. Iba Cecília vôbec
nezaujímala. ' Nevysmieval sa z pretekov,
ale mlčanlivo, chmúrne bočil stranou,
skrývajúc v tvári akési bolestné vzrušenie.
I vravím mu : "Čo je 's tebou, Cecflius?
Nepoznávam ťa. Kdeže je tvoja obvyklá
bystrosť? Prečo posLrádam veselosf tvojich
očí, ktorú mávaš aj vo vážnych veciach:?"
On na to: "Už chvíľu ma silne znepo
kojuje a hryzie výrok Oktáviov, ktorým
zaútočil na teba a pokarhal fa pre nedban
livosť a miia tak zakuklene ešte fažšie ob
vinil z nevedomosti. Preto chcem ísf veci
na koreň a pohovoriť si o tom s Oktáviom
zásadne a dôkladne. Ak p ristane. ochotnÝ
som s ním dišputovaf ako zástanca tohto
smeru (pohanstva) . Po tom však isto u·z ná,
že je ľahšie po priateľsky si vymeniť ni50

hlady, než <lišpulovaf filozofickým spôso
bom. Sadnime si tof na kamennú hrobľu",
- bola vysunutá do mora na ochranu kú
peľov - "aby sme si aj z cesty odpočinuli,
aj lepšie sústredili myšlienky na rozho
vor."
Na tieto jeho slová sme si sadli tak, že
ja som bol uprostred a oni dvaja vedra
mňa s oboch strán. Nebolo to hádam pre
to, aby ma uprednostnili vzhľadom na
môj stav, či hodnosť - veď priateľstvo
predpokladá rovnosť osôb, alebo ju tvorí L')
ale aby som mohol ako rozhodca obi
dvoch rovnako vypoču ť,. prípadne, ako ne
stranný človek, ich oddeľovať, keby sa
škriepili.
-

5

Vtedy začal Cecílius: "Tebe. brat Marek,
je veľmi dobre známa otázk a. o ktorej je
medzi nami spor, keďže si dokonale po
znal obidva spôsoby života. Ale hoci si
jeden zavrhol a druhého sa pridtžaš, jed
nako sa teraz duševne tak ustroj, aby si
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držal vážky ako ú plne spravodli vý sudca
a nepriklái\ al sa ani na jednu stranu, aby
,sa nezdalo, že nájdená pravda je skôr vý
sledkom tvojho súhlasu než spoločný m ná
lezom našej dišputy.
Ak teda pri mne sedíš ako človek cud1.í ,
ktorému nic je známa ani jedna stránk 'l,
vtedy nie je (ažké otvoren e povedaf , že na
svete j e v š e t k o -p o c h y b n é, neisté
a vratké, všetko skôr len pravdep odobnl"
než pravdivél�) . Tým menej sa' načim ,divif,
,že mnohým ľuďom sa zunuje úporné hľa
danie pravdy a radšej zbabele podľah'nú
hocakej mienke, než aby vytrval i v usilov
nom a húževn atom skúman Í. Preto každč
ho musí pohoršovaf a bolieť, že niektor í
rudia - bez akéhok oľvek štúdia, bez ve
deckého vzdelan ia, bez skúseno sti, ba do
konca rudia z najnižš ieho stavuU) - ma jú
odvahu tvrdiť čosi pevné o najvážn ejších a
najvznešenejších otázkac h, o ktorých sama
filozofi a po toľko storočÍ až -podnes v pre
mnohýc h školách sa zdržiava pevného
úsudku. A to celkom prirodzene, keďže
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rudská malosť je taká <ľa leká od poznani a
toho, čo je božské, že ani lo, �o visí nad
nami v povetrí, ani to, čo v hlhkach zemc
skryté spočíva , poznať nie je nám dané
ani skúmať nie dovolen é, ani dohad ;
ro�iť nie prípustn é. Za dosť blažených �l
mqdrych sa môže me právo m pokla daf, ak
podľa dávnej výpo vede Mudrca
aspoň seba samýc h trochu dôkla dne jšie
poru áme\8 ) . Lež ak v šialen om a ne�ú.
dro�l úsili vyboč ujeme z hraníc svojej ma�
10StI a k zemi priku tf, nad samé
nebo, ba i
nad hviez dy v opová žlivom zápal e vyletú 
v�me, teda aspoň nepod opiera jme toto
svoje poblú denie falošn ými a � átožn ými
výmy slami .
A k s a všetko vyvin ulo prirod zeným sn
moplo dením zárod kov na počiat ku, kto!'Ý
boh je polom stvorit eľom ? Ak sa údy celé
ho sveta srástIy , uspori adaly a roztrie dily
náhod ilým slúčen ím, ktorý boh je ich
usporia dateľom ?17) Ak hviezd y za-pálil
oheň, ovzduš ie sa z vlastne j látky vzniesl o
do výšky, zem sa usadila pôsoben ím (ar.-._

chy, more sa zas nastok alo z vôd, odkia r
je polom nábož enstvo , odkia ľ ten pover či
vý strach ? Člove k a každý živočí ch, ktor,'í
sa rodí, dýcha a rastie , je ľubov oľným
srasto m prvko v, a na tie sa zas človek aj
každý živočí ch rozlož í, rozply nie a rozpa d
ne. A ' tak v,šelko plynie nazad do svoJho
žriedla , všetko sa nazad vracia v us ta "<rif:
nom kolobe hu bez zá�ahu akého koľvek
umelca " sudcu alebo tvorcu . Zhuste rtím
atoIIl;ov, ohií.a zapa-ľu jú sa vždy nové a no
vé sl nká. Z výparo v zemsk ých sa tvoria
vždy nové hmly; tie nahro maden é a zhu
stené stúpaj ú vo podob e mrači en do výšky .
Keď tie klesnú , lejú sa dažde , dujú vetry
a hučia ľadovce. Alebo keď narazi a na se
ba (ažké chmáry, zadu nia búrky, racho ·
jú
l i a hromy , zl igocú sa blesky a udiera
všade : perú do vrchov, párajú strom y, bez
výberu zasahujú miesta sväté i nesvä té,
zabíja jú ľudí hriešn ych, ale často aj pobož .
ných. A čo mám poved a( o rozl ičných ne
predvídaných pohi'omách ? Hľa, pod ich
šľahm i bez ak,éhokoľvek plánu a výberu

vajatá celá príroda. Keď sa stroskotá locľ,
rov,lla ký osud stihne dobrých i z lých, bel.
ohľadu na zásluhy. Keď vypukne požiar,
najľú v ňom smrť vinní i nevinní. Kc(f
sa priestory ovzdušia nakazia chorobo 
plo� nými plynmi moru, hynú všetci bez
roz9ielu. Keď vypukne ľúta vojna, či ne
pad lÚ práve naj lopší? Ba i v pokoji pod
losť, nielen že je na roveň postavená šľl-l 
chelnosti, ale dokonca požíva aj úctu, tak
že ( mnohých nevieš, či si máš zo"klivi f
ich zvrhlos(, alebo si žičif ' ich šťastie,
}{eky svet riadila Prozreteľnosť Božia, ale
bo by ho spravovala vôľa nejakého bož·
st l, nikdy by sa nebol dostal Falarisl8) II
Dillnýzius19) na tr6n, nikdy Rutílius20) a
Kamillus21) do vyhnanstva, nikdy Sokrates
n� smrt otravou . Hľa, ovocné stromy, hr�\
zr,d é obilie, už nalialu vini�u zrazu zni
vcčí lejak, sotne ľadovec. Takto alebo ne·
v:"spytateľná pravda sa tu pred nami skrý
vl a tají, alebo - čo treba skôr veriť pmuje nad nami samovládny o s u d
utkavou hrou menlivých náhod.
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6

Keď teda jestvuj e alebó nezvratný osudl
alebo vratká prírod a, či nie je oveľa dô.
stojnej šie i lepšie prijať za učiteľk u prav
dy náuku otcov, vyznávať zdedené nlbo�
ženstv o, zbožne sa klaňať bohom , ktQ ých
si sa od rodičo v prv naučil báť než �naf·;
ách, a'le veriť
!l nevvn áša! výrok y o božstv
kolísk e svela
samej
pri
už
predk om, ktorí
dôverných
ako
mali tú česf hosti! bohov
druho v, alebo vládco v! ?")
Preto vidíme, že vo všetkých štát,)ch,
v J)rovinciách i mestách sú ľudia. ktoň
zachovávajú svoje posvä tné národ né olra
dy a ctil'l s i svojich miestn ych 'b ohov. ':'ak
Eleuzinc i ctia bohyňu Céres'�) , Fryg\ jci
bohyňu-M atkuU) , Epidaurij ci Eskulápiď5j ,
Chaldejci Béla") , Sýrčania Astartu17) , Tau
rijci Dianu'8) , Galovia Merkúra!t) a Rit u
nia všetky božstvá.
Preto aj ich moc a vláda sa rozšírila fO
celom svete. Rímska ríša tým posunuiá
svoje hranice až za dráhu slnka a za bn.56

hy samého Oceánu, že v zbrani pestuje
zbožnosť, že svoje mesto opevi'í.uje boho
služobnými zvykmi, posvätnými panna
milO) a veľkým počLom kňazov a hodno
stárov. Keď sú obľahnuti a sovreti do m ú
rov samého Kapit6lia, ctia si bohov31) . Iný
by už bol nimi pohrdol, že sa hnevajú.
Bez zbrane prechádzajú pomedzi šíky
Galov, obdivujúcich toľké hrdinstvo vie
ry31) , obrnení jedine náboženskými znak
mi. Keď dobyli nepriateľské múry a ešte
sa zúrivo bojovalo o víťazstvo, už uctieva
jú dobyté božstvás� . Zo všetkých krajín
prijímajú bohov do pohostinstva a prisvo
jujú si ich. Stavajú oltáre niekedy aj ne
známym božstvámSI) a duchom") . Tak
prejímajúc sväté zriadenia od všetkých ná
rodov, získali si aj ich ríše. Tu bola odjak
živa trvalá úcta k náboženstvám, a tá cez
dlhé veky neslabne, ale vzrastá. Veď
starovek dodával obradom a svätyniam
obyčajne toľko posvätnosti, koľkú staro
bylosť im pripisoval.
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Naš i predkovia nekonali nerozvážne
(chcel by som to na chvíľku sám pripusti!,
a lak ospravedlnif prípadný svoj blud)
keď veštili z letu vlákov, skúmali ich vnú
tornosti, odbavovali bohoslužby a stavali
vätyne. Skúmaj dejepisné knihy a zistiš,
je všetky náboženské obrady odbavovali
preto, aby buď poďakoval i bohom za ich
priazeň, alebo odvrátili ich hroziaci hnev,
alebo usmierili rozhnevaných a pomstia
cich sa bohov. O tom svedčí bohyňa-M atka
z Idy, ktorá svojím príchodom nielen do
svedčila čistotu rímskej matróny , ale :l i
mesto oslobodi la od strachu pred nepri a
teľmi35) . Svedkam i sú sochy pri prameni ,
za"Svätené dvom bratom-ja zdcom, tak ako
sa zjavili : na udychča ných, spotenýc h a
spenený ch kOlíoch, keď priniesli zvesť .,
víťazstv e nad Peržanm i v ten istý deň,
vom
v ktorý k nemu dopomohW6) . ,Svedect
sú hry na počes! urazeného Jupiter a, ob
novené podľa sna plebejcaS7) . Svedec tvom
-
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je účinná obeta Deciovcov38) . Svedkom je
Curtius, ktorý skočil aj s kOlíom do roz
zevenej priepasti, a tak ju zarovnal svojím
t elom i cťOU3�) . - Pohrdnutie veštbami sved
éBo o prítomnosti bohov časte.iši�, než sme
chceli. Tak "Allia'" je zlovestné men040) .
Podobne Claudiovi a Juniovi bola osudnou
nie bitk a proti púnom. ale stroskolanie
lodí4' ) . FlaminiU's pohrdol veštbami, a tak
spôsobil, že Trasimenské jazero sa zväč
šilo i sfarbilo rímskou krvou·') . Cras'ius
zavinil. že sme museli žiadať vráti! vojen
ské koruny od Partov'S), keď sa vysmial
výstražným znameniam. Ne'ipomeniem
príklady zo starých čias, ktorých je veľa :
o zrodení bohov, o ich daroch a iných
prejavoch priazne. Neuvediem piesne bás
nikov. Zamlčím aj p redpovede veštiarní,
aby sa nám s larovek nezdal príliš oprade
ný bájkami. No pozri si aspoň chrámy !l
oltáre bohov, ktoré nielen chránia, ale aj
ozdobujú rímsku obec. Viac vznešenosti
im dodávajú božstvá, v nich prítomné, ob
čianskym právom v nich prebývajúce, než
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bohoslužobné predmety a dary, ktorými
oplývajú. Prelo aj božstvom nadchnutí a
5 nim spojeni veštci nazerajú do budúcno
sti, dávajú výstrahy pred nebezpečenstva
mi, radia lieky na choroby, vlievajú nádej
strápeným, pomoc biednym, potechu v ne,
šfasU a úľavu v trnde. Ešte i v spánk u
vidíme, čujeme a poznávame bohov, k:to
rých cez deň bezbožne popierame, odmie
tame, alebo krivou prísahou urážame.
8

Medzi všetkými národmi panuje teda
úplná shoda čo do jestvovania nesmrteľ
ných bohov, aj keby bol neistý ich pôvod
a dôvod. Nemožno pripustif, žeby bol nie
kto taký opovážlivý a tak bezbožne sa na
dúval neviem akou múdrosfou, aby sa po
kúšal vyvrátif, alebo oslabif toto tak úcty
hodné, tak užitočné a tak zdravé nábo7enslvo. Vystúpil síce istý Teodor Cyren
skj a ešte pred nim Diagoras Melský") ,
ktorým už starovek dal primeno "bezbož
níkov". Obidvaja popierali jestvovanie bo ·

hov, a tým úplne podkopal i bázeň a po
svätnú úctu, ktorou sa ľudstvo udržiav,l
.pri poriadku. Jednako nikdy nedosiahnu
touto bezbožnou náukou, predstierajúcou
filozofiu, nijaký vplyv ani vážnosf. Atén
ski občania Protagora z Abdery46), ktor)'
sa vyjadril o bohoch skôr neurčite než
.bezbožne, nielen vyhnali z krajiny, ale aj
jeho spisy verejne na námestí spálili. Či
Die je priam tak hodné odsúdenia, keď
ľudia,
prepáčle, že sa v zápale podnik
nutej obrany voľnejšie vyjadrím - keď
ľudia, vravim, akejsi IStreštenej, podzemnej
a zatratenej sekty sa stavajú prot.i
bohom ?48) Posbieraní z najposlednejšej,
neuvedomelej hávede, z ľahkoverných že
n ičiek, už od prírody na zlé náklonných,
tvoria skupinky bezbožných sprisahancov.
Títo sa spolčujú na nočných shromaždc
niach47) , pri slávnostných pôstoch a ne
rudských hodovačkách nie za cieľom DO
hoslužobným, ale zločinným. Podsvetná
chásl{a, pred svetlom sa kryje, na verejno
sti je nemá, len po kútoch si šepká. Chrá-
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mami polľtdajú ako hrobkami'8) , na bohov
kašľú, z obetí sa vysmieva]u. Našich
kňazov ľutujú - sami na poľutovanie (ak
ich vôbec možno ľutovať) - hodnosťami
a purpurom pohfdajú, sami s'úc polonahí.
O podivná hlúposf a neuveriteľná zaťato ' f!
Terajšími mukami pohfdajú a boja sa
akýchsi neistých, budúcich. Ľakajú sa
smrti po smrti, ale tu umrieť sa neboja .
Klamnou nádejou premáhajú strach a
lichotia si výhľadom na nový (posmrtný)
živol.
9
Tou mierou, akou bujnie zlo, keď so
dňa na deň vzrastá mravná skazenosť, roz
máhajú sa po celom svete aj tie ohavné
mies la bezbožných "náboženských" schô
dzok. Z koreňa treba vyrvaf a vyobcovať
l ú l o preklialu sektu! Poznávajú sa vzájom
ne tajnými znakmi a odznakmi") , a milu
jú sa vari ešte prv než sa poznali. Všeobec
ne pestujú medzi sebou akýsi kult smysel 62

nej rozkoše. Nazývajú sa navzájom bralmi
a sestrami, aby sa tak skrz toto posvätné
meno stalo aj to najobyčajnejšie smilstvo
- krvosmilslvom. Tak sa ich naničhodn:í.
a šialená povera preslavuje zločinmi.
Keby za tým nestála skutočnosť, všetečná
povesť by o nich nerozširoval a také hrôzo
stra.� né zpl'ávy, že sa to človek hanbí a.t
povedat Počúvam, že majú posvätelll',
hlavu naj ohavnejšieho zvieraťa - somára,
a tú si uct ievajú vo svojom nejapnom pr�
svedčení50) . Ozaj hodný a primeraný kult
takým mravom! Iní o nich povrávajú, že
sa klaňajú pohlavným údom svojho pred
staveného a kiíaza51) , chcúc lakto vzdaf
úctu prírodne j plodivej sile otcovstva. Ne
viem, či toto podozrenie nie je falošné,
ale v každom prípade zodpovedá oným taj
ným nočným obradom. A kto ešte aj to
vymýšľa o nich, že majú za predmet kultu
človeka, trestaného smrťou pre zločin, a
smrtiaci drevený križ, ten veru stavia tým.
to zatrateným zločincom celkom primera63

l1é oltáre - že totiž ctia to. čo si zasluhu
jú.
Podobne známa a hrôzostrašná je po
vesť o zasväcovaní nových členov. Zasvä
tencovi sa predloží dieťa, posypané mú·
kou, aby v nepozornosti nezbadal klam.
Zasvätenec, vidiac na povrchu iba múku,
je zvedený k úderom, o ktorých myslí, že
sú neškodné, a tak voslep a nevedomky
zabije nemluvňa. Tu oni - 6 hrôza!
dychtivo lížu krv decka a opreteky chvá
tajú jeho údy. Touto obetou utužujú vzá
jomnosť, a spoločná vedomá účast na zlo
čine je zároveň záväzkom i zárukou vzá
jomného mlčania. Takéto obety sú straš.
nejšie než všetky svätokrá deže�!) .
A o obetnej hodovačke�3) - to je zná
ma vec. Všade sa o tom vraví. Svedčí o
tom aj reč nášho Cyrťana64) . Vo sviatočný
deň sa sídu na hostinu - so všetkými
' dietkami, sestrami, matkami, slovom, bez
'rozdielu pohlavia a veku. Keď sa po do
brom naložení už hodne rozjarili a opil
slvom sa rozpálil žiar s�yselnej túžby.

začnú kúskom jedla dráždiť psa, priviaza
ného o svietnik. Pes sa hádže a skáče za
kúskom, až žinkou, ktorou je ptiviazaný,
schválne vyvráti a zahasí zradné svetlo.
Tu pod nehanblivým závojom tmy pácha
jú sa nevýslovné hanebnosti každého dru
hu. A hoci sa všetci ani nepoškvrnia skut
kom, súhlasom preds a všetci : lebo všetci
bez rozdielu si želajú a schvaľujú, čokof
vek sa prihodí skutkom medzi jednotliv
cami.
10

Mnohé veci náročky nespomínam. Už
toho je viac než dosť, čo som spomenul.
Ak je z toho všetko, alebo aspoň väčšia
časť pravdou, už to dostatočne svedčí o
zvrhlosti tohto ohavného náboženstva.
Prečože sa tak usilovne starajú - nech si
už ctia čokoľvek - všetko tak dôkladne
ukryť a utajiť? Veď predsa každá dobrá
vec rada ide na verejnosť a len zločiny sa
taja ! Prečože nemaJú nijakých oltárov,
chrámov, ani sôch bohov, o ktorých by 'ia
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vedeld?55) Prečo nikdy nehovoria verejne,
nikdy nekonajú otvorené a slobodné shro
maždenia? Či nie preto, že to, čo vyznáva
jú, je alebo trestné, alebo hanebné ?
Odkiaľže teda pochádza, kde je a čo je
to za boh : jeden, samotný, opustený, kto
rého nepozná nijaký slobodný národ, ni
jaké kráľovstvo, ani sama rímska náchyl
nos! na povery ? Jediný, aj to mizerný
národ židovský uctieval tiež iba jedného
boha, ale predsa verejne, vo svätyniach,
na oltároch, obetami a obradmi. Lenže ten
boh nemá beztak nijakej sily ani moci,
takže sa stal spolu aj so svojím národom
zajatcom rímskych božstie�8) . . No a
kresfania - akéže to obludné netvory vy
mýšľajú ? Ze ten ich boh, ktorého nemôžu
ani ukázaf, ani vidief, vraj bedlivo skúma
všetky ľudské mravy a skutky, slová, ba
dokonca i skryté myšlienky? Ze je raz tu,
raz tam, ba všade prítomný? Predstavujú
si ho, že obfažuje, že je nespokojný, ba až
všetečne dotieravý a zvedavý, lebo stoji
predsa ' p ri každom čine a je po všetkých
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miestach roztratený. Veď nemôže ani
j ednotlivcom poslúžir, keď je na všetky
strany zaujatý, ani všetkým nemôže posta
čif, keď sa s každým jednotlivcom zapo
dieva.
11

Čo viac: kresťania sa vyhrážajú celému
obvodu, ba celému svetu i s hviezdami, že
zahynie ohll om a stroja mu záhubu. Ako
čo by sa mal zrútif večný poriadok príro
dy, postavený na božích zákonoch, alebo
by sa mala prepadnúť celá tá obrovská
stavba rozpadom všetkých prvkov a roz
kladom celého nebeského väziva, ktorým
sa udržiava a je pospínaná. A ani s tou
šialenou myšlienkou sa nevedia uspokojil,
ale vymýšľajú a snujú babské bájky, že po
smrti povstanú z prachu a popola k nové
mu životu. A s neslýchanou dôverou vzá
jomne veria týmto svojim lžiam. Nazdal
by si sa, že už vskutku druhý raz žijú.
Obojstranné zlo a dvojnásobné šialenstvo :
nebu a hviezdam, ktoré pri smrti tak za-

nechávame, ako sme ich našli, predpovedať
záhubu, a sebe - mŕtvym, ktorí sa tak
pomíňame, ako sa rodíme - sľubovať už
po zániku večný život! A preto aj zatracu
jú pohrebné hranice a zavrhujú spaľova
nie mŕlvol. Ani čo by sa každé telo
hoci sa ho ani ol� eň nedotkne - behom
rokov a vekov nepremenilo na zem. Ako
čo by to nebolo všetko jedno, či ho roz
trhajú divé zvery, či more pohltí, či zem
zakryje, alebo strávi plamei'i. Veď pre tie
mÍ'lvoly je každý spôsob pochovania rov
nako bolestný, ak ešte niečo cítia; ak však
nič necítia, ohei'\. je liekom, lebo ich naj
rýchlejšie strávi. Týmto falošným náhľa
dom zavedení, sľubujú sebe - ako do
brým - blažený a večný život po smrti ;
ostatným - ako nespravodlivým - večný
trest. Veľa by sa o. tom dalo hovoriť, keby
nebolo treba skončil reč. Na to, že sami
sú nespravodliví, už som poukázal, teda
nemienim tomu venova! ďalšiu námahu,
A keby som ich aj pokladal za spravodli
vých, viem : tak vina ako nevina pripisuje
-
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sa podľa najrozšírenejšieho náhľadu osu
du. To je napokon a i váš náhľad, lebo vy
všetky skutky tak pripisujete bohu, ako
iní osudu. Tvrdíte, že k vášmu nábožen
stvu nevedie ľudí ich slobodná vôľa, ale
vyvolenie božie. Vymýšľate si teda nes-pra
vodlivého sudcu, lebo lresce za to, čo ľudia
spravili osudove, nie dobrovoľne.
Predsa by som chcel vedie!, či sa vstane
zmŕtvych aj s telom, alebo bez Lela, Ak
s telom, teda s akým ? S pôvodným, alebo
s novým? Bez tela ? - Nakoľko viem, to
by nebola ani myseľ, ani duša, ani život.
S pôvodným lei om ? - To sa už predtým
rozpadlo! S iným telom ? - Teda sa zrod!
nový človek a neobnoví sa pôvodný.
A napokon, p rešlo už toľko času, uply
nuly nespočetné storočia : keby sa bol čo
len jediný človek vráti l z podsvetia
aspoi'i tak ako ProtesilaosG7) , čo len na nie
koľko hodín, aby sme sa mohli s ním strel
nú!, a tak mali as-poň nejaký podklad pre
svoju vieru! Takto sú to všetko len v)'
mysly chorobnej obrazotvornosti a nejap'
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� é útechy falošný ch básniko v, vylúden é
básnické okrasy. No, vy ste si ich v pro
slej ľahkover nosti nedôsloj ne popremi eta
li na svojho boha.
l2

Ani Lrochu sa neviete z prítomn osti po
učiť : ako vás klamú nesplne né túžby a
zmarené nádeje. Úbožiac i! Z toho, čo vám
Len Lo život prináša, usudzujt e na to, čo vás
čaká po smrti! Hľa väčšina z vás, a ako
vravíte, tá lepšia
trie biedu, mrzne,
otľočí a hladuje. A boh to trpí, ako čo by
lo nevidel. Nechce, alebo nevládze svojim
pomôc!. Je teda buď bezmocný , alebo ne
spravodl ivý.
Snívaš o posmrtnej nesmrteľno sti. A tu,
keď číha nebezpečen stvo, keď ťa páli ho
rúčka, keď bolesť morí, necítiš svoje bez
mocné položenie ? Ešte neuznáš svojl,l po
minuteľnosť ? Úbožiak, proti vôli si usved
čený z úbohej krehkosti a ešte si ju ne
priznáš?
No nechám to, čo máme všetci spoločné.

Ale hľa! Proti vám sa stroja úklady, vý
roky smrti, mučiarne a kríže - už nie na
k laňanie, ale na odvisnuti e ; na vás je ten
oheň, ktorý predpovedáte a sa ho bojíte58)
Kdeže je ten boh, ktorý vstávajúcim
z mŕtvych môže pomôcf, ale živým ne
môže ? Ci R imania neovládajú svet, nevy ·
korisťujú celý svet, nepanujú i nad vam �
bez vášho boha? A vy zatiaľ plní strasl l
a úzkosti zdržiava te s a všetkých počest
ných rozkOŠÍ : nechodít e na divadlá, nezú
častňuje te sa na parádnych sprievod och50) ;
verejné hostiny sa odbavujú bez vás80)
Hrozíte sa zápasov 81), usporiad aných na
počesť bohov, a jedál i nápojov82) , z kto
rých bolo obetova né bohom. Tak sa obá
vate bohov, ktorých popiera te. Nevenčí te
si hlavy kvetmi83 ) , nezošľac hťujete . telo
voňavkam i. Odkladát e si voňavé masti na
pohreb, ale vence na hroby dávať zakazu
jete. Bledí, vyziabli, ozaj hodní �oľuto ;�
nia - ale 11 a š i c h bohovI Nesfasll1lc I l
Ani po smrti nevstanete, ani pred smrťou
nežijete!
•

_

•
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Preto, ak máte trochu rozumu, alebo
aspoň skromnosti, prestaňte prekutávaf
priestory neba, osudy a taje sveta. StaN
dívaf sa pod nohy - najmä ľuďom neu
čeným, hlúpym, vidieckym. Komu nebolo
dané znaf občiansku múdrosf, tým skôr sa
mu odoprie mudrovaf o božských prav
dách.
13

Ale ak máte chuť filozofovať, nech
každý z vás, kto sa cíti schopným, nasle
duje - ak vládze - Sokrata, kráľa mú
drosti. ,známa je jeho odpoveď, koľko ráz
sa ho s pytovali n a nebeské veci : "Co je
nad nami, nie je pre násl"G4) Zaslúžene
teda dostal od veštiarne uznanie svojej je
dinečnej múdrostiG5) . A sám si toho bol
vedomý, čo vyriekla veštiareň. Preto bol
najprednejším zo všetkých filozofov. Nie
že by bol všetko vedel, ale preto, lebo vy
znal, že nič nevie. Toto priznanie nevedo
mosti je vrcholom múdrosti. Z tohto pra
meňa vyplynula Arkesilova66) , filozofia a
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hodne neskoršie u Karneada a u viacerých
Akademikov filozofia sústavného pochy
bovania o najzákladnejších otázkach. Tu
je smer, ktorého sa môžu i neučení bez
rizika pridŕžať, i učení zalesknúť sa slávou,
A či váhanie Simonida Melika67) si nc
zasluhuje od všetkých obdiv i nasledova
nie? Keď sa ho tyran Hieron spýtal, Ču
súdi o podstate a vlastnostiach bohov, vy
žiadal si napred jeden deň na rozmýšľa
nie. Druhý deň, napomenutý, predlžil le
hotu na dva dni, potom na ďalšie dva. Na
koniec, keď sa tyran spytoval na príčinu
toľkého preťahovania, odvetil, že čím dlh
sie skúma tú pravdu, tým 'sa mu stáva nt>
jasnejšou.
Aj ja som tej mienky : čo je pochybné,
máme nechať, ako je. Nevynášať ľahko
myseľne pevné výroky o tom, o čom toľko
veľkých mysliteľov bezúspešne premýšľa
lo. Ináč povstanú alebo babské povery, ale ·
ho sa podkope náboženská úcta."
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Tak hovoril Cecílius : I eď prúdom vyliatej
výrečnosti uľahčil svojmu nadutému roz
horleniu, s pohfdavým úškrnom dodal :
I čo si na to trúfa odpovedaf Oktáviu�,
Člen Plautovho cechu68) , prvý medzi kru
pármi a posledný medzi filozofmi?" - Ja
mu na to: 08) "Nerob si z neho posmech.
Nie je dô tojné jasať nad vífazstvom
krasoreči prv, než sa aj druhá stránka dô
kladne vyjadrí. Tobôž, keď vaša dišputa
má sa opieraf o pravdu, nie o chválu.
Vskutku, veľmi a mi páčila tvoja ducha
plná a kvetna tá reč. Ale čo ma väčšmi
mrzí, je nielen prípad nášho sporu, ale
vôbec riziko, vyplývajúce z každej dišputy :
totiž, že prečasto aj najja nejšia pravda
javí sa v zmenenom svetle podľa schopno
stí dišputujúcich a podľa stupňa ich vý
rečnostPO) . Je veľmi známe, čo sa stáva
ľahkomyseľnosfou poslucháčov: že vply
vom l ichotivých slov tratia zp red očí vel!
samú a bez výberu prisviedčajú všetkému,
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čo sa vravÍ. Nerozlišujú pravdu od ne
pravdy. Nevedia, že i v neuveriteľnom mô
že byf pravda, ako zas aj v pravdepodob
nOm lož. A preto, čím viac tvrdení prijmú,
tým častejšie ich skúsenejší usvedčia z blu
du. A keď sa takto neprestajne vo svojej
ľahkovernosti klamú, miesto toho, aby
hľadali príčinu omylu vo vlastnom úsud
ku, začnú sa ponosova f na pravdu, že je
neistá. Radšej všetko zavrhnú a zrieknu sa
každého pevného presvedčenia, než aby ,> u
pokúsili o riešenie klamlivých súdov.
Preto s a musíme chráni! podobnej zau
jatosti oproti akémukoľvek tvrdeniu, aby
Sme neboli ako mnohí ru d i a , ktorí sa vo
svojej prostote dajú strhnú! k nenávisti fi
opovrhovaniu inými. Ak sú neobozretní fi
ľahkoverní, oklamú ich tí, ktorých pokla
dali za statočných. Hneď - nie menej
falošne súdiac - upodozrievajú všetkých
a nedôverujú ani tým, ktorých mohli spo
kojne poklada! za celkom statočných. My
buďme teda obozretní, keďže každá vec
má dve stránky. A zväčša s jednej strany
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je pravda temná, kým s druhej strany mô
že by! mimoriadne duchaplná, že na
čechranos!ou slov budí dojem nepodvrat
ného dôkazu. Preto zvážme čo najdôklad
nejšie bod za bodom, aby sme mohli 3 .1
duchaplné vývody pochopiť, aj to, čo je
správne, vybra!, uzna! a prijat"
15

N a t o rečie CecHius : "Opúš!aš stanovi
sko spravodlivého sudcu. To je predsa
krikľavá nespravodlivos!, keď nás preru
šuješ takými závažnými úvahami a tým
oslabuješ silu mojich tvrdení. Oktávius
má predsa možnos,! všetky body vcelkn
neskreslené podvrátiť."
Ja vravím: "Ak sa nemýlim, slová, kto
ré mi zazlievaš, povedal som v našom
spoločnom záujme, aby sme svoj výrok
vyniesli po zrelej úvahe, nie strhnutí rei: 
niekym prívalom, ale podľa skutkovej pod·
staty samej veci. Ale neodvádzajme ďalej
pozornos! - keď sa na to beztak POllO
suješ - a vypočujme si v úplnej tichoc;1i
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nášho Januária71) , ktorý už netrpezlivo
čaká."
16

Tu začal hovoriť OktávÍllS.
"Pravdaže, budem hovori! podľa najlep
ších sU a schopnosti, a ty mi tiež musíš
pomôcf, aby sme mohli tento nános naj
príkrejších obvinení srny! prúdom pra v
divých slov. Hneď na počiatku nemôžem
zataji!, že vývody nášho milého Natalis �I)
bo ly také bludné, nestále, klzké a vratke,
"Že sme naozaj v rozpakoch, či je tvoja uče
nosť zakalená úskočnosťou, alebo sa len
omylom zakolísala. Raz sa priznáva k vie
re v bohov, raz zasa krúti a pochybuje, 6
jestvujú. Keby sa moja odpoveď mala
opiera! o tieto nestále tvrdenia, bol by
zmätok ešte väčší. Ale nechcem predpo
klada! úskočnosť u svoJho priateľa Nata
lisa. Neverím v niečo podobné. Jeho pria
mej povahe sa prieči úskočná sofistika. Co
leda ? Mnohý človek, čo nepozná pravú
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cestu, ostáva bezradne stáť na rázce"U
práve preto, že nevie cestu; neopováži sa
ani jednu z nich zvolH, a nemôže ani
všetky razom uznať z a správne73) . Tak .,a
klátia neisté náhľady človeka, ktorý nemá
pevného základu pravdy, podľa toho, aká
nespoľahlivá domnienka je práve v móde.
Preto nie div, keď sa Cecilius tu a tam
zmieta v pochybnostiach, protirečí si a
vaja tá. Aby sa to viac neopakovalo, vy
vrátim všetky jeho rozmanité tvrdenia
j e d i n o u nezvratnou a osvedčenou pra"....
dou. A tak sa nebude môc! ani v ostat
ných otázkach klátiť a pochybovať.
Môj priateľ ostro vyjadril svoj odpor,
pohoršenie, hnev a bôľ nad tým, že ne
vz � el.�ní, biedni a neskúsení ľudia sa opo
uvažovať o nebeských veciach.
vazu.)u
Nech teda vie, že všetci ľudia - bez roz
dielu veku, pohlavia a hodnosti - prišli
na svet obdarení rozumom a povedomím,
a že su schopní používať ich . Múdro�t
nie je darom šťastlivej náhody, ale vlohou,
danou človeku od p rírody7C) . Ba čo viac,
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filozofi a iní vynálezci a vedci, ktorí sa
zapísali do dejín, boli pôvodne plebejci,
neučení a polonahí, a až náporom ducha
si vydobyli slávne meno. Takto kým bo
háči, zahrúžení do svojich majetkov, sa
zvyčajne viac venovali svojmu zla tu ako
nebu, naši chudobní súverci aj múdros!
vymysleli, aj druhým ju sprostredkovali a
vyučili ich v nej. Z toho je zjavné, že na
danie sa nekupuje za peniaze, ani sa ne
získava štúdiom, ale je danosťou stvorené
ho ducha. Netreba sa teda vôbec rozčuľo
vať alebo zazlievať, keď akýkoľvek jedno
duchý človek skúma božské veci a vyjadrí
o nich svoj náhľad. Veď tu nezáleží na po·
stavení hovoriaceho, ale na p ravdivo"ti
toho, čo tvrdí75) . Ba dokonca čím jedno
duchší je výraz, tým jasnejší je smysel,
pretože ho neskresľuje nádhera rúbozvu�
ných slov, ale prosto spočíva na pravde.
17

Nemám nič proti tomu, keď sa Cecílius
usiloval dokázať hlavne to, že človek má
7!)

'Predovšetkým poznaf seba, má si napred
zdôvodni!, čo je, odkiaľ je a prečo je: či je
slúčeninou prvkov, či duchaplným shIu
kom atomov, alebo skôr dielom Boha,
majúcim od neho telo i dušu. Ale práve
toto nemôžeme dôkladne vyskúmaf, ak
'Prv nevnikneme do záhad vesmíru. Lebo
-obidve tieto otázky tak nerozlučne súvi
sia, tak sú vzájomne srastené a zrefazené,
že nemožno pozna! podstatu človeka bez
dôkladného preskúmania podstaty Bože j
- podobne ako nemôžeš úspešne zastávaf
svoj úrad, ak nie si vopred oboznámený so
-'lruktúrou tohto celosvet. (rímskeho) štá
tu. Veď práve tým 'Sa odlišujeme od divých
'Zvierat, že ony sú schýlené na'Pred a obrá
tené k zemi, a tak priamo predurčené iba
na hľadanie potravy, kým zas nám, stvore
ným so vzpriamenou postavou a tvárou,
obrátenou nahor, je dané dívaf sa na nebo.
A keďže máme reč a rozum, môžeme Boha
'Pozna!, milova! a nasledoval. Preto nemô
žeme, ani nesmieme nevšímaf si jasnú ne
heskú nádheru, ktorá sa tak núka našim
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očiam a nášmu srdcu. Bolo by to čosi ako
najfažšia svätokrádež hľadaf na zemi to ,
čo máš nájsf vo výšinách. Tým �iac mi
pripadajú ako bez rozumu, smyslu, bu
.priam bez očú tí, čo veria, že túto umelec
kú svetovú slavbu78) nestvoril božský
rozum, ale že povstala náhodilým a bei 
plánovitým sblukom akýchsi častíc do
gule. Pozdvihni len svoj ' irak k. nebu II
'l)()zri ná všetko zôkol-vôkol ' nás : čože
môže byt zjavnejšie, nepópierateľneJšie a
zrejmejšie než to, že jesfvuje akási byto'i(,
obdarená najdokonalejším rozumom, kt(l
rá celú prírodu oživuje, . ňou hýbe, ju
. udržiava a spravuje? Pozri na nebo: do
akej šírky sa rozprestiera; ako závratne sa
točí, ako sa v noci trblieta hviezdami a YO
dne je ožiarené jasom slnka77) ; hneď po
znáš, aká zázračná, božská rovnováha na j
vyššieho Správcu ním vládne. Všimni �i
napríklad rok : ako sa tvorí obehmi slnka ;
všimni si mesiac, ako ho luna ohraniču je
svojím vzrastom, splnom a úbytkom. Č o
mám povedaf o stálom a opätovnom strie81

daní tmy a svetla, aby sme mali zamieňa
vo prfležitosť na prácu aj odpočínok? Mu
síme ponechať hvezdárom dôkladnejšiu
úvahu o hviezQach, ako vyznačujú plav
com cesty, ako u rčujú čas orby a žatvy.
Všetko to sú veci, z ktorých každá potre
bovala najvyššieho Tvorcu a najdokona
lejší Rozum na svoj vznik, vývoj a uspo
riadanie, a ktoré sa ani nedajú precítif,
prezrieť a úplne pochopi! bez najvyššieho
a najmúdrejšieho Umelca. Ročné obdobia
a sezóny nasledujú za sebou v pevnom po
riadku : či tým nesvedčia o svojom Tvorco
vi a Zakladateľovi ? . . J ar so svojimi
kvetmi rovnako ako jeseň so zrelými,
sladkými plodmi, a napokon zima s po
trebnými olivami 18) . Tento poriadok by
sa ľahko narušil, keby ním nevládol vše
mohúci Rozum. O koľkej starostlivosti to
svedčí, keď sa do roku vsúva mierne pod
nebie jari a jesene, aby všetko neskrahJo
neprestajnou zimou, ani večná letná ho
rúčava všetko nevysušila. Takto však
všetky obdobia si kolotajú rok čo rok ne82

badane a neškodne p o svojich koľajách.
Pozri na more! Pobrežie ho udržiava
v zákonitých hraniciach. Pozorú.j rozma
nité druhy 'stromov, ako všetky dostávajú
obživu z lona zeme. Zahraď sa na Oceán,
'ako sa vlní striedavým p rílivom a
odli·
vom.· Hľaď na pramene, ako sa rinú z ne
vysychajúcich žíl. Podívaj sa na rieky : tu
sa valia neprestajným tokom.
A čo J10vedaf o účelne rozlladených kon ·
čiaroch vrchov, vlniacich sa vfškoch n
doširoka rozprestrených poliach ? Čo pove
dať o rozmanitých ústrojoch sehaobrany
u živočíchov? Jedny s'ú ozbrojené rohami,
iné sa chránia plotom zubov, tamtie .,ú
podkuté kopytami, opatrené žihadlami,
tieto sú nedostihnut eľné na bystrých no
hách, alebo na vzletných krídlach.
Nadovšetko však krása našej vlastnej
postavy svedčí o Bohu-Tvorcovi a Umelco
" i : vzpriamená chôdza, hrdo povznesená
tvár, oči umiestené na najvyššom bode
ako by na stráži, a všetky ostatné smysly,
skryté v hlave sťa v nejakej bašte.
'*
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Ďaleko by nás viedlo vypočítavaf všetky
jednotlivosti. Niet údu na ľuďskom tele,
ktorý by nemal ú lohu, alebo nebol aspoň
na okrasu. A čo je ešte zvláštnejšie: všetci
máme ten istý telesný tvar, a predsa každý
osobitné, svojské črty. Tak sa všetci na 
vzájom podobáme, no v skutočnosti jc
každý jednotl ivec rozdielny.
Aké je ďalej tajomstvo nášho vzniku �
Č i pud p lodeni a nie je daný od Boha, po
dobne ako zjav, že matkine prsia sa pri
dozrievaní plodu naplňajú mliekom a že
nežné stvoreniatko dužie, požívajúc v hoj
nosti mliečny mok ?
Boh sa však stará nielen o celok, ale aj
o časti. Británia má nedostatok slnka ; ná
hradou za to omýva ju vlažné more.
Egyptskú suchotu mierni rieka Níl.
Eufrat nahrádza Mezopotámii zúrodňujú
ce dažde. O rieke l ndus vravia, že donáša
semená :.l zavodňuje celý Východ.
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Keď vkročíš do niektorého domu a
nájdeš tam všetko vkusne usporiadané a
okrášlenľ, zaiste z toho usúdiš, že ho spra
vuje pán oveľa výbornejší než všetky tie
krásne veci v i\om. Tak je to a i s domom
l ohto sveta. Kecľ všade - na nebi i na
zemi - pobadáš účeInosf, poriadok a zá
konitosť, ver, že jestvuje Pán a Otec
vesmíru , krajší než tie hviezdy i celý svet
dovedna.
O Prozreteľnosti teda niet pochyby. Ale
azda uznáš za potrebné skúmal, či nebeskú
ríšu spravuje j e d n a moc, alebo vôCa
viacerých bytostí. To vša k nie je fažko
objasnif. Stačí pozoroval pozemské k rá
ľovstvá, ktoré majú rozhodne svoj pravzor
v nebeskom. Kedyže sa kráľovské spolu
v l ády započaly s dôverou a skončily sa bez
prelievania krvi ? Nespomínam Peržanov,
ktorí pririekli kráľovské prvenstvo podla
erdžania koní") , ani tébskych bratov, lebo
je fo zas taralá bájka80) Všeobecne je zná
me poda nie o blížencoch, týkajúce sa
,- Iády nad pastiermi a búdou81) . Vojny
•
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medzi zaťom a tesťom8!) zalialy krvou celý
svet a v blahobyte tak rozľahlej ríše sa
dvaja nevedeli zmestiť.
Pozoruj ďalej : včely majú jednu kráľov
nú, čriedy jedného pastiera, ťažné zviera
tá jedného pohoniča. A ty by si mohol
veriť, že najvyššia moc na nebi je rozdele
ná a vláda onej opra.v divej Božej Veleb
nosti rozštiepená ?83)
To je taktiež jasná vec, že Boh, Otec
všetkých, nemá ani počiatku, ani konca.
On dáva všetkým život a sebe večnosť, On,
ktorý pred týmto svetom bol sebe samému
svetom, ktorý j e d n Ý m slovom ovláda
všetko, čo jestvuje, všetko spravuje roz
umom a ' zdokonaľuje svojou mocou. Jeho
nemožno vidieť : prijasný je pre oko. Ne
možno ho nahmatať : prijemný je pre
hmat. Nemožno ho zmerať, lebo presahuje
naše smysly, je nekonečný, nezmerný; len
jemu samému je známa jeho veľkosť. Naše
srdce je priúzke, aby ho pochopilo. Preto
len tak h.o -dôstojne oceníme, keď ho na
zveme Neoceniteľným. Poviem, čo myslím :
:86
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klo sa nazdáva, ž e pozná verkosť Božiu,
zmenšuje ju. Kto ju nechce umenšiť, ne
pozná ju.
Ani meno Bohu nehľadaj. BOH je jeho
meno. Viac mien nám načim, keď treba
množstvo roztriediť na jednotlivosti pomo
cou primeraných názvov. Bohu, ktorý je
len jeden, plne zodpovedá len jeden názo,;:
BOH. Lebo ak ho nazvem Otcom, pred
stavíš si telesného ; ak Kráľom, nazdáš sa,
že je pozemský; ak Pánom, nebodaj by si
rozumel smrteľníka. Vynechaj menné prí
davky a uvidíš ho v plnom jase.
A vôbec, či sa v tom všetci neshodujú '1
Počúvam jednoduchých rudi. Keď vystie
rajú ruky k nebu, nič iné nepovedia, ako
...Bože!", alebo : "Boh je veľký", "Veru,
Bože", alebo : "Daj, Bože!" Je to reč detí
prírody, či modlitba veriaceho kresťana ?8') .
A tí, čo Jupitera uznávajú za najvyššieho
pána, mýlia sa len v mene, ale vierou
v
j e d n u moc božiu sa shodujú s nami.
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Počúvam básnikov85) . Tí tiež chvália'
I
"j e d n é 11 o otca bohov a ľudí" vraVIac,
že "povaha smrteľníka závisí od dňa na
rodenia, ktorý mu vyznačil otec všetkých".
A Maro z Mantuy nehovorí o tom ešte'
otvorenejšie, rozhodnejšie a pravdivejšie ?
"Na počiatku tvorivý duch oživuje znútra
nebo i zem" - a ostatné časti sveta
Ol a vIiaty rozum nimi hýbe : odtiaľ po
chádza rod ľudí a zvierat'(88) a všetky ostat
né živočíchy. A na inom mieste menuje
tento rozum a toho ducha Bohom. Hľa,
jeho slová :
" . . . preniká Boh všetky
končiny zemské aj mora pláň, ako hlbky
nebeské.
Odtiaľ sú ludia, ztade statky a dažde a
ohne'(87) .
Či my i�áč Boha nazývame, ako Mysľou,
Rozumo� a Duchom ?
Prebehnime, pros. í m náuku filozofovS8) .
Objavíš, že i keď sa vo výrazoch líšia, vec•

-

88

ne sa predsa v tomto jednom náhľade sho
dujú. Vynechám oných zemitých, ktorí Sl
za svoje výpovede zaslúžili prívla'S to�
Mudrcovi') . Prvý zo všetkých nech je Tale'S
Milétsky, lebo on prvý uvažoval o ne
beských telesách. Tento Miléfan, Tales,
vyhlásil vodu za pralátku všetkých veci,
Boha však nazval Rozumom, ktorý z vody
utvoril všetko . rprihlboká i privznešená je
táto myšlienka o vode a o duchu, než aby
mohla pochádzať od človeka. To zjav i l
Bohi9) l . Vidíš, ako náhľad otca filozofie
je v úplnom súhlase s nami. Neskoršie
Anaximenes90) a po ňom Diogenes z Apo16nie90) vyhlasujú za Boha vzduch - ne
konečný a nesmierny. Títo sa tiež shodujú
v náhľade na vlastnosti božie. U Anaxa"oh
ra") Bohom sa nazýva nekonečný Rozum.
k torý všetko hýbe a usporaduje. U Pyta
gora'S) Boh je duch, prechádzajúci a prenikajúci celou prírodou, od ktorého dosta
ly ži�ot aj všetky živé bytosti. XenofanesU),
ako Je známe, vyhlasuje za boha nekoneč
ný. vesmír, obdarený rozumom. Antiste-

nesV�) zas tvrdí, že je veľa miestnych bohov
(ľudových), ale len jeden hlavný Boh celej
prírody. SeusipposVl) uznáva za boha ži
votnú silu prírody, ktorá všetko spravuje,
A čo DemokritoS'?V7) Hoci je prvým hlá
sateľom náuky o atomoch, či nehovo,rí
často o prírodnej sile, tvoriacej pojmy, a
o rozume ako o božstve?
To isté tvrdí
Strat6nV8) o sile prírody. Aj známy E pi
kurosve) , ktorý si predstavuje bohov ako
nečinných, alebo nejestvujúcich, stavia nad
všetko zákon prírody. Aristoteles1°O) sa
kolíše v náhľadoch, ale predsa uznáva
jednu božskú silu. Raz volá bohom ducha,
raz svet, inde zas stavia boha nad svet.
Teofrastus101) je tiež nestály. Raz pripisu
j e prvenstvo svetu, inokedy božskému
rozumu. Heraklides1°i) z Pontu privlastňu
je tiež svetu božský rozum, hoci v rozlič·
nom smysle. Zen6n103), Chrysippos a
Kleantés - hoci sa v náhľadoch všelijako
rozchádzajú - predsa všetci sú zajedno
v učení o jednej Prozreteľnosti . Kleantés
totiž nazýva bohom raz myseľ, raz ducha,
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inokedy vzduch a najčastejšie r02'Um. Jeho
učiteľ, Zen6n. uvádza ako počiatok všetké·
ho prirodzený a božský zákon, inokedy zas
vzduch, alebo i rozum. Podľa neho bohyii a
Jun6n:.. znamená vzduch, Jupiter nebo.
Neptún n-tore, Vulkán oheň a ostaLné ľu
dom uctievané božstvá predstavujú rozlič·
né iné prvkyl04) . Touto náukou vážne za
siahol bludnú ľudovú vieru v bohov a pod
vrátil ju. Takmer tú istú náuku podáva
Chrysippos, keď za boha pokladá raz bož
skú silu, obdarenú rozumom, inokedy prí
rodu, alebo svet, ba aj nevyhnutný oSud.
Nasleduje Zen6na vo fyziologickom105) vý
klade básní Hesiodových, Homérových a
Orfeových. Aj Diogenes Babylonský má
rád alegorické vysvetľovanie zrodenia Ju
pitera, vzniku Minervy a iných božstiev
tohto druhu: že sú to len mená prírodných
javov, nie božstvá. Ale Xenof6n, žiak So
kratov hlása, že podoba pravého Boha sa
nedá vidief, preto ju netreba ani skúma!.
Podľa stoika Aristona10I) sa vôbec nedá ani
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pochopH. Obidvaja teda cítili majestát
Boží, keď sa vzdali možnosti ho poznaf.
Platón107) už obšírnejšie rozpráva o
Bohu ; nielen o jeho činoch, ale aj o mc
nách . Jeho náuka by bola celkom nebeská,
keby nebola na viacerých miestach spo,
tvorená prvkami ľudovej viery. V Timeov,
Platón už volá Boha pravým menom :
Otcom sveta. Stvoriteľom duše a Tvorcom
všetkých nebeských i pozemských vecí.
Pravdaže - ako hovorí v úvode - ťažk. )
nájsť zodpovedný pojem pre jeho neuveri
teľne veľkú moc, a keby si ho aj našiel,
nemohol by si ho oznámiť iným. - To je
takmer aj náš náhľad. My Boha poznáme
a voláme ho Otcom. Ale nikdy o iíom ve
rejne nehovoríme , iba ak sa nás (pred sú
dom) spytujú.
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Prednieso l som mienky skoro všetkých
významne jších filozofov a ukázal som, že
všetci učili o j e d n o m Bohu, hoci pod
rozmanit ými menami. Takto máme vše92

obecný dojem, že buď dnešní kresťania s ú
filozofmi, alebo filozofi už vtedy boli
kresťanmi.
Keď teda Prozreteľnosť vládne svetom a
vôľa jedného Boha ho spravuje, nesmie
nás nevedomý starovek strhnúť do svojich
mylných predstáv. Starovek sa kochal
v bájočkách, či skôr - bol nimi pomýle
ný. A tie podvracajú jeho vlastní filozofi,
honosiaci sa nielen vynikajúcim umom,
ale aj starobylosťou. Naši predkovia boli
totiž tak náklonní veriť kdejakým luhani
nám, že slepo uverili v rozličné nemožné
výmysly, sra by ony boly opravdivými zá
z rakmi. Tak napr. v potvornú $cillu1oR),
ošklivú Chiméru 108L HydrulIO) , stále sa zo
tavujúcu zo smrteľných rárt, Kentaurov
kone, srastené s jazdcami, a vôbec, čokoľ
vek poves! vybájila, všetko mileradi po
čúvali. A čo potom babské rozprávky 4)
tom, ako sa ľudia premieňali na vtáky,
aleĎO na divé zvery a naopak, či dokonca
na stromy a kvety ?l11) Keby sa to bolo nie
kedy stalo, muselo by sa i dnes diať; ale
�
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keďže sa to dnes nemôže 's taf, ani vtedy
sa nestalo.
,Podobným spôsobom blúznili naši pred·
kovia aj o bohoch. Verili nerozvážne,
ľahkoverne a s naivnou prosto tou. V po
,svätnej bázni ctili svojich kráľov, a kec.T
pomreli, túžili ich vidief na obrazoch a
zvečni! ich pamiatku sochami. A čo pô
vodne slúžilo na útechu, stalo sa predme
tom kultu. Ešte predtým, ako sa obcho·
dom otvoril svet a národy si vzájomne po
vymiei\ aly svoje obrady a obyčaje, každý
národ si uctieyal svojho zakladateľa alebo
hrdinského vojvodcu, čnostnú kráľovnú,
ktorá vynikla nad ostatné ženy, alebo vy
nálezcu nejakého užitočného nástroja, či
umenia - ako občanov blahej pamäti.
Tak sa i mttvym dostala odmena, i potom
kom sa postavil vzor.
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Citaj diela dejepiscov, alebo spisy mudr·
cov, a dôjdeš k tomu istému náhľadu, čo
ja. Euhemerus ll!) uvádza osoby, ktoré
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pokladali za bohov pre ich hrdinstvo ale
bo zásluhy. Udáva deň ich narodenia,
vlasf, hroby, a vypočítava podľa provincií:
diktejského Jupitera, delfského Apolóna,
faroskú Jzidu a eleuzinskú Cereru. Prodikus
hovorí, že cestovatelia, ktorí zo svojich po
tuliek svetom doniesli nejaké nové, uži
točné plodiny a tak povzniesli blahobyt
ľudu, boli prijatí medzi bohov. To isté uči
'aj filozof Perzeus. Uvádza objavené plodi.
ny a dáva im meno ich objaviteľov. Odtia ľ
pochá ďza i verš komédie: "Bez Libery a
Céres zamrzne Venuša"11I) . Známy Mace
dónec Alexander Veľký opísal vo svojom
význllmnom liste, poslanom matke, ak!)
mu akýsi kňaz p rezradil tajomstvo o ľud.
skom PÔvode bohov zo strachu pred jeh!)
mocou. V tom listeU.) stavia Vulkána na
čelo všetkých bohov, a na druhé miesto
kladie rod Jupiterov. Saturna, praotca toh
to pokolenia a vojvodcu kmeňa, sp(Jmlnajú
všetci starogrécki a rímski spisovatelia ako
človeka. O tom svedčia Nepos a Cassius'15)
91)

vo svojich Dejinách. Aj Tallus a Diodoru ..
hovoria o tomlU) .
Tento Saturnus ušiel z Krétv pred 7.úl'i
vým synom a utiahol sa do Itálie, kde ho
pohostinne prijal Janus. Ako vzdelanÝ
Grék, naučil týchto neumelých sedliackých
'ľudkov užitočným veciam, napríklad písat,
Tazit peniaze a z,h otovova! nástroje. Svo ju ....
skrýšu, kde bol bezpečne ukrytý, rezhodol
sa nazvať L a t \.i u m 1\1) . Založil aj meslo,
. "
ktoré nazval svojín;t, menom " Saturll1a
,
podobne ako JaJlp-s založil Janikulumm) ,
a tal} ich zanechaH potomkom na pamial
ku. Bol teda iste človekom. lebo utekal,
skrýval sa a bol otcom človeka, ako bol
synom človeka. Synom 'z eme a . ne�a na
zvali ho len preto, lebo HaH nepoznali
jeho rodičov. Veď aj dnes povieme o
ruďoch, ktorých nenazdajky uvidíme, i;e
" spadli s neba" a rudí nízkeho a neznámeho pôvodu voláme "synmi zeme'f.
Saturnov syn Jupiter panoval na Kréte.
keď bol vypudil otca ; tam zomrel, tam za
nechal synov. Dodnes tam možno vidief
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Jupiterovu jaskyňuIII) , ba ukazujú aj jeho
hrob. Tieto "svätyne" dostatočne dokazu
jú jeho ludský pÔvod.
Zbytočné je preberat každého boha jed
notlive a vymenova! celý rad jeho potom
stva. Veď smrteľnos!. dokázaná na praro
dičoch, už samou dedičnosťou prechádza l a
na ostatných. - Ak ich totiž len po smrti
bohmi nespravíte, a ko Romulus sa stal
bohom po falošnej prísahe ProkulovejUftl ,
JubaU�) na želanie Maurov, a podobne aj
ostatní králi boli po smrti zaradení medzi
bohovm) , - nie však z viery v ich bož
stvo, ale na počes! ich skončenej vlády.
Slovom, proti vôli sa im nanucuje tento
titul : radi by ostali ľuďmi, boja sa sta!
bohmi, ešte aj v starobe sa zdráhajúlII) .
Teda bohovia nepovstali zo zomrelých
rudí, lebo Boh nemÔže zomrie!. Ani z na
rodených, lebo všetko umiera, čo sa rodí.
Božské je však to, co nemá ani počiatku,
ani konca.
Ináč, prečože sa už dnes nerodia boho�
via, ak sa niekedy rodili? Azda už Jupiter
97

.o starel, Jun6ne sa pominula plodnosť a
Minerva ošedivela p rv, než porodila! ?
Vari skôr preto prestalo toto plodenie bo
hov, že dnes už nik podobným bájkam
neuverí. Veď keby sa bohovia mohli mno
žif rodom a nemohli by zomrieť, pomaly
by sme mali viac bohov ako všetkých ľudí
dovedna, takže by sa už ani do neba ne
pomestili, ani ovzdušie by im nestačilo,
ani zem by ich neuniesla.
Z toho všetkélÍo jasne vysvitá, že tí
domnelí bohovhi boli vlastne ľudia : čítame
lU)
o ich narodení a vieme o ich smrti
.

.

.
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Pozoruj napoko n samotné bohoslužby a
mystériá. Nájdeš plač a náreky nad smut
nou smrťou, osudným pádom a pohrebmi
úbohých bohov. Izis oplakáva strateného
syna, narieka a hľadá ho so svojím pso
hlavcom a s plešivými kňazmi. Úbohí
Izidini "veriaci" režú si prsia. napodob
ňujúc tak bolesť prenešťastnej matky. Ked
98

nájdu maličkého, !zis sa teší, kňazi výska
jú fi psoh lavý nálezca sa chválim) . A ne
prestajne každý rok st rácajú, čo našli a
hľadajú, čo stratili. Ci nie je smiešne opla
kávať. čo uctievaš, alebo uctievať, čo opla .
kávaš? Toto bol vlastne kedysi egyptský
kult; dnes je zavedený aj v Ríme. - Céres,
plná 1.>ôľu a úzkosti, okrútená hadom, hľa
dá s horiacimi fakľami svoju ukradnutú a
zvedenú Liberum) . To sú tzv. eleuzinské
mystériá.
Ako vyzerajú obrady na počesť Jupite
ra? Jeho kojnou je koza. Pažravému otco
vi uchytia diela, aby ho nezjedol. Kory
bantíU7) hrajú na cymba loch, aby otec ne
počul plač.
O Kyhél iných Dindymách sa hanbím
hovoriť. Bohyňa Kybélé nemohla zvábi l
na hriech svojho záletníka. Bol na nešťa
stie pekný chlapec a ona bola už stará,
zvädnutá a škaredá - ako matka veľa
b �hov. I vykastrovala ho, aby mala aj
eunucha medzi bohmi. Pre túto bájku
galliU7) a polomuži uctievajú Kybélu ska99

ličením svojho tela. To už nie je bohosluž
ba, a le mučiareň.
A čo postavy a podoby vašich bohov ?
Ci nevbudzujú smiech a hanbu? Vulkán
'
je chromý boh a kalika, Apolón aj vo vvsokej starobe holobriadok, Eskulápius n; 
proti tomu poriadne bradatý - hoci je synom
večne mladého Apolóna. Neptún má ze
lenkasté oči, Minerva sivé, Ju nóna vol s ké.
Merkúr má okrídlené nohy, Pan má na
nich ratice, Saturnus ich má sputnané.
Jánus má dve t�áre - aby vari aj dozadu
mohol kráčal. Diana vyzerá niekde ako
poľovníčka, vysoko podkasaná. AJe efez
ská je celá pokrytá prsnikmi a bradovka1l1i. Diana Trivia s troma hlavami a
s množstvom rúk je priam príšera.
A čo sám váš Jupiter? Raz ho predsta
vujú bez brady, inokedy s bradou. Ako
Jupiter-Homman má rohy, kapitolský držf
latinský je zaliaty krvou,
v ruke blesky,
feret rijský má okolo hlavy veniec. Ale
načo .sa zapodieva! toľkými Jupitermi' ?
Toľko je Ju pilerových oblúd, koľko mien.

- Erigone sa obesila na povraz, aby 53
skvela medzi hviezdami ako " Panna". BH
žence Kastorovci striedavo umierajú a oži
vaJu. Eskulápius hynie úderom blesku,
aby bol povýšený na boha. Herkules sa dá
upáli! na vrchu Oeta, aby sa vyzul z člove ·
čen.stva.
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Tieto bájky a prevrátenosti dedíme po
neumelých predkoch. Ale čo je horšie:
sami ich pestujeme vo svojich náukách a
školách, najmä v dielach básnikov, ktoré
svojím pôsobivým vplyvom i ste najviac
uškodily pravde. Preto Platón plným
právom vy lúčil zo svojho "štátu", načrtnu
Homéra, toho povest.
tého v Dialogu12�)
ného oslavovaného a ovenčeného básnika.
On to bol, čo najmä pri opise trójske.i
vojny zaplietol vašich bohov do ľudskébo
diania, hoci len zo žartu. On ich spáril, on
zr,anil Venušu, poviazal Marsa, poranil h,)
a porazil. On opisuje, ako Briareus za
chránil Jupitera, aby ho ostatní bohovia ne-
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zajali, aj to, ako JupiLer vylieva krvavé po
toky slz nad svojím synom Sarpedonom.
že sa mu nepodarilo vyrval ho smrti. Opi
suje, ako očarený Venušiným pásom ob
jíma svoju manželku Junónu s väčšou vá!:J"lOU, než to robieval so svojími súložnica
mi. Inde - ako Herkules vozí hnoj a Apo
lón pasie Admetov dobytok . Neptún vraj
postavil Laomedontovi hradby. ale chudák
murár nedostal nijakú mzdu za svoju prá
cu. Inde zas Vulkán kuje na nákove bles
ky pre Jupitera a zbrane pre Eneása - 
hoci nebo, hromy a blesky boly už dávnn
predtým, než sa Jupiter narodil na Kréte,
a že plamene opravdivého blesku sa ne
podarilo napodobnil ani Kyklopovi, ba ani
sám Jupiter sa ich nemohol nebál. - Co
mám povedaf o Marsovi, pristihnut om pri
cudzoložstve s Venušou, a o Jupiterovom
chlapoložstve s Ganymédom, ktoré samo
nebo požehnalo a posvätilo ? Všetko to bo
l� vymyslené len preto, aby sa ľudským
nerestiam zadovážilo akési oprávnenie.
Také a podobné nesmysly a zvodné luha1 02

'

niny kazia dušu deti. Týmito bájkami
otrávené, prežívajú mladosl až do zrelého
veku, v tej viere - úbožiaci - zostarejú,
kým pravda je lof naporúdzi - ale iba
pre tých, čo ju hľadajú.
Neumelý ľud sa klania a verejne uctie
va posvätené obrazy týohto ľudí bezpochy
by preto, lebo jeho presvedčenie je zave�
dené umeleckou krásou, je oslepeny
leskom zlata a omráčený skvostom strie
bra, belosfou slonoviny. Ktokoľve� by si
však uvedomil, akými nástrojmi a pochod
mi prešl a každá socha, hanbil by sa uctie
val hmotu, s ktorou sochár tak neúctivo
zaobchádzal, kým z nej vykresal boha. Ta
kého dreveného boha - kus neužitočného
kláta, vytiahnutého niekde z hŕby - na
pred zavesia, potom štiepajú, krešú II
hobľujú. Z elezný alebo strieborný
boh po•
chádza často zo špinavých nádob - ako
to vskutku spravil istý egyptský krát1!l) iba že je pretopený, skutý mlatmi a vy
pracovaný na nákovách. Kamenného boha
otesávajú, ryjú dlátom a vyhladí ho špi103

navý pomocník. Ani ten, veru, necíti rany,
ktoré dostal, keď ho robili, tým menej
vie dačo o vašej úcte, keď sa mu klaniate.
Povieš azda, že ten kameň, to drevo álebo
striebro ešte nie je boh. Kedyže sa teda
ním stane? Keď ho lejú, tešú, muštrujú ešte nie je boh. Potom ho sletúvajú olo
vom, skladajú, na podstavec dávajú ešte stále nie je z neho boh. Ozdobia ho,
posvätia a vzývajú : teraz už stáva 'Ia
bohom - keď si ho človek na to určil a
zasvätil.
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O korko správnejšie súdia o vašich
bohoch nemé zvieratá, vedené prirodze
ným pudom. Myši, la�tovičky, jastraby
dobre vedia, že ti bohovia nič necitia. Zo
bú si na nich, sadajú na ne, a keby ste ich
neodháiíali, porot) ily by si hniezda v papu
liach vašich bohov. Pavúky zasnovajú
bohovi celú tvár a vešajú mu na hlavu
svoje siete. Vy ich utierate, čistite, Qškra
bujete - a bojfte sa toho, čo si sami zho104

lovujete a chránite. Lebo nikomu z vás.
nepríde na um, že Boha treba najprv po
zna! a len potom ctit. Ľudia slepo na51e
dujú príklad a vôľu rodičov, radšej f,O
trvávajú v cudzom blude, než aby uverili
sami sebe; nemaju ani poňatia o tom, čo
ho sa boja. V tom zlate a striebre je po
svätená zi'ikubažnos!: bezobsažná podoba
sôch dostala tým svoj význam; tak povstal o
rímske modlárstvo.
Keď urobíš prehliadku ich ohradov, kof
ko smiešnosti objavíš, koľko zjavov, hod
ných porutovania ! Jedni behajú naM
v t reskúcej zimelSO) , iní si vykračujú
v plstených čiapkach, nosia staré helmy,
bubnujú a vláčia bohov po žobraní z domu
do domul3l) Niektoré chrámy slobodno len
ra z do roka navštíviť, iné vôbec nikdyU!) .
Do niektorého nesmie vkročiť muž, a na
mnohé bohoslužby je zakázaný prístup
ženámIU) . Otrokom je pod {ažkým trestom
zakázaná účast na niektorých obetách1U) .
Niektoré svätyne smie ovenčiť žena, majúl O!)

ca jedného muža, iné žena, majúca viace
rých mužov, a veľmi horlivo sa hľadá
taká, čo sa môže preukázať viacerými
cudzoložstvamiU5) . A či ten, čo svoju vlast
nú krv obetuje bohom a zranením vlastné
ho tela si ctí bohovI38) , by nebol lepší bez
náboženstva, ako takto bohabojný? Či ne
, o bráža boha, kto sa dá pozbaviť mužsko
'Sti na usmierenie bohov? Keď boh chce
mať eunuchov, nech si ich stvorí a nedáva
umele narobiť .
Kto by nevi�el, že len choromyseľní a
blázniví ľudia môžu upadnúť do takýchto
prevráteností? Takto samy tieto masy blú
diacich si musia poskytovať vzájomnú
()chranu. Masa bláznov je obhajobou spo
ločného bláznovstva.
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Ale vraj práve táto povera podmienila
rímske panstvo! Ona ho zveľadila a upev
nila, keďže Rimania viac vynikajú pobož
nosťou než zmužilosťou. Naozaj ! Povestná
1 06

a vznešená rímska sl)ravodlivosf začala 0;3
slávne uplati'í ovať už pri samom vzniku
kráľovstva. Či na počiatku ich dejín ne
spojil a nechránil ich zločin? Či nie
strach pred ich ukrutnosfou rozšíril ich
vplyV!? Prvé shromaždenie ľudu bolo n a
mieste azyluI37) . Sbehli sa naničhodníci,
zločinci, krvosmiIníci. vrahovia a zradco··
via. Sám ich náčelník a vodca spáchal
bratovraždu, aby v zločinnosti prevýšÍI
svoj národ138) . To sú tie slávne počiatky
onej nábožnej ríše!
Onedlho nasleduJe ďalší hanebný zločin :
tito ľudia ulúpili, znásilnili a zviedli cudzie
dievčatá, už zasnúbené a oddané, ba mno
hé ženy už z manželstva139) , a s ich rodič
vedú
mi - leda so svojimi tesťami
vojnu a tak prelievajú spríbuznenú krv.
Či môže byť niečo bezbožnejšie, opovážli
vejšie a podlejšie, než tento bezočivý zlo
čin?
A susedov vyháňať z majetkov, plieniť
okolité mestá i so svätyňami a oltármi,
zotročovať zajatcov, vzmáhaf sa za cenu
107

zločinov na škodu iných - to je spoločná
politika u Romula i u ostatných kráľov a
neskorších vodcov. Tak všetko, čo Rimania
majú, čo "pestujú a čím vládnu, je ovocím
bezočivej lúpeže. Všetky chrámy sú posta
vené z vojnovej koristi, teda z rozbúraných
miest, olúpených bohov a po vraždách
kňazov. Je posmech a urážka holdova!
náboženstvu premožených, klaňa! sa bož
stvám, vzatým po víťazstve do zajatia_
Lebo klaňať sa ulúpené mu znamená uzná
va! svätokrádež za svätú, nie božstvá. Na
Rimanoch lipne teda toľko zločinných po
škvtn, koľko triumfov; toľko boholúpetf,
kolko cudzích trofejí. Nie sú preto Rima
nia tak veľkí, že boli nábožní, ale pre bez
trestné svätokrádeže. Ani vo vojnách ne
mohli ma! bohov na pomoci, veď proti
nim sa chopili zbrane. Až porazených za
čali uctievať - keď ich boli vopred na
zem povalili. Co by tí bohovia pre Rima
nov zmohli, keď pre vlastných boli bez
mocní proti ich ·zbraniam ?
Poznáme domácich rímskych bohov. Sá
1 08

to : Romul us, Picus, Tiberin us, Consus ,
Pilumn us a Volum nus. Cloacin u vynašie l
a zasväti l Tatius. Pavora a PaIlora Hosti
lius. Nesko ršie neviem , kto zasvät il bohy
ňu FebrisUO) . To sú "doma odchov ané"
modly tohto mesta : samé chorob y a nedu
hy. Pravda, aj Accu Larent iu a F16ruW) tieto dve vykriča né neviest ky - načim
započí ta! medzi neduži vé rímske božstvá .
Tieto božstv á teda rozšíri ly rímsku ríšu
na úkor ostatných bohov , uctievaných u
iných národ ov. Proti svojim "druh om"
neujal sa svojich ctiteľo v ani trácky Mars,
ani krétsky Jupiter, ani Jun6na, či už
argivs ká, samsk á alebo púnska , ani taur
ská Diana, ani bohyň a-Matk a z Idy, ani
egy-p tské - už nie božstv á, ale - obludy .
Azda bola u Rimanov väčšia čistota pa
nien, alebo cudnejšia nábožnosť kňazov ?
Väčšinu (vestálskych) panien potrestali
pre smilstvolU) ; aj to len tie, ktoré sa prí
liš vyzývavo oddávaly mužom. Ostatné
ušly pred trestom, nie sice pre poctivejšiu
čistotu, ale len "pre preffkanejšiu nečistotu.
l ()<,}

A . kdeže sa napácha viac smilstiev,
kupliarstiev a cudzoložstiev, ako u kňazov
medzi oltármi a chrámami ? V kuticiach
chrámových strážcov často väčšmi blčí ne
čistá vášeň, než v samých nevestincoch . A
pred a riadením Božím už dávno pred
Rimanmi zakladali slávne ríše Asýri, Médi,
Peržania, Gréci, aj Egypťania , hoci nemali
ani pontifikov, ani arválov a sáliovU3), ani
vestálok a augúrov, ani kúr, zavretých
v klietkac h, ktoré by chuťou či nechu ťou
do žrania držaly ,o praty vysokej štátnej
politiky .
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Teraz prikročím k tým povestným rím
skym veštbám!"), ktoré sa podľa tvojho
tvrdenia tak úzkostlivo zachovávaly, kto
rých zanedbanie sa pomstilo a poslúchnu
tie donášalo šfastie. Ó pravdaže!
Clodius, Flamínius a Junius preto utratili
svoje vojská, lebo neuznali za potrebné
dočkať, kým sa nažerú hladné kury. Ale
1 10

čo RegulusU5) ? Ci nezachoval znamenie
z letu vtákov, a jednako padol do zajatia '�
MancinusU8) zachoval nábožný zvyk, no
predsa sa dostal do jarma a vydali ho.
Paulus mal tiež pažravé kury, ale i tak
zahynul pri Kannách s väčšinou národaU7) .
Gajus Cézar pohrdol zlovestnými augúria
m i a auspíciami, podľa ktorých nemal sa
preplaviť s loďstvom do Afriky pred zim
a tým
nými hmlami. Preplavil sa
rahšie zvifazil !148)
Co a korko mám ďalej hovorif o výro
koch veštiarní? Amphiaraus p redpovedal.
čo sa má staf po jeho smrti, ale to neve
del, že ho žena zradí pre náhrdelníkU') .
Tiresias videl budúce veci, ale vÔkol seba
nevidel, lebo bol slepý1lO) . Výpovede py
tického Apolóna o Pyrhovj151) vybásnil
Ennius vtedy, keď Apolón už dávno pre
stal strúhať verše. Jeho obozretné a dvoj
značné výpovede prestaly. len čo ľudia boli
vzdelanejší a menej rahkoverní. Demosté
nes sa ponosoval na Pytiu, že hovorí "Fi111

lipovou rečou" ; vedel totiž o falšovaní vý
povediISI') .
"Ale veštby a výpovede predsa často
uhádly pravdu." - Hoci v toľkom počte
klamstiev sa občasná shodnosť môže pri·
písať čírej náhode, jednako sa pousilujem
hlbšie vyskúma! a lepšie dbjasniť hlavný
prameií bludu a prevrátenosti, z ktorého
vyplynula táto temnota.
Jestvujú nečistí a potu,1nf duchovia, kto
rých pozemské poškvrny a náruživosti
strhly s výšky' nebeského života. Títo du
chovia, obfažení zlom a pohrúžení do
bahna nerestí, stratili pôvodnú bezúhon
nos! svojho bytia. Keďže sú sami skazení,
neprestávajú kazif iných, aby si uľavili vo
svojom nešťastí. Sami sú zvrhlí, preto ..a
usilujú naočkovať zvrhlosť ľuďom. Sami
sú zavrhnutí Bohom, preto chcú aj ľudí
odvrátiť od Boha zavádzaním falošných
náboženstiev. Tito duchovia sú d é m o n i.
,Píšu o nich básnici i filozofi. Aj Sokra·
tes vie o nich, lebo sám - podľa pokynu
- odkladal
a vôle prisediaceho démona
.

svoju prácu, alebo sa do nej- dával. 'C aro
dejníci nielen poznajú démonov, ale po·
mocou nich aj vystrájajú všetky svoje
podivné kúsky. Na ich vnu)mutie a ich
vplyvom stvárajú také klamstvá, že i ne
skutočné veci sa dajú vidief, a skutočné sa
stanú neviditeľnými. Hostanes1l3) , prvý
z mágov slovom i činom, hovorí o pravom
Bohu s náležitou uctou, pozriá aj anjeiov,
ako sluhov a poslov pravého Boha, ktori
mu vraj tak s t oja k službám, že sa ťraSú
strachom pred samým pokynom a vý
razom tvári Božej. On písal aj o démo
noch ako o bytostiach, ktoré sa potulujú
po svete a škodia človečenstvu. A čo
Plat ón, ktorý poznanie noha pokladal za
takú fažkú vec? Keď hovorí o anjeloch II
démonoch, nevidí nijakej (ažkosti. Vo
svojej "Hostine" dokonca sa pokúša opi
saf aj prirodzenosť démonov. Predstavuje
si ju ako podstatu, stojacu medzi smrteľ
ným a nesmrteľným , to ' Jest uprostred,
medzi telom a duchom, utvorenú smieša
nim pozemskej ťarchy a nebeskej ľahkoJ

1]2
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sti. A ďalej učf, že z nej pochádza aj naša
náklonnosf k smyselnej láske154), ktorá
preniká ľudské srdce. vzbudzuje hnutia:
tvori city a rozplameňuje oheň telesneJ
žiadostivosti.
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Tito nečistí duchovia - démoni - ako
II nich hovoria mágovia. filozofi a Platón,
skrývajú sa pod posvätenými sochami a
obrazmi16!) a vzl?udzujú svojím pôsobením
zdanie, ako by bolo v nich prítomné bož
stvo: Tu a tam nadchnú veštca, zotrváva
.j ú v chrámoch, kde-tu oživia aj vlák��
vnútornosti, riadia let vtákov, usmerňu.1 u
lósy, vymýšľajú výroky veštiar� f, za�alen�
,
mnohým klamom. Lebo sa a] myha,
a]
klamú: nepoznajú totiž čistú pravdu; a
keď ju aj poznajú, nevyjavia ju, leb? �;
im samým slúžila na záhubu. UdušaJu
v ľuďoch nebeský vzlet, odvracajú ich od
pravého Boha ku vábidlám hmoty. � kalia
pokojný život, rušia spánok. Vkradnu sa i
114

do ludských tiel v podobe neduhov a za
vii\ujú choroby ; mátožia v mysliach. vy
krúcajú údy UO), a tak všakovak nútia ľudí,
aby ich uctievali. Budia dojem, ako by
dymom z oltárov a obetami hoviadok na
sýtení spôsobovali uzdravenia, keď po
pustia, čo boli sami poviazali.
Aj šialenci, ktorých vidíte pobeháva! pu
námestí, sú podobnými veštcami, lenže
mimo chrámu. Tak isto blaznejú, besnejú
a vrtia sa dokola. Aj u nich je to vplyv
démona, len je to iný druh šialenstva . _
Pôsobeniu démona treba pripfsaf aj tie
zjavy, ktoré si pred chvíľou spomenul, to
tiž sen, v ktorom Jupiter žiadal obnovu
hier, zjavenie Kastorovcov a plavbu lode
za opaskom RimankyUGa). Väčšina z vás
vie, že toto všetko vyznávajú o sebe sami
démoni, kedykoľvek ich z ľudí vyháňame
mukami zaklínacích slov, alebo ohňom
modli tieb!!7) . Sám Saturnus, Serapis, Jupi
ter a vôbec všetci démoni, koľkých uctie
vate, premožení bolesťou sa priznávajú. « o
vlastne sú. A neluhajú - zaiste na svoju
.
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hanbu -, najmä, ' ak je niekto z vás pri
tomný. Uverte teda ich vlastném u svedec
lvu a priznani u, že sú to len démoni. Keď
ich zaprisahá me v mene jediného pravého
Boha, mimovoľ ne sa zachvejú v skriveno m
tele a alebo hneď vyskoči a, alebo sa po
stupne vytratia , podľa toho, či pôsobi . � po
l u viera posadléh o a milosť uzdmvu .\uc('
ho. Pred kres(anm i utekajú zblízka, ale
skrz vás na nich už zďaleka v ktdľoch do
rážajú. Spájajú sa s duchom nerozum n.ý cll
ľudí a zo strachu ' ich potajom ky ?apliíajú
hnevom proti nám. Je predsa prirodze né
nenávid ieť toho, koho sa bojíš, a podľa
možno sti škodif lomu, pred kým máš
strach. Tak zachva cujú duše a zatvrdz u.iú
srdcia. Preto nás ľudia prv začína jú nená
vidieť, ako nás poznal i. Keby nás poznal i,
mohli by nás nasled ovať, alebo aspoií nc
odsudz ovaf.
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Nespravodlivé je súdi( o tom, čo nepo
známe a o čom sme sa nepresvedčili. A vy
1 16

to robíte! Verte nám, ktorí ľutujeme, že
sme tiež tak robili. L ebo i my sme tak isto
rozmýšľali ako vy, kým sme boli ešte za
slepení a hlúpi : že sa kresfania klaňajú
obludám , hlcú deti a nemrav nosti pášu na
hostinách . Pri tom sme nezbadal i, že démo
ni vždy rozširova li o nich tieto bájky, ale
nikto si ich nikdy neoveril, ani nedokáza l,
ani sa za taký čas nenašiel zradca, čo by
bol niečo také udal, aby obsiahol odpuste
nie viny a zavďačil sa svojím udaním. Ob
vinený kresťan sa nikdy ani nehanbil, ani
nebál, iba jedno ľutoval, - že už dávno
predtým nebol kresť:mom. Aj to svedčí, že
tu ozaj nejde o nijaké zlo.
My však, ktorí sme v . istých prípadoch
zastupovali a obhajovali aj stránky, previ
nivšie sa svätokrádežou, krvosmilstvom a
otcovraždou, kresťanov sme nepokladali
ani za hodných výsluchu158) . Ba občas zo
sústrasti zaobchádzali I5me s nimi ešte
krutejši�, aby sme ich mučením donútili
zaprie! vieru a tak ich zaeb.ránili pred
117

smrfou. Boly to prevrátené pokračovania :
nie na zistenie pravdy, ale na vynútenie
klamstvaU9) .
A keď sa niekto slabší, zlomený a pre
možený mukami, zriekol svojho kresfan
stva, hneď sme mu holi naklonení, sta by
zrielmulfm . sa tohto mena a zapretím vie
ry odrazu smyl všetky svoje viny. Ci sa
nepriznávate, že naše smýšľanie a činy
boly také isté, ako sú teraz vaše? Keby
sa bolo súdilo podľa rozumu a nie po
dľa našepkávania démona, bolo by ich
treba skôr nútif, aby sa priznali k tým
krvosmilstvám, hanebným obradom a
vraždám dietok, než aby sa zriekli kres
fans tva.
Týmito a podobnými bájkami démoni
ohlušili uši nevedomcov, takže boli na
plnení voči nám hnusom a opovrhnutím.
Nie div, lebo verejná mienka, ktorá 'ia
priživuje na utrúsených lžiach, ale pred
svetlom pravdy sa rozplýva, je taktiež
dielom démonov. Lebo oni sú to, čo sejú a
rozdq.chujú falošné zvesti.
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Z toho prameňa pochádza - čo si vraj
počul - že my vzdávame somárskej hlave
božskú úctu. - Kto je taký somár, že by
ju ctil? Oveľa väčší somár, kto tomu verí!
No práve vy - dokonca celých - somárov
ako svätých držíte vo svojich chlievoch aj
s . vašou EponoulOO) , a celých somárov so
svojou Izidou pobožne hlcete. Obetujete a
uctievate volské a baranie hlavy, máte
bohov poloľudí-polocapov16l), levohlavcov
a psohlavcov, a tých si uctievate. Ci sa ne
klaniate egyptskému býkovi Apisovi a ne
ktmite holU) ? Ci nezatracujete obety, kto
ré Egypfani a prinášajú hadom, kroko�
dilom, vtákom, rybám á ostatným potvo
rám103? A keby bol niekto takého zviera
cieho boha zabil, bol by t restaný smrfou.
Tí samí Egypfania a väčšina z vás sa ne
boja I zidy väčšmi, než zápachu cibuleI")
a ,5erapisa ani tolko, ako zvuku z neslušnej
časti tela.
Aj ten, čo o nás vymýšIa bájky, že 'ia
klaniame pohlaviu kňazov, chce prišil za
krky nám, čo sa týka jeho. Takéto neha1 19

nebno sti mÔžu sa poklad ať za sväté obra
dy iba u tých, u ktorýc h obidve :pohlav ia
predáv ajú všetky svoje údy, u ktorýc h
akékoľv ek svinstvo volá sa jemným vzde
laním (urbanitas), ktorí závidia pobehli
ciam ich prostopa šnosf, lížu mužom telo
v páse, chytajú pohlavn é údy do nerest
ných úst . . . Ľudia podlého jazyka, aj keby
mlčali! Veď skÔr' ich chytá hnus z ich ha
nebnosti, než hanba z ich hnusu. 6 hrôza !
Takých p-r í�erných zločinov sa dopúšťajú
na sebe, že jemnejšie pokolenie to už ani
t1evlá�ze vydržať a otužilejších otrokov na
lb nemožno donútif l85) .
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Takéto a podobné hanebnosti nám nc
slobodno ani len poču!. Aj na obranu viac
povedať by bol mrzký hriech. Vymýšľate
o čistých a mravopočestnýc h ľuďoch veci,
ktoré by sme my neuverili, že sú vôbec
možné, keby ste nám vy neboli dôkazom.
. Keď nám ďalej pripisujete uctievan ie
1 20

zločinca a jeho kríža, ďaleko blúdite od
, blízkej pravdy, ak si myslite, že my za.
Boha uznávame niekoho, kto si zaslúžil
trest, alebo konal len pozemské skutky_
Popravde ten je hodný poľutovania, kto
skladá všetku nádej do smrteľného člove
katIS) . Všetka jeho pomoc s a končí smrfOl.
toho človeka. Pravda, Egypťania si volia
�loveka, ktorému majú vzdával božskú
úctu. Uňho jediného hľadajú zmilovanie,
jemu zabíjajÚ'
s ním sa radia o všetkom,
obetné zvieratá. Ale ten, čo iným platí za
boha, aspoň sebe samému ostáva člo
vekom, či chce, či nechce. Lebo neoklame
svoje sebavedomie,... ak aj i ných oklame. ,
Aj kniežatám a kráľom sa mrzko lichoU
falošným pochlebníctvom : nie ako sa
svedčí mužom veľkým a vybraným, ale
ako bohom. veď slávnemu mužovi l epšie
zodpovie preukáza nie úprimnej úcty a do
brodincovi sladšie padne láska. A takto oni
ich volajú božstvami, vzývajú ich obrazy�
modlia sa k ich géniovi, to jest démono1 2}

vim) , a zdá sa im menej hrieš ne prisahaf
na génia Jupi terovho ako kráľo vh0188) .
My sa krížo m nekl ania me, ani si ich ne
želám e16�) . Ale vy, ktorí si visvia cate dre
venýc h bohov , skôr sa klania te dreveným
krížom. ktoré tvoria časti vašich bohov. Co
iné sú vaše vojen ské koruhvy, prápo ry a
zást avy. ako pozlá tené a ozdobené kríže ?
Vaše víťazn é trofej e nepri pomínajú len
podob u obyča jného kríža, ale i človek a na
iíom visiace ho. Prirod zený znak kríža po
zoruj eme aj na lodi, keď sa plaví pomo cou
napät ých plach át, alebo vystretých vesiel .
Znak kríža pripo mína aj založ ené jarm o,
a lebo člove k, mod liaci sa k 'Bohu
tými rame na
s čistý m srdc om s rozti ahnu
n priro dze
niele
mi170) . Tak je znak kríža
ným zaria dením , ale aj nábo žensk ým vý
t"azom vášho kultu .
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Teraz chcem oslovif toho, kto tvrdí, že
my k.onáme zásvätné obrady vraždou a
1 22

krvou diefafa. Myslíš, že je možné: aby
laké útle, malinké tielko muselo zahynú [
údermi? le by sa našiel taký, čo by zabil
novorodeniatko, prelial a pil nevinnú krv
stvorenia, ktoré je sotvaže človekom? TI)
nik nemôže uverif, iba ak ten. kto by bol
schopný aj spravif to. Vás však vídam,
ako pohadzujete novonarodené deti divým
zverom a vtákom, ale'bo ich hrdúsite a tak
biednou smrfou odstraiíujete so sveta1 71).
Sú také ženy, čo užitím liekov vo vlastnom
živote usmrcujú zárodok budúceho člo
veka, páchajúc krkavčiu vraždu prv než
porodia. Robíte to. pravdaže, podľa príkla
du vašich bohov. Saturnus totiž svojich
synov nepohodil, ale zožral. Preto mu vo
viacerých krajoch Afriky matky obetovalv
svoje dietky, p ričom kojením a bozka �i
udusily ich nárek, aby sa nedonášala pla
'
čuca
o b eta 17t) . U pontských Taurov :)
egyptského kráľa Busirisa bol ná'b oženskv
zvyk obetova[ hosti-cudzincov173) . Aj Gall �
via' prinášali Merkúrovi ľudské, teda vlast1 23

ne néľudské obete. , Rimania. i;>betovali ži�
vých ľudí, keď za živa pochovali po dvoji
ci gréckych a galských , mužov i žien114) .
Veď dosial uctievajú latinskéh o Jupitera;
vražďami ľudí a - čo je primerané synovi
Saturnovm u - napájajú ho kcvou pr{lvi
nivšieho sa zločincam) . Verím, ' ,že on na
ufi l Kati línu, aby krvou spečatil sprísaha
nie118), a Belonnu, ako sa má ľudskou
krvou, l' i l1 ú C O U z rán, skrápať jej obetam) ;
podobne spôsob, aKo liečiť zlú chorobu
(zrádnik.) ľudskou' krvou, teda zlom oveľa,
väčším178) . Nie sú im nepodobní ti, čo po
žívajú na arénach mäso š�liem, postr'ieka:
né a napité ľudskou krvou: alebo vypase
né na ľudskom mäse II vnútorno stiach.
Nám neslobod no vraždu človeka ani vidief,
ani o nej počufl1D) , ba natoľko sa vystríha.·
me ŕudskej krvi, že vylučuje me zpomedz i
jedál vôbec aj krv jedlých zvieratl80 )
•
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Démonsk á tlupa vymyslel a proti nám
neslýchanú bájku o krvosmilných hosti1 24

nách, �by chválu našej m ravopoč estnosti
poš�ini la hanebn ým utrhačs tvom, a tak
odstraš ila od nás ľudí, zavedených týmto
,hrozný m predsud kom prv, než by sa mohli
presved či,! o p ravde, Ani tvoj Front6 n nepo
dal o tom svedecký dôkaz, ale iba rečníc
ky hanopiS . Avšak také veci sa skôr vysky
tujú u vašich ľudí.
U Peržano v je dovolen ý pohlavn ý styk
. s matkam i. V Egypte a v Aténach
zákom
schvaľujú manžel stvá so sestram i. Vaš�
pamäti a tragédi e, ktoré tak radi čítate a
. póčúva te, vychvaľujú krvosm ilstvá181) . Ba
ctite aj krvosm ilných bohov, ktorí óbcova
'li s matkou, dcérou alebo sestrou I82) . Ná
'sledok toho je, že krvosm ilstvo 'sa u vá'"
často vyskytuje a vždycky sa dovoľuj e. Aj
nevedomky sa môžete, vy úbožiaci , do
pustiť nedovole ných stykov. Keď voslep
všade smilní te, na všetky strany plodíte
deti, keď často i doma narodených sveru
'
Jete do cudzej opatery, potom sa, p'ravdaže, nevyhnu tne spletiete so svojimi pokrv1 25

nými, lebo ani vlastných deti ne-p ozn�te:
A tak hráte krvosmilné tragédie, hocI S l
to ani neuvedomujete.
My naproti tomu nepestujeme čistotu
len na tvá'ri, ale a j v myšHenkach. Vďačne
ostávame verní sväzku jediného manžel
stva, poznáme nanajvýš jednu manžel
ku183)
z túžby po potomstve. - alebo
nijakú. Na hostinách sa držíme nielen po
čestne, ale striedmo. Neholdujeme obžer
stvu, ani pijatykou neprefahujeme posede
nie, ale krotíme ' veselosf vážnosfou. CisU
sme v rečiach, ešte čistejší telom, takžn
väčšina ži ie vo večitom - p anenstve, v ne·
porušenosti tela a skÔr si to chváli , než
by sa tÝm chválila. Taká ďaleká je nám
krvosmilná žiadosť, že premnohí sa zrie
kajú aj počestného obcovania.
Ked pohtdame vašimi hodnosťami a
purpurovými rúchami, to ešte neznamen4.
že sme už tým samým vyvrheľmi. Ani
strannícki nie sme, lebo sme všetci odu
ševnení za jedno dobro, tak pokojamilovní
_
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v c�lku, ako jedn otliv e med zi sebou. Ani
po kúto ch nekl ebetí me, len vy sa hanb íte
alebo bojit e počú vať nás verejne. A keď
sa náš -počet denn e zväčšuje, to nie je zlo
činn é pobl úden ie, ale chvá lyho dné sve
dectv o . Lebo len v čnos tnom spôs obe živo
ta si ostáv ajú starí priat elia vern í a novi
sa prip ájajú . Tak sa my ľahk o vzáj omn e
pozn áme , nie pom ocou nejakého teles né
ho znak u, ako sa vy nazd ávat e, ale po zna
men í nevi nnos ti a skro mno sti. Pret o sa
milu jeme vzáj omn ou lásk ou - čo nám
tak zazli evat e - lebo nevi eme nená vidie ť.
Preto sa navz ájom volá me brat mi - ('o
nám vy závid íte - lebo sme dietk ami jed.
ného Boha -Otca, pokr vní spolo čens tvom
viery a spolu dedi čmi jednej nádejeI84) . Vy
napr ot i tomu sa navz ájom nepo znáte a
zhrý zate sa vo vzáj omn ých rozb rojo ch.
Neu znáv ate sa za brat ov, iba ak pri brat ovra žde.
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Nazdávate sa, že držíme v tajnosti pred
met svojej viery, keď nemáme svätýň ani
,Qltárov? -:;- Akýmže obrazom si mám
,. z názornif Boha, keď vlastne sám človek
je obrazom Božím? Aký chrám mu mám
postavif, keď celý svet, jeho všernocou
zblldovan ý, nemôže ho pojaf? Mám veľ
kosf toľkého majestátu zatvorif do jednej
cely, keď sám ako človek obývam šir�í
priestor18S) ? Ci mu nemáme skôr vo svojej
du!\i postavil svätyňu a v najhlbšom kúti
ku srdca mu zasvätif m iestom) ? Mám
Bohu obetovaf plodiny a zvieratá, ktoré
On stvoril na môj úžitok, a tak mu vracaf
jeho dar? To by bola nevďačn osf. Bohu
j e dobré srdce, čistá
príjemno u obetou
. 187) . Teda
. ené sve domle
myse r a nepospm
kto zachová va nevinno sr. najlepši e prosí
Boha ; kto je spravodl ivý. obetuje Bohu ;
kto sa zdržiava klamstv a, smieruje Boh a ;
kto vytrhne bližného z nebezpečenstva,
prináša Bohu najlepší dbetný dar. To 'lÚ
.
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naše obety, naše bohoslužby. Ten je u nás
najnábožnejší, kto je najspravodlivejší.
Boha, ktorého ctfme, pravdaže, ani ne,
ukazujeme, ani sami nevidíme. Ba práve
preto v Boha veríme, že ho nemôžeme
vidief, aj keď ho môžeme poznaf. Pozoru
jeme totiž jeho moc, stále prítomnú v jeho
dielach a vo všetkých prírodných ja
vOGh188) : či hrmí, blýska sa a bije hrom,
alebo slniečko svieti. Nediv sa. že BQha ne
vidíš. Vietor duje, všetko unáša, víri :�
hýbe, a predsa pohyb vetra uniká nášmu
zraku. Do slnka sa nemôžeme dívaf, hoci
je p ríčinou videnia u každého. Jeho lúče
'o slabujú naše oči, pohľad sa zatemňuje a
po dlhšom dívaní sa celkom skazí zrak. A
samého Stvoriteľa slnka, samý pramel"
svetla by si vedel zniesf, keď sa už od jeho
bleskov odvraciaš a skrývaš sa pred jeho
hromami ? Chceš vidief Boha telesnými
očami, keď ani vlastnú dušu, ktorá ti däva
život a reč, nemôžeš vidief ani udržaf! ?
Boh vraj nevie nič o tOTIl, čo človek
1 2�l

robí. A keďže je v nebi, nemôže sa ani ku
všetkým dostat, ani každého poznaf.
Blúdiš, človeče, a mýliš sa. Akože môže by t
Boh ďaleko, keď sú Ním plné celé nebesá
l zem, ako i to, čo je mimo tohto okruhu.
On j e nám nielen všade najbližšie, ale nás
aj preniká. Pozri ešte raz na slnko. Na
nebo je pripevnené - a do všetkých kútov
sveta sa šíri. Naraz je všade rovnako pri
lomné, všade preniká jeho svetlo, a jed
nako jeho jasnost tým vôbec netrpí. Cim
viac potom Boh: Tvorca a Skúmate ľ všet
kého, pred ktorým nič nemôže byt skryté,
je prítomný v tmách, prítomný v našich
myšlienk ach, ako by v temnotác h iného
druhu. Nielen že sa pod ním pohybuj eme,
ale - aby som rovno povedal - v i'l om
ž i j e m e tll) .
-
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Nemôžeme sa utešovat, že nás je vera.
Nám sa zdá, že nás je mnoho, ale v očiach
Božích nás je vermi málo. My rozoznáva130

me národy a kmene ; Bohu je celý tento
svet jedna rodina . Králi poznajú stav svoJ
ho krárovstva p rostredníctvom úradníctva.
Boh nepotrebuje zpravodajcov. Lebo ne
žijeme len pred jeho očami, ale priam
v jeho lone.
Zidom vraj nič neosožilo, že aj oni cti l i
jedného Boha, a t o č o najúzkostlivejšÍe, na
svojich oltároch a v chrámoch. Nevedo
mostou hrešíš, keď spomínaš len neskoršie
udalosti a n a prvšie alebo zabúdaš, alebo
ich nepoznáš. Aj Zidia, kým nášho Boha
ctili - lebo On je Bohom všetkých
kým ho ctili čisto, úprimne a pobožne,
kým zachovávali jeho spasiteľné príkazy,
vzrastali z hŕstky na nespočetný národ,
stávali sa z chudákov boháčmi, z otrokov
vládcami ; malá hŕstka porazila veľké voj
ská, bezbranní p remáhaH ozbrojených,
prenasledujúc utekajúceho nepriateľa na
Boží rozkaz a s pomocou prírodných živ
lov. Cit aj len ich spisy, skúmaj, čo hovol'Í
o Zidoch Jozef FIávius, alebo ak dávaš
prednost rímskym, Antonius JulianusUO)
_ ._

...
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z morí, Keď totiž všetka vlaha vyschnE',
celý tento svet sa zažne. Aj epikurejci za
stávajú ten istý náhľad o vzblknutí prvkov
a zániku celého svetalll) .
Platón hovorí, že končiny sveta sa strie
davo zaplavujú a vznecujú. Keď aj tvrdil ,
že stvorený svet je večný a nezničiteľný,
jednako dodáva, že jedine Tvorca môže ho
znovu rozložiť a zniči f. Preto niet na tom
nič divného, keď táto svetová hmota bude
zborená mocou toho, kto ju postavil. VieW,
že my len to hlásame, čo učia filozofi ;
nie preto, že chceme kráčal po ich sto
pách, ale preto, že oni si vzali za vzor a
podľa svojho prispôsobili tôňu pravdy
z božích predpovedí prorokovte%) .

(aby sme vynechali starších spisovateľov) .
a presvedčíš sa, že svoj osud si zavinili
vlastnou skazenosťou a nič sa nestalo
ináč, než im to bolo dávno predpovedané,
al� zostanú vo svojej zatvrdlivosti. Tak po
chopíš, že napred oni zanechali Boha a
preto ich Boh opustil, teda nedostali sa
ako ty bezbožne tvrdíš - aj so svojím
Bohom do poroby, ale Boh ich strestal za
to, že sa spreneverili jeho zákonu.

-
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Oalej je rozšírený blud o svetovom po
žiari. Ľudia len ťažko, alebo vôbec neve
ria, že by mohol razom spadnúl nejaký
oheň s neba. Ktože z mudrcov pochybuje,
kto by nevedel, že všetko, čo vzniklo, aj
zaniká ; že všetko stvorené má svoj koniec,
že aj vesmír prestane so všetkým, čo ob
sahuje, tak, ako sa započal. Stoici súhla'!
ne tvrdia, že všetky nebeské telesá vzblknu
obrovským požiarom, keď ich prestane ži
vil para zo sladkovodných prameňov a
1 32

Tak isto slávnejší z filozofov - prvý
Pytagoras, ale hlavne Platón - vyslovili
sa spotvorene a polovičato v súvislosti
s pravdou o zmttvychvstaní. Učia totiž, že
duše po rozviazaní telesných sväzkov osfä
vajú večne ďalej a stále sa sťahujú do no .
vých tieIU�) . A čo je úplne prevrátené, do�
,
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dávajú aj to, že duše ľudské prechádzajú
do hoviad, vtákov a do divých zverov.
Prirodzene, takýto náhľad nic je dôstojný
filozofického učenia, ale skôr hoden he
reckého výsmechu. No pre terajší náš cieľ
slačí, že vaší mudrci aj v tejto veci do istej
miery súhlasia s nami.
K Lo je vôbec laký hlúpy alebo obme
dzený, aby sa opovážil popiera!, že Boh
môže človeka znovu vzkriesi r, keď ho
kedysi mohol stvori!? Ak človeka niet po
smrti, ako ho nebolo pred počatím, prečo
by sa nemohol obnovil tak, ako sa mohol
z ničoho narodi!? Naopak: ťažšie je da!
vznik tomu, čoho ešte niet, ako zopakovaf
to, čo už raz bolo. Ty myslíš, že keď niečo
zmizne zpred našich slabých očí, že aj
Bohu zmizne ? Ka7dé telo, či sa rozsype na
prach, alebo sa rozloží na tekutinu, či &a
obráti na popol, alebo sa vyparí, tratí sa
len pre nás, ale pre Boha, udržiavateľa
prvkov, sa zachová.
Nebojíme sa, že pochovaním do zeme
sa stane telu ujma - ako vy v�ríte. My
1 34

sa len pridfžame starodávnej a dôstojnej
šej obyčaje pochovávania. Pozri le!)., celá
príroda naznačuje budúce zmŕtvychvsta
nie na naše potešenie: slnko zapadá a vy
chádza; hviezdy hasnú a vracajú sa; kvety
zvädnú a znovu ožívajú ; stromovie po
opadnutí znovu sa zaodieva l ístím. Semien
ko musí zhni!, aby vydalo nové steblám,.
S telom v hrobe je to ako so stromami
v zime : zdanlivým odumretím len utajujú
životnú silu. Co si taký netrpezlivý, že
chceš, aby ešte v krutej zime ožil á rozvil
�a ? Musíme počka f aj s telom, kým príde
jeho jar. Viem sice, že mnohí v povedomí
viny si viac želajú ako veria, že po smrti
ich nebude. Radšej by totiž chceli celkom
zhynú!, ako by! obnovení pre muky. Tento
ich blud sa priživuje na slobode, ktorá 'Ia
im ponecháva lu na svete, a na prene
smiernej Božej trpezlivosti, ktorej súd je
tým spravodlivejší, čím neskoršie príde.
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Diela učencov a spevy básnikov upomí
najú ľudí taktiež na onen plamenný prúd a
žiar, ustavične vyšľahujúci zo stygického
bahna, ako na miesto večných trestov a
múk. Dozvedeli sa o i'iom z výpovedí dé
monov a z prorockých zpráv. A preto
u nich aj sám JUJ..iter, král bohov, s po
svätnou bojazlivosťou prisahá na ohnivé
brehy a temnú priepasť, už vopred sa hro
ziac n:ók, o k,torých dobre vie, že sú urče
né jemu a jeho ctiteľom. A tieto muky ne
majú miery ani konca. Tam lúty Ohel!
spaľuje údy a znovu ich zotavuje, stravuje
ich a opäť ktmi. Ako ohnivé blesky pára
jú telesá, ale ich nezničia, Ilko žeravá kaša
Etny, Vezuvu a iných vulkánov po celom
svete neustále vrie a nevyhasne : podobne
ten trestajúci oheň nespaľuje telá, aby
ich zničil, ale sa sýti ich neprestajnou
.sužobou.
Nik nepochybuje o tom - iba ak bez
božník, - že tí, čo nechcú Boha pozna f,
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trpia zaslúžene ako zločinci a nespravod
liví. Lebo neznať Otca všetkých a Pána
vesmíru nie je menší zločin, ako obrážať
ho. Ako neznalosť Boha je dostatočne
trestuhodný čin, tak zas poznanie 'B oha
môže prispie! k odpusteniu viny.
A k sa porovnáme my kresťania s vami,
ukáže sa, že sme oveľa lepší od vás, hoci
poniektorí z nás �labšie zachovávajú kres
ťanský zákon. Vy síce zakazujete cudzo
ložstvá, ale sa ich dopúšťate. My, ako že
náči, sme jedine pre s v o j e manželky.
Vy trestáte len zločiny, ktoré sa zjavne do
kážu; u nás už sama myšlienka na zlo je
hriešna. Vy sa hojíte tých, čo vedia o
vašich zločinoch ; my už samého hlasu sve
domia, bez ktorého by sme nemohli žit.
Napokon vašimi ľuďmi sú preplnené žalá
re; z kresťanov tam nie je nikto, iba ak
mučeník pre vieru, alebo odpadlík.
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Na osud nech sa nik neodvoláva, aby sa
nfm utešoval, alebo ospravedlňoval svoje
skutky. Aj keby bol život hrou osudu,
vôľa je predsa slobodná. A preto pred
metom súdu sú ľudské skutky, nie posta
venie človeka. Co iné je osud, než čo Boh
každému z nás určil? A keď On vopred
pozná našu povahu, aj osudy u rčí po � ra
zásluh a vlastnosti jednotlivcov. Teda nc
trestá sa naŠa vrodená príroda, ale smero
vanie nášho ducha. No dost už o osude, aj
keď je to nateraz málo. Inokedy budeme
rozprávat o tom hlbšie a obšírnejšie.
Ostatne, keď sme väčšinou chudobní, l o
n i e j e naša hanba, a l e naša sláva. Prepych
ubíja ducha, mierny nedostatok ho posil
ijuje. Akože môže byt chudobný ten, kto
nič nepotrebuje, kto nepachtí po cudzom,
kto je bohatý v Bohu1ll5) ? Chudobnejší je
ten, kto má veľa, a ešte si viac žiada.
Poviem prosto, ako si myslím: nik ne
môže byt tak chudobný, ako bol pri na1 38

rodení. Vtáky žijú bez otcovizne1$O), ho
viadka si nájdu potravu každý deň, a pred
sa sú tieto tvory len pre nás na svete. My
to všetko vlastníme, ak po tom (nezriade
ne) nebažíme. Kto podniká dlhú cestu, je
tým šlast nejší, čím menší má batoh. Po
dobne na tejlo životnej ceste blaženejší j�
ten, kto si chudobou obľahčí, ako ten, kto
vzdychá pod tarchou bohatstva. Keby sme
bohatstvo pokladali za užitočné, vyprosili
by sme si ho od Boha. Môže predsa po
skytnút kúsok, keď je všetko jeho. Ale my
radšej chceme pohŕdaf bohatstvom, ako
ho vlastnil. Viac túžime po nevinnosti,
viac sa modlíme za vytrvanlivosf, radšej
chceme žil v čnosti než v hojnosti.
Keď cítime ľudské slabosti na tele II
bez cvičenia a námahy chradnú sily ducha
i tela. Tak aj všetci vaši hrdinovia, ktorých
staviate za vzor, prebili sa cez trud a bie
du k rozkvetu a sláve. Aj nám môže Boh
trpíme nimi, to nie je t rest, ale cvičenie.
Sila ducha sa utvrdzuje v slabostiach IU) ,
a nešfastie je dosf často školou čnosti. Veď
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lahko pomôcf; on nepohtda nami. On
predsa všetko spravuje a miluje svojich
verných. Ale v strastiach každého skúma
a skúša. V nebezpečenstvách zváži ducha
každého človeka. Až do posledného dychu
prezvedá vôľu ľudskú, súc istý, že mu nič
llemôže uniknú!. Ako zlato sa skúša
ohňom, ta k my fažkosťami životaUB) .
37

Aké je to krásne divadlo pre Boha, keď
kresťan zápasí s bolesfou, keď naň dolie
hajú prenasledovania, tresty smrti, muče
nia, keď s pohfdavým úsmevom krác"a
v ústrety rinčiacim nástrojom smrti a su
rovému katovi, keď hrdo háji svoju slobo
du proti kráľom a kniežatám, a skloní sa
len pred Bohom, ktorému patrí; keď sa
s víťazoslávnym triumfom vysmeje sudco
vi, ktorý vyniesol nad ním rozsudok smrtil
Lebo kto dosiahol cieľ, po ktorom túži, je
naozaj víťazom. ,Ktorý vojak pred očami
vojvodcu nečelí smelšie n�bezpečenstvu ?
Nik totiž nedostáva odmenu, kým sa neo1 40

s,vedčil v boji. Jednako vojvodca nemôže
dať, čo sám nemá. Nemôže predfžif život ;
môže nanajvýš udelif vojenské vyznačenia.
Avšak boží vojak nebýva ani v bolesti
opustený, ani smrr neznamená preň zá
nik. Kresťan sa môže zdať nešťastný, ale
nešťastný byť nemôže. Vy sami do neba
vychvaľujete tragické postavy, ako Mucia
Scévolu, ktorý podnikol pochabý útok
na kráľa a bol by padol celý za obeť ne
pri a teľom, keby nebol obetoval pravicu.
Koľkí z našich si dali nielen ruku, ale celé
telo upiecf a spálif bez jediného výkriku
bolesti, hoci mohli dosiahnuť oslobodenie!
Ale čo porovnávarn' mužov s MiIcíom,
Aquiliom1tt) alebo Regulom ? Veď naše deti
sa posmievajú (vašim)
a slabé ženičky
krížom, :mučiarňam, šelmám a všetkým
h rôzostrašným druhom popráv, a znášajú
bolesť s hožskou trpezlivosfou.
Jednako nenahliadnete, vy bedári, že
niet človeka, ktorý by bez príčiny chcel
podstúpiť smrť, alebo mohol vytrpieť tolké
muky bez Božej pomoci.
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Iba ak vás mýli, že neznabohovia oplý
vajú bohatstvom, lesknú sa hodnosfami a
zaujímajú vplyvné postavenia? Úbožiaci l
Preto sú tak vysoko vynesení, aby tým
hlbšie padli. Vykrmujú sa na obetné zvie ·
ratá, . ovenčujú sa ako obete - na tres t200) .
Niektorí bývajú vyvýšení na prestol moci
a slávy, aby voľne uplatňovali svoju nevia
zanú samopašnosf a v skazenosti srdca
f.lremrhali aJ posledné zbytky svedomia.
Ci môže byf t �valé šfastie bez poznania
Boha, keď jestvu .ie smrf? Stratí sa ti sra
s en prv než ho dosiahneš.
.
Si kráľom ? Tak isto sa muc:;fl\ hM, ako
si sa predtým tria sol. Môteš byf obklopp.
nÝ akokoľvek početnÝm sprievodom : vo
chvíli nehe7.pečenslva si predsa sám . Si
bohatý? - Nevypláca sa dÔverovaf šfastiu,
a krátka životná cesta veľkým batohom sa
neustelie, ale obfaží. Pýšiš sa odznakmi 3
purpurovou šatou? Bláznivá ľudská pre
vrátenosf a márny shon za hodnosfami:
lesknúf sa purpurom a maf špinavé srdce.
1 42

Pochádzaš zo vznešeného rodu ? Si hrdý
na svojich predkov? - Všetci sa rodíme
., rovnakom stave, len osobnou zdatnosfou
sa líšime.
My sa hodnotíme podľa mravnosti a
poctivosti. Preto, prirodzene, sa stránime
vašich mrzkých radovánok, sprievodov a
divadiel, ktorých náboženský pôvod po
známe a ich hriešne zvody zavrhujeml'.
Ktože by Sa nezhrozil nad besnými ruvač
kami pri pretekoch v cirkuse!Ol) , nad reme
selným zabíjaním ľudí opreteky pri gla
diátorských zápasoch? Ani v divadlách nie
ie šalenie menšie, ba hanebnosti sú ešte
bezuzdnejšie: keď komediant rozpráva ale
bo predstavuje cudzoložstvá, keď zoženšte
ný herec predstiera smyselnú vášeň, ahy
Ju vzbudil u divákov. Zároveň przní vašich
bohov, keď predstavuje ich smilstvá, kvU
by alebo výbuchy nenávisti. Predstiera
falošnú bolesf, prázdnymi posunkami a
grimasami dojíma vás k slzám. Tak v sku1 43

{očnosti túžite po vraždách, kým v hre ich
falošne oplakávate.
38
Keď poh ŕda me'jedlami a nápojmi, ktoré
'J)ozostaly od obetí bohom, nerobíme to zo
strachu, .ale na dôkaz pravej slobody.
Každý plod prírody je síce nepoškvrnený
l>oží dar a nijakým zneužitím sa nemôže
zmeni! na zl?02) ; jednako sa ho zdržiava·
me, aby si niekto � nás nemyslel, že sa
hanbíme za svoje náboženstvo.
Kto by však pochyboval o tom, že milu
jeme jarné kvety? Utrhneme si predsa aj
ružičku, aj ľaliu a vôbec každý pekný vo
ňavý kvet. Používame ich aj po jednom.
.ft ktoré sú nežp.é, sväzujeme do kytíc. Oví
jame si vencami hrdlá. :le si práve hlavl,l
nevenčime203j , to nám ráčte odpusti!: zvyk
nutí sme rozkošnú vôňu kvetov vdychoval
nosom, nie hlavou a vlasmi vychutnáva!. '
' Ani mftvych vraj rteovenčujeme." . -.:..
V � omto sa vám ja viacej čudujem, prečo

dávate k mftvole fakle, ak ona cíti, alebo
vence, ak nič necíti. Ak je (nebožtík) bla
žený, nepotrbeuje vašich kvetov. Ak je
neš!astný, nespravia mu rados!. My na
proti tomu pochovávame svojich mŕtvych
v dôstojnej tichosti, v akej aj žijeme, a ne
ovíjame ich vädnúcim vencom, ale očaká
vame od Boha nevädnúci veniec z več
ných kvetov20') .
Tichí ft skromní, spoliehame sa na
štedros! Božiu, a oživujeme v sebe nádej
na budúcu blaženos! vierou v � eho prítom
nú velebu. Raz blažení vstaneme z mtt
vych, no už teraz žijeme v blahom naze
raní do tejto budúcnosti.
Nech sa díva "atický blázon"!05) Sokra
tes, keď tvrdí, že nič nevie, a preto je sláv
ny - pravda, podľa svedectva najfalošnej
šieho démona . Môže si Arkesilas, Karnea
des, Pyrh6n a celý roj Akademikov pochy·
bova!, koľko chce, a Simonides hoci večný
odklad žiada!. Pohtdame mudráckymi
p6zami filozofov, o ktorých vieme, že boli
zvodcami, cudzoložníkmi a tyranmi - a
le
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vždy výrečnými, keď bolo treba háji! svoje
vlastné neresti . My ukazujeme múdros!
nie v plášti!Ot) , ale v smýšľanÍ. Nehovorí
me veľké pravdy, ale ich žijeme. My sa
smieme chváli!, že sme dosiahli, čo tam � í
s najvyšším vypätím síl hľadali, ale nájsf
nemohli.
Prečo by sme mali by! nevďační, prečo
by Sme sa vzájomne nenávideli, keď pravda
o Božstve dozrela v našich dňoch ? Chop
me sa tohto svojho šťastia a prijmime zá
sadu pravdy : Ne� prestane povera, vy
hoďme bezbožnos! a zachovajme si pra vé
náboženstvo r "
39

Oktávius skončil. V nemom úžase so
t rvali sme hodnú chvíľu bez akéhokoľvek
pohybu. Ja osobne bol som mimoriadnym
obdivom celkom unesený. Veď objasnil
otázky, ktoré je rahšie cítiť, néž v'Y,íadriť
slovami. Podoprel ich dôkazmi. príkladmi
a citátmi z významných diel, a tak porazil
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našich zlomyserných odporcov ich vlast
nými filozofickými zbraňami. Nadto po
ukázal, že pravda je nielen ľahko pochopi
teľná, ale, aj ľahko prijateľná.
40

Keď som takto mlčky dumal, Cecílius
zrazu vyhŕkol : "Ja čo najsrdečnejšie blaho
želám svojmu Okláviovi, ale aj sebe . A ne
čakám už na rozsudok. Zvíťazili sme. Sebe
však nie neprávom nárokujem hlavné ví
!azstvo. Lebo ako on zvíťazil nado mnou,
tak ja triumfujem nad bludom. Co sa týka
hlavných bodov rozpravy, uznávam Pro
zreteľnosť, prijímam náhľad na Boha II
pripúšťam aj čistotu náboženstva, ktoré
odteraz už smiem nazýva! svojím.
Ostávajú ešte niektoré nejasnosti, ktoré
sa síce nepriečia pravde, ale ktoré mi bude
treba objasni! k úplnému vyučeniu. Ale
o tom zajtra, lebo slnko sa chýli k západu.
Pôjde nám to už ľahšie, keďže sa shoduje
me v hlavnej veci."
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"Moja radost" - vravím
"je ešte
väčšia, lebo sa teším za všetkých troch.
Veď Oktávius zvHazil a .i za miía, keď mi
odpadla najošemetnejšia úloha rozhodu
júceho sudcu. A'le slovami nemôžem nále
žite oceniť jeho zásluhu. Svedectvo člove
ka, tobôž jedného, je na to prislabé. Má
znamenitý dar Boží. Jeho duch ho nu
ph'íal pri reči a s Jeho pomocou zvíťazil".
Odišli sme, naplnení veľkou radosťou207) .
Cecilius z toho, ž e uveril, Oktávius, ž e z\'i··
fazil, a ja z obidvoch : že jeden uveril a
druhý zvíťa zil.

POZNAMKY

P O Z N Á M K Y .'
(Okt

l)
"l
')

4)
' -J

•}

=

Oktávius; p r i letopočtoch :
p. = po Kr.)

a =

pr.

Kr.,

Odchodom
niektorí
rozumejú
smrf.
Ini
(Hurter) len odchod z mesta.
,.Eadem velle vel nolle" bolo prislovie; porov.
Sallus!., Cat. 20, •.
Horácius volá priatela Vergflia "animae d i 
mid,ium meae" (Carm. I, 3 , 5) Ovfdius hovori
o Oreslovi a Pyladovi : "qui duo corporibus,
mentibus unus erant" (Trist. IV, .7, 2). Porov.
Cicero, De amic. 25, 92,
Naráža n a svoje obrátenie z pohanstva na
kresfanstvo.
Protiklad:
tma-svetlo,
bludmúdrosf, porov. 1 Ptr. 2, 9.
Q. Cecfllus Natalis, ešte vtedy
pohan,
po
chádzal pravdepodobne z Cyrty v Afrike.
(Oki. 9, 6 a 31, 2) a bol asi otcom M. Cecllill
Natalisa, Iriumvira okolo r. 210 p o Kr., zná
meho z nápisu č. 2933 u Dessaua .
' Oslia, vtedy ešte pri
ústi (ostium)
Tiberu,
7 km od mora, bolo pristavom
už
dnes
Ríma. Vznešenf Rimania si tam postavili vily.
Tam mal aj sv. Augustin slávny rozhovor so
svojou matkou ,Monikou pred jej sm:rfou o

večnom f ivot e (Cfes.

IX, 10) .
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Reuma, ktorú pokladali na následok priver
kej vlhkosti v tele.
7a) Rozumej : Tiber.
8) Cec1lius sprevádzal oboch ako treH spoločník.
') Kult egyptských božstiev Serapisa a Izidy bol
za doby cisárskej v móde medzi vznešenými
Rimanmi. Domicián (81-96) postavil pre Ile
svätyňu Serapeum. - Poklona a bozk bol

7)

10)

11

)

it)
11)
)

U

ll

)

ll

)

17)
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znak náboženskej úcty.
Prívlastok Minúcia Felixa. Slovo "brat", v šir
šom smysle "priatela", používalo sa ako oslo
venie hlavne medzi
Okt. 9, 2) .

kresfanmi.

(Mt.

23, 8 n

a

l'

)

)

l'

tO)

Celý odsek je majstrovský opis prírody, hod
n ý pera impresionistu.
Hra nit "žabky"; .Gréci ju volali "epos trak is
mos". (Podobný opis máme u Poluxa [konc.
2. st. po Kr.] 9, 1 19) .
Minúcius zacitoval Verš, ktorý bol zárovcli
príslovím. .
Skepticizmus, alebo skôr probabilizmus tzv.
Novšej Akadémie, o ktorom píše obšírnejšie
Cicero. D e nat. deorum I, 1 2.

Luknelu8 ( D e natura rerum) .
Minúcius sa
drži vývodov epikurejca Velleia v Ciceróno
vom dialogu De natura deorum.
Phalarls
tyran
z
Agrigentu
(cca 550 a.),
známy svojimi ukrutnosfami. Hádzal ludl do.
kovového býka, rozpáleného n a žerl!-vo, aby
mu i<:h stenanie pripomínalo b"!lčanie býka.
Dionýzlus starší, syrakúz sky tyran (t367) , po
k l a daný za typ zločinného, krutého a bezbož
ného samovládcu.
P. Rutfllus Rulus, konzul r. 106 pr. Kr., zná
my svojou svedomitosfou. Ako legát v pro
vincii Ázia,
chcel j u chráni( proti zderslvu
colníkov. Rímska šlachta tým utrpela stratu.
obžalovala ho z vydieračstva, takže r. 92 bol
poslaný do vyhnanstva. (T. Livius, epit. 70).

Furlus Camlllus, diktátor, dobyl r. 396 pr.
Kr. Veiae a porazil Galov. Z nepriatelil si lud'
a "pre spreneveru" poslali ho do vyhnanstva
v Ardei.
'

U) M.

H) Tak Saturnus bol krárom Itálie.
Cas
jeho.
múdrej vlády volajú " aelas eurea" - zlatým
vekom.

Už Petrovi a Jánovi sa pohania divili, že sú
nevzdelaní ludia (Sk. ap. 4, 1 3) . Kresfanstvo
sa šírilo najmä medzi otrokmi a nižšími spo
ločenskými vrstvami, hoci hneď na začiatku
prenikalo aj medzi najvyššie vrstvy.
Preto
časté výčitky, že si "dovorujú" filozofova!.
Gnóthi seaulón - (poznaj seba samého) bolo

U)
II)
!tj

Túto " A tomislickú" teóriu prvý hlásal Leuklp
pos z Abdery
(5. st. pr. Kr.l . . Rozvinul j u
Demokrltos
a
Eplkuru8,
a ospil!val ,básnik

17) Astarle, hlavná bohyňa mesta Tyru, paralelná

napísané nado dverami delfského chrámu
bolo devízou celej Sokratovej filozof.ie_

a

28

) Céres,

dávna italská bohyňa úrody, v Eleuzi
pri Aténach ctená pod menom Demeter tzv_
eleuz-inskými mystériami.
Matka bohQv, Kybélé.
Grécky Askleplos, boh lekárskeho umenia.

Bél - Baal (- pán) ; semitské kmene volaly
týmto menom všetky božstvá. (Porov. vo sv.
Písme: Bél-zebúb, Bél-Fegór, atď. Porov. Mi
kUk, Biblická areheologie, Obofišt/! 1936, str.

192n).
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)

U

)

'0)
81)

Sf)

.a)

uviazla pri Ostii na plytčine, takže sa nedala
rušif nijakou silou. Mohla ju pohnúf iba čistá
panna - Vestálka. Quinta Claudia, žena dosf
pochybnej povesti, pomodliac
sa
k bohyni,
pritiahla loď k brehu (Livius, 29, IOn) .

s frygickou Kybélé, egyptskou Izidou, gréckou
Afroditou a rlmskou Venušou.

Diana (grécka Artemis), bohyľía kvitnúcej prí.
rody, ochrankyňa zvierat, v Tauride uctieva·
ná ľudskými obetami (napr. Ifigénia ; porov.
nižšie pozn. 1 74).
Boh obchodu a vojny, ktorému Galovia obe·
tovali ludí (kap. 30, 4) . (Caesar, Bell. Gall.
VI, 1 7.) .
Vestálky, strážkyne
kap. 25, 10) .

posvätného

ohňa

(porov.

R. 390 dobyli Galovia Rím li oblahIi Kapitó.
lium. Kiíaz Fabius prenikol radmi nepriateľo"
a obetoval na Kvirináli bohom. Vrátil sa ne·
bohoslužobného
do
dotknutý; bol oblečený
rúcha a mal v rukách , bohoslužobné nádoby.
(Livius, V, 46, 2 n . ) .

Rimania

uctievali m n o h o

cudzfch

Junónu Reginu, aby
mesta
Veiae bohYl1U
opustila Veiae a prišla do Ríma (porov. Livius,
V, 2 1 , 1).
ctili
božstvá
neznáme
Agnóstol tbeol
v Grécku i v Rfme. Sv. Pavol spoII1fna v rc.�i
na Areopágu (Sk. ap. 1 7, 28), že videl v Até·
nach oltáre s nápisom "neznámemu bohu".

U)

t 54

17)

Rimani.a
si
ako božstvá. Preto maly náhrobky často tvar
oltárov s iniciálkam i : D. M. (dis manibus t. j.
božským dušiam) .
Za vojny s Hanibalom r. 204 pr. Kr. na radu
Sibyliných knfh mohol byt nepriateľ len tak
premožený, keď sa dopraví do Rfma čierny
Pessinuntu vo Frýgii, zasvät�ný
z
kamel'i
s kameňom
L';)(1
Kybéle.
matke bohoT -

Jup.iter sa vraj zjavil
vo
snách
p lebejcovi
Ti tovi Latihovi
a
žiadal obuovif turnajové
hry r. 491 a. L i v., I I, 36; Cic., De div. I, 55.) .

Dedus Mus zasvätil sa podzemným bohom
na dobrovolnú smrf v bitke proli Lati ncolD
na úpälf Vezuvu r. 339 a.
Jeho
syn sa tak
isto obetoval v bitke pri Sentine proli Samni·
tom r. 295 a. (Livius V I I I, 9 . 1 0.) .

'S) P.

božstic v.

Diktátor Camlllus prosil pred dobytím mesta

S') Manes - duše nebožtíkov ctili

'0) Kastor a Polux. Podla povesti zjavili sa pri
studni Juturna na Fóre Rom. r. 1 68 v ten
istý del'i,
keď
L. Emilius Paulus porazil
Pel'zea
Maccdonského
pri
Pydne
(Flórus,
Epit. I, 28, 14) .

") R. 362 a vzniklo razom
velké
priepadlisko
uprostred Fóra Rom. Veštba žiadala, aby sa
niekto obetoval. Mladý M. Curtius skočil do
jamy aj s kOl'iom a priepasf sa hneď zavrela
(Lacus Curlius) Liv. VII. 6.

U)

Cl)

Nad riečkou Alliou, 1 5 km od Rima, porazili
Galovia Rimanov
r. 390.
Dies AllIensls bol
dňom národného smútku (Vergil., Aen. 7, 7 1 7) .
M . Felix
s a t u dopustil nepresnosti. P. Clau
dius Pulcher a L. Junlus Pullus boli konzul·
mi r. 249 za druhej púnskej vojny. Prvý pre·
hral námornú bitku pri Drepan, druhý utratil
loďstvo stroskotanfm. K eď sväté kury nechce·
ly ž r a f, Claudius ich dal pohádzaf do mora,
aby sa napily. (Cic., De nal. deor. II, 7; D e
div. I I , 20) .
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4!)

Pri jazere Trazimenskom porazil Hanibal kon·
zula Flamfnia r. 2 1 7 . Pred odchodom z Ríma
potkol sa mu kM., čo sa pokladalo
za
zlé
znamenie. (Okrem t o h o pohrdol nepriaznivým i
auspíciami.) .

41) Triumvir Crassus utrpel r. 53 (ažkú porážku
od Partov pri Carrhae. Až r. 20 vrátil krM
Keď vraj
Phraates voj. koruhvy Augustovi.
Crassus sadal v Brundisiu s vojskom n a lod!!,
predavač flg volal: "CauneasI" (l. j. "kaunsk�
ne
(figy I") ; znelo t o ako : Cave ne easl
choď l ) , čoho s i Crassus nevšÍmoL

4')

vyhnaný z Atén pre ate
Zil
do Alexandrie.
istické náhrady, utiekol
Diagoras z Melos,
okolo r. 280 pr. Kr.
lyrický básnik, vyhnaný z Atén r. 4 1 5 pr. Kr.,
keď sa posmieval z eleuzinských mysté.rií.

Teodorus z Cyrene,

z Abdery, sofista, rovesník Sokra
tov a Per.iklov (t cca 4 1 1 ) musel ako starec
sa
"Co
Vyjadril sa údajn e :
opustiť Atény.
lyka bohov, neviem povedať ani či sú, ani či
ich niet" (Cic., De lial. deoL l, 63) .

45) Protagorll.'J

46) Mysli

tým kres ťanov.

v liste
Trajanovi (97- 1 1 7) píše,
Je
kresťania sa schádzajú
na
bohoslužby pred
východom slnka.

47) 1'lInius

Tertulián (De spectac. 13) píše : "Na
48) Aj
chrámy pľujeme nie menej ako na hrobky."
chrámoch
v
m r tvoly
pochovávali
Pohania
(Clemens Alex., Arnobius, Eusebius, Firmicius
Maternus atď.) . '

)

U

Napr. ryba (ich thys) , kotva,
kríž,
holubica,
loďka, atď. (Porov. Clem. Alex. Paed. 3. 1 1 ) .
Rozličné tieto znaky nachádzame hojne v ka-

takombách. CecHius tu však naráža na nejaký
.
telesný znak (porov. 3 1 , 8) .

SO) Klaňanie sa oslovi pôvodne
pripisovali poha

nia lidom. Toto osočovanie dôkladne podvra
cia Tertuliáu (Apolog. 1 6) . R. 1 856 objavili M I
� l'úcanil1ách Pa � tfna nástennú kresbu
(sgra
.
fIto), predstavuJu cu človeka a osliu hlavu na
kríži.
Vedra
j e nápis:
Alexamenos sebetai
theôn (- A . sa klania bohu) . Kresba pochádza
z prvej polovice 3 . stOl' .
.
Jil) M. Felix je jediný svedok tohto osočovan ia.
Pôvod má vari
v spovedne j
praxi
s l a rých
kresťanov , keď penitenti kľakali pred kľí.aza
a objali mu k olená (Bardenh ewer, Gesch. d.
aHk. L., l, 1 60) .
S�) Táto absurdná lož povstala z doslovnéh
o vý
kladu slov o Eucharist ii n Jn. 6, 54n, ktorým
p oh a n i a nevedeli i ná č rozumief. O tejto lži a
o agap ách píše s ostrým sarkazmom Tertu
lián, ApoI. 7, 1 ; 8, 2. 3. 7. (Porov. Justin, ApoI.
I, 26, 7 a nižšie kap. 30, 5) .
13) Pohania, navyknutí
na
org.i astické hosti nv,
nevedeli si predstavif kresfanské tzv. aga y
(hody lásky) ktoré spomína už sv. Pavol ( l ,
Kor. l l, 20n) . Sv. Ján Zlatoústy (t407) agapy
takto opisuje: Veriaci po kázni, modlitbe a
účasti na Tajomstvách , sa hneď nerozchádza 
li, ale bohatší priniesli z domu jedlá
a po
hostili chudobnejších . . .
Takto
spoločen
stvom stola a dôstojnosťou svätého miesta sa
veľmi
utuž ovaly
sväzky
vzájomnej
lásky"
(Horn. i n Resurr.) . (Porov. Tertu!., ApoI. 7, 1 ;
8, 7 ; 39, 16n.) .

�

p

.a,) M. Cornellus Fronto
1 68)

z Cyrty v Afrike (t cca
najvýznamnejší rečník a spisovater doby
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51

spisy
antonio vskej, učiteľ Marka Aurélia , plsal
valy.
proti kresfan om, ktoré sa však nezacho
repli
Ni ektori súdia (Schan z) , že Oktáviu s je
vo svojej
kou n a jeho reč, pripad ne, ž e Justin
ApoI. reaguje na jeho námiet ky.

, ako
Kresfa nia nemali olláre v takom smysle
Chrám y začali budov.l f
ich poznal i pohani a.
sa tak
až v 3. storoči . Sochám vyhýba li, aby
No mali
prikre jšie Ušili od pohano v-mod lárov.
1 85.
už maľby v katako mbách . Pozri pozn.

)

Jeruza lem
i chrnm. Asi 1 00.000 ž i d ov odvied ol do otroc
n r. 135,
tva. Vyše milióna ich padlo. Hadriá
dal
povsta nia,
po potlač enl Bar-Ko chbov ho
ovi
postav i f na mieste chrám u svätyň u Jupiter
Kapitol skému.
, bol prvý
17) P ro tes I l aos, knU \' tráckej Phylake
ale i
Grék, ktorý sa vylodil na trójsky breh,
o tom
prvý padol strelou Hektor ovou. Keď sa
a
dozvľd eln jeho manžel ka Laodam ia, uprosil
bohov, aby mu dovolili vráti f sa z podsveti a
n a 3 hodiny. Keď sa P. po 3 hodinác h vracal,

18)

Roku

70

po K R . Titus

rozbúr al

aj jeho manželk a.
Pekelný oheň. V celom odseku naráža Cecflius
na prenasle dovanie kresfano v.
sviatky,
vo
") Verejné sprievo dy, usporia dané
z pr[}ežit osti hier a pohreb ov. Nosili na nich
modly bohov a portrét y predko v.
umrela

51)

tO)
et

)

It)

mena,
deň
na
Hostiny usporad úvali cisári
alebo úradnic i p o voľbe.
Z ápasy gladiát orov, s divými šelmam i v Cirku
se a preteky na vozoch .
bohom ,
Z krvavý ch obeti sa časf obetov ala
a zbytok
z nápoj ov sa časf vyliev ala na oheň
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IS)
)

U

zjedli na obetnej hostine, alebo predaJi. (Porov.
zákaz prvého apoštolského snemu r . 50 - Sk .
ap. 1 5, 29.)
Z a bo osluž eb pohani a si
ovenčovali hlavy

?

�

ružami; takhež hroby venčili kvetmi
Túto v poveď pripisuje Tertulián
pikurovi
Lal.danelU� a Hieroným Sokratovi. Sokralc
"slIahol filozofiu
s
neba",
t. j.
neskúmal
otázky
o pôvode sveta, ale
dával
návod
k čnostnému živolu (t 399a) .

E

�

�

") Cha� refón,

ž i ak Sokratov, spýtal sa delfsk�j
. .
veš 1 I a me, Čl Jestvuje niekto múdrejší od nehu.
.
VešLIareJ"1 odpovedala :
"Sofos Sofoklés, sofoteros d'Euripldés
AI� drón de pan tón
Sókratés sofótatos".
(CIC . , Acad. p . I, 26; 44.) .
(Sofokles je múdry, Euripides múdrejší' Sokratcs zo všetkých najmúdrejši) .

")

A,kademlckú

§kolu založil Platón, Sok ra to v
žiak. Názov má od olivového a platánového
haja v záhrad � Akadémie na severozápad od
Athén, kde UČI cval Platón. Rozoznávame tri
fázy v jej dejinách :
1. stará Akadémia (Platón, Seusippos, Xeno
kra tes, Polemon, Krantor) '

stredná Akad. (Arkesllas v 3. st. pr. K r.) .
no�á Akad. �arneades v 2. st. pr. K r. ) .
.
Akademlcl odboč l h o d učenia Sokratovho a
Plató novho, P? dľa ktorých pochybnos f je vý.
.
cho lskom, DIe záverom poznania; Arkesllas
tvrdil, ž e človek nemÔže nájsf pravdu a mud
sa zdržal pevného súdu (epoché). Karneades
.
učil, ž e môžeme dôjsf iba k pravdepodobnosti
a podla toho
si
zariad i l
praktický
život
P)'rrh6n, zaklada tel skeptickej školy, h lásal,

2.
3.

�

�

:
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fe pravé štastie spočiva v úplnej ľahostaj
nosti l apathia) .
Simonides z Kea (t556a ) , jeden z najslávnej
ších gréckych básnikov, býval na dvore Hi,�
rona, tyrana syrakúzskeho. Volali ho me li kom
. .
(melos - lyrická báseií)" aby ho o lIšlh � d
..
Simonida z Amorgos, klory pi.sal zvačsa elégie.
Cic. De nat. deor. I, 60.) .
Homo Plaullnae prosaplae • • • - tento vý
raz vysvellujú rozmanitým spôsobom: Plautu8,
komický básnik rímsky, bol za mladi mlynár
skym uéúolll (pistor) . Ale p autus � namená po
,
latinsky aj psa s o svesenyml ušami, p o grécky
a
fil�zof.i
j.
t.
ky6n (odtial kynici, cynici,
.
kritici ktorí sa zo všetkého vysmlevah a prí
zvuko ali len praktický život; preto ich po·
rovnávali s kresCan m i : cynici = ch risl iani) .
ktorý je vo
Minúcius Felix,
Hovorí autor,

�

.e8)

�

�

'tO)
70

)

71 )

lZ

)

funkei.i rozhodcu-sudcu.
Tieto úvahy o význame a riz.iku dialektiky
s ú vzaté z Plat6novho Faid6na, kde Sokrates
majú posudzovaf
ako
poučuje poslucháčov,
vývody rečníkov.
Prívlastok Oktáviov.

Prívlastok Cecíliov. Všimnime si, že tón Oktá·
v i ovej reči je celkom jný (pokojný, vážny) ako
pohtdavým,
ktorý hovoril t nom
u Cecília,
predpojatým a velmi náruŽIVO.
.
ktorý váha na �ázcest!, . . Č1
Herakla,
Porov.
voliť cestu čnosti, alebo rozkoše (CIC., De orr.

?
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)

74)
15)
70)

J 1)0

I, 1 18) .

Myšlienka, vzatá zo stoickej filozofie.
Porov. u Cicer6na, De nat. deor. I, 5, ( 1 0) .

Gréci Il'azývali svet "kosmos" - súst:,-va, spo
.
čivajúca n a krásnom, zákonitom ponadku.

,l) Dôkaz jestvovania Boha z krásy a poriadku

všetkých vecí spomína napr. Cicero. De nat,
deor. I I .
? ) Zrelé ovocie j e "sladké",
ale
olivy sú R i ·
manom potrebné, lebo bez nich b y nevyžili.
OV) P erzské k niežatá sa sišly a dohodly sa,
že ten
bude krárom, čí kôií prvý ráno zaerdží. Za
erdžal kôll Dáriov.
HO) Oidipos, tébsky kráľ, zanechal
kráľovstvo
svojim dvom synom Eteoklovi a Polyneikovi
s tým, že budú st riedavo panovaf po jednom
roku. Povadili sa a pozabíjali.
81 ) Romulus
zavraždil
R éma, chcúc sa
brata
zmocni f jeho domca. "Casa Romuli", slamou
pokrytá drevená chyžka, stála na PalaUne do
4. st. po Kr.
82) Caesar a Pompelu8 - viedli dlhé vojny proti
sebe o nadvládu.
83) Nasledujúce úvahy sa týkajú večnosti, nie
jedinosti Boha. Z toho niektori súdili, že tll
chýba text. Ale neprávom, lebo predchädzajú
ce vety látku dostatočne vyčerpaly, a tu je
len prechod ku ďalšej pravde, ktorá tiež pod
poruje tvrdenie, ž e Boh je jeden.
na paralelnom mieste (ApoI. 1 7) má
slávny výrok : O testimonium animae natura
l i ter christianae ! ( Hľa, svedectvo duše ľudskej
ktorá je od prírody kresťanská!)

84) Tertulián

)

86

Napr.
136n.

Vergillus,

En., IO, 2;

18) P. Verglllus Maro, En., 1 ,
87) P. Verg., Georg. 4, 22 1 -3.
88)
11

Felix čiastočne

Homér,

Odys. 1 �,

746; 6, 724n.

Obidve
interpoloval.

miesta

M

Náhľady filozofov uvádza Minúcius F. zväMa
nepresne, alebo i nesprávne.
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�� ) Posledné dve vety niektori pokladajú za glosu
(I-Ialm, Waltzing) .

to) Anoximenes

z Milétu ( * cca 548a) a Diogenes
z Apolónle na I{ réte, jeho žiak, tvrdili že nt'

II)

It)
13

)

�4

)

�5)

VG)

'7)
va)
tV)

l fi2

ohraničené ovzdušie (apciron) je podstatou
sveta.
Tzv. sedem mudrcov gréckych, z ktorých
každý povedal nejakú slúvnu vetu (napr.
Toles: gnóthi seáuton - poznaj seba samého ;
Solón: méden agán - všetko s mierou;
Pltakus: Kairon gnóthi - vyčkaj čas) .
Anoxogoros z Klazomelly, prišiel r. 460 do
Atén ; posledný veľký filozof iónskej školy.
Pytagoros zo Samu (584-504) založil v Kro
tóne (v južnej Itálii) školu, nazvanú po 110m.
Náuka o "duchu, prenikajúcom celú pr!rodu" ,
pochádza od jeho žiakov.
Xenofanes z Kolofónu, (* cca 600), zakladater
tzv. eleatskej školy. Bojoval proti polyteizmu
a hlásal panteizmus (Boh je totožný �O
svetom) .
Antlstenes z Atén (* cca 454), zakladater ky
nick ej školy. Pokladal čnosf za najvyššie
dobro.
Seuslppos, synovec Platónov, prevzal po ňom
r. 347 vedenie Akadémie.
Demokritos z Abdery v Trácii (t 361 ) spopu
larizoval Leukippovu �eórill o atomoeh.
Stratón z Lampsaku, viedol po Teofrastovi od
r. 288 peripatetickú školu, ktorú založi l Aris
toteles.
Epikuros z Atén (* 342) opieral svoj filozo
fický systém o atomickú teóriu. Bol prvý
deista ; učil, že bohovia sa nestarajú o svet,
.
ako čo by ich ani nebolo.

Arlstoteles (384-322 ) , žiak Platónov, zaklada

ter peripatelickej školy, najväčši grécky filo
.
zof. Minúcius F. mu krivd!, lebo A. l1Ielen
h lásal existenciu jedného Boha, rozdielneho
od sveta, ale vypracoval aj hlavné d � kazy
jestvovania Boha (z pričin, pohybu a ponadku
vo svete) . J e teda p rvý vedecký trista. Porov.
napr. Sanc, Dejiny filozofie, l, Trnava 1 946,
str. 1 49-156.
Teofrastus z E resu, najvýznamnejší žiak Ari·
stotelov' k to rému učiteľ zanechal celú bibliu
téku a k lorý po 110m viedol peripatetickú
školu (t 287a) .
HeraklIdes z Pontu (* cca 3 78), žiak Platónov
a Aristotelov.
Zenón z Kltionu na Cypre (t cca 265 ) , zaIda
dateľ stoickej školy. Chryslppos a Kleantes
boli jeho ž iaci.
Personifikácie p r írodných sil.
Pokladá bohov za p rirodné sily a tak objal!
ňuje ich úlohu v básl1ach Homérových, atď.
ChrysIPIIOS, žiak Zenónov (280-205) ; osud
fatum, gr. heimarmené kai ananké ) . Jeho � Ia �
Panaetlus prvý propagoval v Ríme stOlckll
filozofiu.
Arlston z Chi u, žiak Zenónov, stoik, žil v po
lovici 3. st. pr. Kr.
101 ) Platón, chýrny aténsky filozof (420-348)
za
?
kladateľ
akademickej školy.
Jeho dlalog
Tlmaells preložil Cicero do latinčiny. Je v liom
reč o pôvode svela a Boha.
Sellla, morská potvora, Plala opasok zo psích
tiel ; s Charibdou personifikovaly nebezpečné
skaliská morskej úžiny na Sidlii.
Chiméra, monštruózne zviera, zčasti lev,
•. =

J S3

l I U)

1 11

)

lU )

1 1 1)
I I C)

111

)

111)

IU)

zčasti koza, had a drak, chrliaci oheň z pil
pule. Bola personifikáciou sopky toho istého
mena v Lykii.
H ydra, pustošila lernejské polia pri Argu.
Mala 9 (podľa iných 100) hláv ; keď jej jednu
u tali, naráslly jej dve nové. Bola symbolom
nezdravých močaristých výparov.
Porovnaj Ovídiove Metaformózy (Prem4i!ny) .
Euhemerus z Messlny (t 297a) skúmal históriu
mýtov. Tento smer, zvaný euhemerizmu�,
hodne sa odráža v k restanskej historiografii.
Jeho dielo "Písmo sväté" preložil do latinčiny
básnik E nnlus.
Citát z Terencla: "Bez vínu a chleba zamrzne
láska".
Alexander V. doby� Egypt r. 33 1 a a navštívi!
vtedy aj chrám Jup.itera-Hammonn. Jeho
kňazi h o hneď vyhlásili za syna božieho.
Jeden z nich, menom Leon, prezradil mu ge
nealogie bohov. Alexander si .i ch spísal pre
svoju matku Olympiu. Tento jeho list s P Qmí
na Cyprián, Atenagoras, (ApoI. 28) 1 sv.
Augustin (De civ. Dei 3, 8, 5) . Dnes sa mysli.
že je to podhodok a že Alexander V. nenfl
písal nijaké listy.
Cornellus Nepos (* cca 94a) napísal Krónikll,
významných
životopisy
alebo Annales, a
mužo\'. - L. Casslus Hemlna (pol. 2. st. a.)
napísal Annales v 4. knihách.
Talus z Milétu, súčasník Augustov, napísal
dejiny počnúc od dobývania Tróje. - Dlodor
zo Sleille (* cca 90a) napísal po grécky sveto
vé dejiny od najstarších čias, z ktorých sa
čast zachovala.
Jatcbrar.:
Po latinsky úkryt, jaskyňa
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Latium odvádzali od kmeňa latere - k ry t

Sil

nesprávno u ctymologio u (Porov. Verg. En. 8,
322, 357) .
Kapitolium sa volal aj Saturnovým vrchom
alebo Saturnový m mestom. Janikulum
jeden zo siedmich kopcov Ríma.
Tzv. D iktejská jasky/ia, kde koza nadájala
Jupitera.
Julius Proeulus, rímsky senátor, tvrdil poli
prísahou, že sa mu zjavil Romulus a vyjadnl
mu želanie bohov, aby aj jeho zaradili medzi
bohov a uctievali ako Qui rinia (Livius, I, 1 6) .
Juba II, 'syn numidské ho k rála. D o Híma ho
priviedol Caesar. Augustus mu dal dcéru
Antónia a Kleopatry za manželku a královs'vo
mauretánsk e do daru. Tacitus, Annales, IV.
\
5, 3).
Na Východe vzdávali k ráľom už za živa bož
skú úctu. V Rlme senát až po smrti "kon
sekroval" panovníka, dávajúc mu prívlasto k :
divus = božský.
Lebo museli umrie!. Vespazián, keď dtil, že
sa bUži smrt, zvola l : "Vaeh, puto, deus fio ! "
- Beda, cHim, že s a u ž stávam bohom I
Porov. Sueton., Vesp. 23) .
Nasleduje nenapravite lne porušený text, ktorý
je pravdepodo bne iba glosou a nedáva nijaký
smysei, preto h o v p reklade vynecháva m ; vy_
nechaný je aj u Wa1tzinga. - Podobne nasie.
dujúce kapitoly sú rozlične p rchodené. Pri
preklade som sa držal poriadku pôvodného
(s K ronenbergom a Miillerom v Rauschenovp.j
sbierke "Bibliothek d. K irchenväter, Kempten
u. Miinchen 1913) .
IzIs bolo hlavné egyptské bo�tvo. Po dobyU
_
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Egy p t a jt'j kult sa stal módou aj v Rime.
KoncoIII deccmbra sa konala slávnos f hľada
ilia l Z H.l i n h o �yna 11orusa. nľadala ho kňai
ka, predstavujúca plačúcu Izidu, pomocou
(kúaza so psou h lavou) . Pu
Kynokefalosa
nájdem nasledovala sa mopašllá radost
Libera, staré italské božstvo, zumiellané ne·
s k o r š i e s h o ro u alebu P ros e r pín o u. Ukradol
ju Plu t ó n zo Sicílie.
Koryban l i -- ktlazi hohyne Kybélé. Galli boli
kastrovanl kľiazi bohyne Kybélé. - Dlndy
mos, vrch vo F rýgii, za s väte n ý Kybéle. Ostal
né dostatočne vysvelfuje tex l .
De re publica l l .
Amazls, egyptský k ráľ v 6. sl. p r . Kr. ,- Keď
že pochádzal z nízkeho rodu, nepožlv � 1 pal :
ričnú úctu u poddaných. l dal rozbif svoJ
zlatý nočnik, ulia( z n e h o modlu, ktorá m al:l
veCa cUterov. PotOI11 krúf svo lai ľud, vysvetlIl
mu pôvod "boha" a dôvodil, že tak isto sú
povinní cti t aj k rúra, hoci je nízkeho pôvodu.
(Herodot, 2, 1 72) .
Luperkovia, kúazi boha Fauna, }5 . . február�
(tzv. lupercalia), a sállo � la" kna�} Martovl,
I, t o ri slráz i l i jeho 12 posvat nych šlsakov.
.
Kňazi bohyne Kybélé, nosili modlu tejto
al
vyberali
a
bubnovali
uliciach,
po
bohyne
:
muz ny.
Raz v roku do svätyne Céres a Proserpíny
v A rkádii a Kybély v Tébach ; Neptúnov chrám
v Malltinei bol trvale zamknutý.
Z obetí Céres a Vesty boli vylúčení muži, zo
Silvánových ženy.
Otroci sa nesmeli zúčastni f na obetách Mater
Matute, bohyni pôrodov.
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135) Minúcills Feli x; tu azda my s l í na druhé, resI).
t retie ma nžel s t vo , ktoré sa vtedy kde-tu 1\

k res fanov zakazova Io, ba niektorí h o pokla
dali priam za cudzoložs tvo (napr. Tertulián ) .
Porov. pop r. 1 83.
1;'6) Galil, kliazi Kybélini a beUonarii, kňazi bohy.
ne Be l lo n y (aziat s k é kul ly) .
137 ) M ieni m iesto
ú toči � ta medzi kapitOŤS1( ými
v;'; k a m i.
�8) H o m ll lu s zavraždil brata Heina. (Porov. pOZIl.
1:11

)

8 L .) .

Ú nos Sabinick.

14') Picus - boh orby ; Tlbcrlnus - boh rieky
T i b e r ; COllSUS - boh žatvy; Pilunlllus, je l H�

brat - boh mlatby ; Volunmus - boh pô
rodov. Cloucina (od Cloaca Maxima - rímsk,!
kanále) mala n a Fóre svätyIlu. Tilús TatluR,
kráľ Sabinov, súčasnik Romulov. Pavor
strach, I'allor - bledosf: zasvätené po pre
hratej b itke so Sabínmi. (Liv., I, 27), - Febris
- bohyI'ía horúčky ; mala svätýňu na Pala
t1ne.
Ul ) Legenda vraví, že Acca Larentia, neviestka za
kráľa Anca Martia, zapisala svoj majetok
rímskemu Cudu, ktorý ju za t o uctieval (tzv.
larentalia) . - FU,ra - bohyňa kvetov, jarnt'j
prírody a plodnosti. Uctievali ju prostopašný
mi "floráliami".
142) Vcstálky, bohyne Vesty, strážkyne ohiía a
rodinného krbu, teWy sa v Ríme najväčšej
úcte. Boly to dievčatá z najlepších rímskych
rodin, k toré sCubovaly večitú čistotu. Keď
vestálka porušila sľub, zakopali ju za živa do
zeme.
�
'43) Pontifices - kiíazi, tvorili kolégium 5, 9 až
167

lU

)

15 osôb. Na čele stál Pontifex Maximus
neskôr cisár. - Frátres Arváles, sbor 1 2 kňa
zov, prosili bohov o ochranu siatin. SáHovla
- pozri pozn. 1 30.; augúrovia - ktod veštili
z letu vtakov, porov. nasl. p.
Veštby :

ouspicla
z vnútornosti
vtákov,
augúrla - z letu vtákov.
U6) Regulus - bol zajatý a umučený Kartaginca

U1
U8

)
)

m
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)

podla Platóna génius smyselnej
lásky. V dialogu Symposion (Hostina) hovori
o "angeloi", posloch, ktorí sprostredkujú styk
medzi bohmi a ľuďmi.

To tvrdí aj pohan Apuleius.
I O, 1 0.

Porov.

Kor

m) Epilepsia.
ma) V spomenu tých prípadoch nejde vôbec o zá·
zraky, lebo:
1. ani jeden prípad nemožno pokladaf za sku
točne historický fak t ; nemožno totiž udaf
očitého svedka ; a historici, ktod ich zazna·
menávajú,
tiež neboli
očitými
svedkami
týchto udalostí, ale dokonca sa priznávajú,
že píšu len podla "povesti, chýru, j'udovébo
rozprávania" a pod.
Ide t u teda
len
o
m ý t u s.
(Tak napr. Valerius Maximus
I, 8, 64 ; Curtius 9, 1 ; Livius, Dee. I, 1 . ;
Plularch v o V i t a Romuli zač., Cicero, D e
divin. 2, 38 atď.) .
2. Keby sa aj také m i moriadne udalosti boly
niekedy stoly, nemajú kritérií, p o trebných
pri zázrakoch :
a) nie sú nadprirodzené; dajú sa vysvetl i l
a j prirodzene - sugesciou, alebo pôsobe
ním okultných sil,
b) nestaly sa na potvrdenie nejakej nábo·
ženskej pravdy, nic sú známkami zjave.
nia Božieho, ani kritériami pravého ná·
boženstva,
c) nic sú to udalosti Boha dôstojné, ba skôr
naopak.
Autor sa teda vela neodchylujc od pravdy,

Za vojoy s Pompejom r. 46a. Predčasným, nc
čakaným preplavením znemožnil
shromaMe
nie nepriateľského vojska a zvítazil.

argoský
kráľ,
netiahol
proti
Tébam zo strachu, že zahynie. Ukryl sa, ilIe
jeho manželka, podplatená náhrdelníkom, zm
dila Polyneikovi jeho úkryt.

) Tlresias

Ul )

IU) Eros (amor),

konzul r. 1 37a., pora
zený Numanl incami, uzavrel s nimi mier, I�
pôjde do jarma. Ale senát mier neuznal a
konzula im vydal.
Paulus E ml l ius, porazený pri Kannách r. 2 1 &a.

) Amphlaraus,

160

Napísal knihy o lekárskej má·

mi po porážke r. 255a.

) C. Hostmus Mancluus,

140

proti Grékom.
gii.

oslepol v 7. roku.
z a to dar jasnovidectvo.

Jupiter

mu

dal

�

kráľ v Epire,
porazil
Rimanov
pr
Heraklei a Askule, neskôr sám porazený p fi
Benevente (r. 275a) . - Ennlus, otec latinskcj
poézie, t 1 69a) Vo svojich Annáloch ospieval
vojnu Himanov proli Pyrhovi.
Pytický
Apolón - v Delfách.

Pyrhos,

lU) Demosténes,

grécky rečník (384-322), vystu
poval proti Filipovi Macedonskému. Usvedčil
Pytiu, Apol6novu kňažku
v Delfách,
že je
v tajnom spojení s Filipom.

U3) Hosianes,
1 68

lekár, sprevádzal Xerxa vo výprave
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m)
,1('8)
lG9)
160)

16 1)
�6!)

f63)
164)
,1.65)
\66)

187)

keď také udalosti jednoducho pripisuje pô
sobeniu démonov. Po ilom t o ,isté tvrdí Ter
tulián, ApoI. 22-23 a sv. Augustín (De Trin'.
4, 1 7 ; De Genesi ad lit. 1 7 ; D e div in at,
daem . 5sq) .
Tu je reč o exorcizmoch
(zaklínaniach"
p raktizovaných v starej Ci rkvi.
Totiž Oktávius a Minúcius Felix, ako advokáti,
' kým boli ešte pohanmi.
Známy list Pllnia Mladšieho Trajanovl je
peknou ilustráciou tohto miesta.
Epona, keltská bohyľía koni, somárov a mulíc.
Znázorúovali ju spolu s tými zvieratami.
Pan (Faullns) a salyri. Egyptská Izida mala
volskú h lavu, JupiLer-Hammon baraniu s ro
hami.
Apis, čierny býk ' s bielou hviezdou na čele,
chovaný v Memfis. Keď zdochol, bol' národný
smútok v celom Egypte.
Bimania neprevzali od Egypfanov kult všet
kých ;zvierat, ale predsa tento kult tak nepre
nasledovali ako kres fanské náboženstvo.
U Egyptanov bolo svätokrádežou jest cibuľu.
Toto miesto vrhá ostré svetlo na neslýchanú
mravnú skazenosť u pohanských národov.
Porov. H i m . 1, 26n.
O Kristovej osobe sa teda Minúcius priamo
nezmieiíuje. Len nepriamo z reči vysvitá, že
ten "ukrižovaný" nemal nijakého hriechu,
nebol len človekom, ale Bohom, lebo robi l
zázraky.
Pojem "génius" sa kryl v gréčtine , s pojmom

"daimón".
16� ) U ž z a cisára Tibéria súdne trestali krivú prí
sahu na ,glinia Augustovho ako crimen. laesae
'l' íO

mah:statis (urážka veličenstva) ; urážka Jupi
tera ( k l i a l ie) sa netreslala.
"Cl'uees nec eolimus"
mieni úctu v tom
smysle, ako ju poznali a praktizovali pohania,
to jest modloslužobnú. Zato však na úctu
znaku kríža ti kres[anov sú doklady u súčas
níka Tertuliána: " Pri každom kroku a pohybe,
pri každom príchode a odchode, p r i ohlivanI,
umývaní,
jedení,
pri
rozsvecovaní,
pred
spaním . . . , v každom počítaní značíme si
čelo znakom kríža" (De corona 3, l l) .
POl·OV. tzv. "oranlov" na kresbách v katakom
hách,
Stflroveké pohanské (rímske) p rávo dovoľova
lo otcovi rozhodovaC o novonarodenom diera
ti, či má ži f, alebo treba zmárni f (patria
potestas) .
Plač pokladali za zlovestné znamenie.
Bush'is, legendárny egyptský kráľ, obetoval
Jupiterovi cudzincov, kým ho llerkules neza
bil. - Porovnaj aj poves f o l figénii v Tauride,
ktorá - ako k úažka Diany - musela svojej
bohyni
obetova f cudzincov, kým neprišli
Orestes a Pylades, k Lorí j u vyslobodili.
1'4)" Podáva o tom zprávu T. Livius (r. 226 a 2 16a l
(22, 57) . Ešte za cisárstva bolo zvykom zako
par zo zajatcov muža a ženu ako živú obetu
bohom z toho národa, s ktorým sa viedla
vojna.
Jupiterovi, ako ochráneovi LaLincov, obetovali
v ' dell "feriae latinae" na Kapitóliu zločinca,
alebo teplú krv gladiátora.
Katilína ( 108-62) sprisahancov zaviazal k ver
nosti nápojom z ľudskej krvi, pomiešanej
s vínom (Sallust., Cat. 22) . \
' ,

171

) Bellona,

177

tu nie bohyi'ía vojny, ale božstvo,
importované z Ázie, klorého kiiali v šialenom
tanci sa zraňovali a krvou kropili obetu, oltiir
a prítomných.

117)

(De medici na, 3, 23) p í e o
liečení zrádnika, že svieža krv zabitého člo
veka vyháiia túlo chorobu (morbus caducus) .

Cornelius Celsus

Vidief v arénach, poču f v divadlách, na pred- ,
staveniach tragédiI.
Porov. G n . O, 2 a Sk. Ap.
Napr. Sofokles Oidipa.

15, 29.

Ares s malkou, Zeus s Persefonou a s Herou.
Prakresfania si príliš rigorózne vysvetrovali
Mt. 5, 32 a 19, 5, prelo uzavierali len prvé
manželstvo; polom nasledoval vdovský stav.
Porov.

Rim. 8, 1 7 ; 1 2, 1 6 ; Tit. 3, 7; 1 Ptl".
1, 1. V celom Oktáviovi nenachádzame ani
jediného doslovného citálu zo sv. Písma. Alú
zii je však viac. To je jeho zvláštnosf. Ziadal
si to ináč cieľ dišputy : poraz i f protivníka jeho
vlastnými zbraňami. Dôkazy zo sv. Plsma by
lu pôsobily neúčinne.

Nie j e to odsudzovanie verejného kultu, ale
autor vychádza z náhradu svojho prolivníkJ. .
Pohania stavali chrámy ako skutočné príbyl
ky pre bohov-modly.
Boly
lo malé, temné
kutice pre modl u ; ľud bol shromaždený okolo
pre
chrámy
nestavajú
Kresfania
chrámu.
Bo ha, ale pre rudí, veriacich. Porov. Gn. 1 ,
.
26 ; I s . 66, 1 ; Sk. Ap. 7 , 48 ; 1 7, 24. Kresfal1la
Jnemali oltárov v smysle oltárov pohanských,
kde sa zabíjaly a spalovaly zvieratá, pokrmy
alebo vOllavky . Porov. pozn. 1 87.
Porov.

1

Kor. 3,

16; 2

Kor.

6, 1 6.

lR8)
lbg)

IgO)

1

Tim. 1 , 5; Z. 50, 1 8n. Je pochopitelné, že
o mystériu sv. Omše nemohol pohanovi zčista--J.asna hovorif. Neprávom a naivne pozname
náva Lindner (vyd. Oktávia z r. 1 773) ku kap.
1 0, 2 a tomuto mies l u : "Teda o obete omš�
v tých časoch hlboké mlčaniel"
Veď predsa
už pred Minúciom Felixom podáva podrobnv
ft obšírny opis sv. Omše sv. Justin (t cca 167)
v ApoI. I , 65-67, podobne súčasník sv. Cypri
án (Ep. 63 ; de lapsis 25; 26 alď.) ; odhliadnuc
od zmienky už v Didaché s konca I . stor.,
resp. v Sk. Ap. 2, 42. 46 a i.
Porov.

1 Tim. 6, 16; J n. l , 18; Rim. l , 20.
Sk. Ap. 1 7, 28; Z. 1 38, 7n.

Flávlus,
známy
židovský
historik,
Jeruzaleme cca 37 p o K r.,
svedok
obla
hnutia a zhorenia J e ruzalema r_ 70, napísal
"Vojn'u židovskú" a "Zidovské starožitnosti·,.
Ant. Jul1anus, neznámy historik.
JD I ) S vetový požiar "ekpyrósis" - podľa stoikov
J(Jtel
v

má nasta f alebo tým, že spadne oheň s neba,
alebo vyschnutlm vody.
IO: ) T ak vysvetlovali prví kresfanskí spisovateliII
(Justin, ApoI. l , 44, 9) styčné body medzi n á 
hladmi pohanských filozofov a K ristovou ná
ukou.
IU) Tzv. metempsyehosls - hlásal p rvý PytagorRs

1 84)

zo Samu v 8H. st. p r. K r. a Platón v Timeovi,
Faidónovi a v Státe.

Porov.

1

Kor.

1 5, 36 ;

Jn.

12, 24.

,'S) Porov. Lk . 1 2, 2 1 ; l Tim. 6, 1 7 .
l te

)

Porov. Mt. H , 2 6 ; L k . 1 2, 24 ; lo b y bola ' edinn
alúzia na evanjelium u Minúcia Felixa.

m, POI·OV. 2 Kor. 1 2,

9.

1 72
1 73

188) Porov. Sir. 2,

6n; Jak. 1, 12.

I�g

5;

Prísl. 1 7, 3 ; 3, 1 1 . 1 Ptr. 1,

) l\fsllius Aquilius Nepos padol do Milridatovh()

zajatia r. 90a. M. m u dal liať do úst roztope·
né zlato. (Plin., N. H. 33, 3, 48) .
tOO) Porov. Jak. 5, 5 ; Jerem. 1 2, I n.
�Ot ) Cirkusoví diváci
sa delili na strany, ktoré
maly svojich favoritov. Tak dochádzalo často
aj medzi obecenstvom ku krvavým pračkám.
m ) Porov. 1 K or. 1 0, 1 4 n ; 1 Tim. 4, 4.
Kres fania si neovenčovali hlavu kvetmi, ak()
to mali vo zvyku pohania pri bohoslužbách
a hostinách, pretože Kristus Pán si dal h lav'J
ovenči f tŕiíovou korunou. (Porov. Tertul., De
co rona 1 4 ) .
Porov. 1 PLI'. 5, 4 .
Tento výraz pochádza od Ciceróna, ktorý h o
cituje a k o výpoveď epikurcjca Zenóna (De
nat. deorum I, 93) . Oktávius chce povedať, ie
nedbá o múdros! filozofov.
Už v staroveku vraveli, že zanedbaný pláš! a
dlhá brada sú najistejšie známky filozofa.
Podobne konči Cicero 3. Im. De natura
deorllm.

o b

s a

ti

ú v o d

I . Starokresťanská apologetika
II. Počiat ky apolog etiky u Riman ov
III.

Zivot a dielo Marka Minúc ia Felixa
Obsah dialogu
Cas napísa nia dialog u
Apolog etická cena dialogu
Minúc ius Felix ako spisov ateľ
Vplyv na potoms tvo
Tradícia textu
De fato

IV. Literat úra
O k t á v i u s
P o z n á m k y

7
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t .>

18
38
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MARKA MINÚCIA FELIXA
O K T A v I U S
(Octavius)
z latinského originálu: H. Hurter, SS.
Patrum opuscula selecta. sv. XV., Oenipon
te 187 1, preložil a úvod a poznámky napí
sal Ján Marko. So schválením Biskupského
úradu v Spišskej Kapitule č. 1437/49 zo
dňa 16. júla
1949 v edícii .,Ad fonteS"
s obálkou a frontisplcom od Edity Ambru ·
šovej v náklade 3.300 exemplárov vydal
Spolok sv. VO.1techa v Trnave 1950 II
pismom garmond vytlačlly Západosloven
ské tlačiarne,
nár. podnik. závod Novf
Zámky 1950.

Papier pri delený výmerom PIO

č. 7591/1950·II/l

zo diía

9.

mája

1950.

