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PredmIllva. 

tvárach nektorých, za školstvo ovšem zaujatých, ale 7.a 
J!l prlulom novovekej prevrátenej osvety voslep sa ženúcich 

pánov, kedykoľvek počas skúšky počuli od šlwlských detí vyprávať 

biblické deje starého i nového zákona, menovite o stvorení prvých 

ľudí, o potope Noemovej atď, I dozvedel som sa neraz, že páni 

títo nič menej si neprajú, ako aby školské deti biblickým deje

pisom vôbec - poneváč dľa jich pochopov toľké a také "zastaralé 

bájky" vypráva a s obrovskými pokrol<mi terajšej vedy vraj v tak 

kriklavej pl'otive stojí - "morené" neboly. 

Ct. čítatelia vedeli by snáď aj z ;vlastnej skúsenosti vyprávať 

mnoho príldadov, ako neočate počína si u nás nevera istých mudrlan

tov nielen v škole, lež aj inde, keď je reč o nejakých vážnych prí

behoch zo sv. Písma. Bolo by to ozaj často len daromnou prácou, 

keby usiloval sa nekto takýchto ľudí k pravému náhľadu priviesť, 

poneváč vidiac nevidia a slyšiac rozume! nechcejú. Ale sú bohužiaľ 

mnohí, čo jich blúznivé reči a neslané vtipy s istou záľubou po

čúvajú, až octnú sa konečne tam, kde by to predtým ani neboli 

tušili - v kaluži pustej nevery. 

Môže-li teda priateľ Boha a ľudí dívať sa ľahostajne na to, 

ako pyšné rozumkárstvo, hmotárstvo a nevera so svojími zlými 

dcérami rychlosťou parostrojov pracujú, aby ubohému ľudu nášmu 

s pravou vierou v Boha vyrvaly zo srdca jediné potešenie na tí'nistej 

púti života, zlmzily starootcovský mrav a pripravily mu hanebml 

porobu? 

1* 
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Vo Spiši je jedon pahorok, "Zámčisko," o Ďomž okolit" slo

venský ľud báji, že zdržuje sa na blízl<u velikám;ky had, • kťor)' 

- ako ten drak v Nibelungoeh - stráži zlaté poklady tam ulozenó, 

lIad ten má vraj v pysku kľúč od poldndov, ale neprepustí ho iba 

tomu, čo smelo mu pozre dú strašných Ohlliv)ch okáľov; toto že 

Ha však dosaváď ešte nikolllu nepo�ťaslilo, Takto báj, 

Je vskutku svrchovaný čas, aby všetci k tomu povolaní oblekli 

sa v brnenie viery a s dô"erou v pomo!: Boiiu zastali si k od

váxnemu boju so "starým hadom," týmto "lhäroJll od Jločiatku," 

ako ho Písmo sv, menuje, ktorý aj v tichých dolinách tatránskych 

tak drzo si počína, - aby illU smelo pozreli rIo očú, zlllocnili sa 

osu(lného Idúča, otvorili ním oči a srdce ľudu, i vyniesli von na 

úslnie slrryté poklady časného a večného šťastia, 

MyšlicnIm táto viedla aj mňa k písaniu prítomného pojednania 

o p o t  o p  e, Záležalo mi hlavne na tom, abych vážnose sv. Písma 

a vierohodnosť jeho oproti nepriateľskej kritiko objasnil. Že SOIll 

1< tomuto účelu práve len dej potopy a nie aj iné biblické deje 

za predmet si zvolil, má prídnu svoju predne v tom, že pojednanie 

moje určené je nit-len pre pospolitý ľucl, lež aj pre vyššie vrstvy 

jeho tak, že keuy aj ostatuie deje biblické dostatočne vyčrrpaf 

malo, bolo by nielen priob�írnym, - k čomu slahé sily moje veru 

sotvy dostačujú - lež v mnohom ohrade aj Illálo prístupným Má 

ono byť lrn pobti/lkou, aby iné povolallr.i�ie perá o oHtatllíeh bi

blick.ích (lc'joel! pÍlmly, Ilal\lllko to l, hájt'uill HV, Písllla a cti Božej 

vôbec potrchnŕ jc; bo k tOlll II , aby \'šdl,y drj<' biblie-kt· proti roz

ličll'y1I1 llámi(),,1JlI nr.v(·I'(·('k<>j vefly nadostač objn�nrn(' holy, po

trebné sú knih) rl knihy. Vyvolil Hom rľal('j bilJlid,ý fl<'j potopy 

k pojrflnanill aj PI'(·to, ]lollf'\M 110 zv1:íHte v)'dohytky najno"šrj vefly 

v mnohom ohľa(le skl'{,)(� potsrdzujú, Myslím, ŽI' lJodnik tento je 

lJráve tai< na hIS(!, al\O jr onu vždy a Illf'lJo\'ite dnes časul'rinleruné, 

nby sme vlÍ.ŽJlosť biblic' proti útokolll sv('tsk(lj "l'dy vôbec a prírodo 

vťfly z\ltí�t(' Z:ls(,lvali, \,('d' II mís Slo"Íl!\m Žf'l.ljlí si Y�f·tt'i MachetuÍ 
ľudomilovia H](ll' lit-Z indc" ah} pn'hS'valo lll('dl.i nami ImUovst\'o 

Božie a spravedlnosf jt>ho, ahy kl csfaustvo \ hly hllJšic korene 

;) 

Jlú�tal(). .\ koz\' sa to ale stane, kClť vúžnosť biblie v očach rudu 

bucle rOl.vykla:\,í. '? Co jc pocestny hc?, sprievodného listu. to je 

kresťanstvo bez biblie, Kažfly neflouk hude ho upodozrieva.ť a Cirkev, 

túto bOŽ8kú, .í(·dine oprávnenú vyklad:ttelkn a oJlatrovnicn sv, Písma 

i ú .. tneho pOflania, považova.e za púhy ústav luclsk}', ktorý, ako 

nejaká akrio\{t RpoloĽnosť, l{cdykorvp]( rozpadnúť �ll. môžc, 

Spisy. o/In mÍla pri so:tavcní tohnto pojt'dnania viac abo menej 

llpotrebf�llé, sú: "Dictiollll:\irc dr la hihIel' 0(1 Kalmeta, ,.Die Geo

lop;ic und die �iindtluth" od J1osizia, ,J)ÍP Krilschrift-Urlmnflell 

una die (}pncsi.", ofl Dr, .'cbolza, a mnohú iné l), už pl'ostrcflne 

už hl'zprostredne ll"úrlzané, 

Uzn:í,\'arn, i,('hy slnomll;t pní,ca t:íto dôkl:1dnr.išou a. snúc!' aj 
spnÍ,,,nt'jšou holn, kehy mi Jlotn'bn(' litf'r:í.rnc pfll1lôcky neuoly 

zch:ídznly; avšak za sl,utoJi: n('('h platí dolmi "úľa, 

\'0 Vdlf)}n JLuilei na �\'iatuk Nalld)P\'sLlíl'cnia I{r, ľ, 

Š,M. 

') Zl lúšlllOIl Illlllľa\'llo�loll l.adal.a11,í· Silili di)s!. a lysokolll�f'III"11l1l pÚtlll 
'\tarlillol i fi It h, proľf'ssOt'oli hohosl"l ia I SCIlIf'lIišli 'i'iš�knlll, klo
\'I'1ll1l od ":'.idú,,\. Onlitlari:itll SI 1'\,1'111' holo l"IS1'ldl'ni,' 11I1\JllO SJliSll, 
Hfa 1I;\lOrl11 .ieho pripo.iil SOlil kll p\'l'do�I.\1I1 plll.ll:U11k:\\II tlakton' 
110\'1" hl il'l.di,"!;OIl Zm\\'f'III'; opral il SOlil dľa mdy jehn ltl'klOn" 1I1Í('�la 

a 1.I"I'l'hal to. 00 OIIl"IOlll zle napÍs;\lI{' holo. 



Diel I. 

t I. P"íčina, okolnosti a rozsiahlosť potopy. \�:' ;i"; �I' , i otopou nazýva sa YO sv. Písme nielen tá stľa�ná povodei'l, 
_. rl" l{toľuu vyhubil Boh všetk} ch ľudí so všetkými zviel'atmi na 
_I � zell1i It v povetrí, čo ncnarhád7.aly sa v korábe Noemovom, 
��, lež vôbec kuidá povodeň abo millloriadne r07.vlnenie vôd l). 

A 'šak poel menom potopy rozumieme tu hlavne len onú velikánsku 
povodl'Ď, ktol';\ prišla 70:1. ČUl-iOV NlIemov)'ch, a v nej? - ako píše 
sv. Peter (L [3, �O) len "osem duší zachránené sú." O potope 
vypráva nám l\Ioj;l,i� (kn. stv. Ci.): "Ako muž()via z pokolenia Se
tovho pokazili sa s cIcérami z pokolenia Kainovho, uzavrel jich 
Boh vyhubiť a rielw[ sám k sebe: Duch môj nebude viacej pre
bývať v človekovi, poneváč je len telo, a život jeho nebude vyšše 
stodvadsať rokov." -- Poslctlnie slová dopúšťajú dra Kalmeta viace
raký smyseľ, na pr. l.krátim život cloveka a znížim ho na sto
dvadsať rokov z tých 800-000, ako predtým býval; abo aj: nedám 
žiť luďom iba stodvadsať rokov od tf'l'ajška až clo potopy -- po
neváč celý tento čas mal byt potrebný Noemovi, aby vybudoval 
koráb a nashl'omaždil v ílOm rozličné zásoby. - "Ako teda," po
kračuje Mojžiš, "uza\'J'pl Boh vyhubiť č1ovel<a hriešneho a zvieratá, 
ktoré pre neho bol stvoril, riekol k Noelllovi : Urob jedon koráb 
na spôsob skrýne z oteRan6ho a hladeného dreva: urobíš v ňom 
malé príbytky a obtiahnr� ho smolou vniutl'i i zvonku. . . . Ja 
privediem na zem vody IlotoPy, abych usmrtil vHetko telo, v l{torom 

I) Žalmista hovoriae o vouách morských abo o uáramuej búrke, vy
jadrl1je to menoll1 potopy. Tak \' žI, 28, 10: "Pán dal llľeb)'vať 
potope." - V duchovnom a allegol'il'kolll smyslo hovorí sa o po
tope �lého, sÚl.cní a I.Úrn11ltkn. Y slohu sv. Písma o�načujú veľké 
vOlly aj veľkó llf'horly a �trasti. ,Toh. R, 2·1: �l. 17, 17; flH. 2 a 

Hí; 12a, ·1 atd'. 



je dych �ivota por! IW"OIll a vl'etko, čo je na zrtni, "nrle yyhnhellé. 
Uimvrell1 s tebou smluvll ; vôjdeš (Io konihu ty a synovia tvoji. 
�ena tvoja a ženy synov tvojich s tebou." Toe vykonal všetko, čo 
mu priJuí.zal Pán - a "mal šesť�to rokov, krď vody ]lotop)' zem 
zaplavil)''' (Im. stv. 7, ll.) "Tohoto samého roku, rlua sedem IHisteho 
drnhého mesiaca pretrhnuté Slí v�etky pramene veľkej prcpasti a 

otvorené sú žIaby IH.:b('skó .... Potopa rozlievala sa po zemi za 
štyrirl�af dní a rozlllnoi('ué \Ony povzniec;ly kodb hore orl zrllle . .. 
r[\jvy�šie vrchy, ktoró Stí pod nebolll. boly od nich Jlokryté, a volia 

vyst úpi la piitnl.Í.st loktov nad Haj vyššie hory .... zo ili rcH všetci 
ľudia, a vôhcc všetko, Ľo zijc a dycha na zemi." 

Zločiny a llí'právosti ľndskľ dosiahlllmiie najvyš.'icho stu Jlúa 
boly teda prÍĽilloll potopy, ako to Mojžiš lia vincPj llliestadl po
tvrdzuje. Prečo zl·olil si Hoh k potr!'staniu !triešIII ho rlHl:,tva pl"ál e 
ttíto a Ilic inú cestu, to zhÍbať človekovi llpsvohodno; a hoc hy si 
bol vyvolil aj Ilť'jak lí inlÍ epstn, vš<,trĽná zvedavosť l'tul!,ild hll]a hy 

7.aiste hotovú predkladať ešle iné ot:izky nic menej pošetilé a opo
nížlivé. 

Yefmi dobrc Hhodujtí Ha vykladači Pí�ma sv. ohladOl1l roku 
potopy, l,torá Ilriš\a r. lťif)li po stvorení svela +:.); "iac (ažkostí 

ale zapríčiíllljc jim mesiac, v 1101111. potopa �a zapo(�ala. Viacerí 
sv. Otcovia llIy�lcli, ze poča la II skončila sa na jar. Oni hral i l1\esiac, 

O kt.orom Mojžiš hovorí, za druhý me�iac sviitého leta, fJoCínnjtíceho 

:a v takrečenoIlI mesiaci II i s a n, Ido!")' zodpovedá nášmu llIarcu 

okolo jaml'j rO\nOdl'lllloRti, uvádzajúc za to mcclú illymi dôvodami: 

ic holub doniesol �oclllovi ratolcsť olívovtí, ktorá bola. vraj čer
stvym výhonkom (mlur l iakolll) toho roku. KalllleI s najdôvtipnejšími 
chronologistmi má za t.o, ;f,C na SpOlllCllutOlll lllirr;!e hovoril po
sv�itny jH)yodca o druhom mesiaci občianskeho roku, ktory začínal 
sa v jasclli asi v na.�om llll'siaci oktobrll, a že dru hy tellto lllPsinc 
zodpovedal čiastohle oktobl'll 11 nov<.'lllbru, tak že potopa zapo(�ala 
sa v jasrni s počiatkom zi lll)'. 

Otázka o rozsiahlosti potopy je lIajdôležit<'.i�ia. Nil'ktorí do

llInievali sa, ŽP potopa lH'hob yš('obecná, t. j. ŽI' nrrozpl"l'stif'rala 

*) !\Iojžis naznal�il (kn. �tl". kap. fí), y ktorom rokli veku sVI\i!io l\dalll 
H)llollil �('tha a Hrtlt 1';lIosa ater. až JlO NorIlIa, It (v kll. �I\. í, II) 
v ktorolll rnkll H'I\I1 XOPlllOr!io Jlotopa sa pni·ala. CIt'·OllOlo).!i li 
SPOľitlljÚ r(ll\y, , nil"!lž arl"iott oria �pl()clili. s roknd :\O('lIlil až rio 
potopy dohrollludy, a takto \"ychá(\za 165(; roko\" od stvorenia ťlo
veka až do potopy. 

sn. po vsetkych k()IH�iná("h suchej ZI'\)H', lež iha Pt) is/STh kl"l1jirulc1l. 
THdili, ze vH('nhccllOsf potopy odpoJuje prírode II rozumu, a žeby 
tella bl!íznivé holo ju zastávať. Hovorili: Veď možno <lokázae dô

vorlami mathrmaticko-fyzikálnYllli, ;f,C ani všetky chmáry v povetrí, 

kchy na zem ztil'ldy, nC'pokryly by jej pOHšic na poldruhej stopy 

vysoko, rt všetky vorly I iečne a morské, keby nn zem sa vylialy, 

nedosiahly by lIikrly v)'Hku 21j.000 -27.000 stôp, aloí najvyššie 
vrchy llI:1jlí, le<laby smítr ncjakj'm mimoriadnym RjHj:obom sa roz

riedily: a. v takom }lárle neboly by už v stave uniesť ťarchu ko
r:íbu. A keby všetko zem obkJučnjúce povetrie na vodu sa obrátilo, 

oblUíilala by výška takej vorly len af;i � 1 stôp. Dážď pr-Hí nt\ 
najvys�ie vrchy lell po istlí čiarn, POIH'VÚČ vyšše tejto panuje zima, 
prc l<forú on ani vznil\nllC nemôže ; zkacleže teda vezmc sa voda, 
ktoní. hy zakryla končiare najvyšších vrchov 'I -- Snád povie da, 

že d:í.zd' opačne pršal '?  A.bo a]wže mohly rostliny zachovať sa 

tak dlho pod vodallli potopy? - Ako lIIohly zviemlá z korúbu 
vyšlé rOZŠÍriť 1:>:1 po celej zemi ,( - Áno cľlá zem ani nebola ešte 
zaludnaten:í. pred potopou: i pl'ečo�e teda mala tMo byť vše
obecnou '? - 1)l"ečo jC'j nemalo byť dostatočnym, rozprestreL sa len 
na tie krajiny, krle ľudia ž ili '? -- ,\ko dajú sa previesť do korábu 
zyirmlá z Iwjvzdialcllej:;;ích krajov sveta '1 - Okrcm toho nepodá.va 

nám ani sv Písmo úplnú i, totu, že potopa všeobecnou bola, ač

koh'ck zdcí. sa ovšelll na takú ponkazovať. 
Podobné II inú nálllitky proti všeobecllo�ti potopy počuť aj 

dnes, a preto dohrc hude, kCfr vec d tJkladncjšie uV{Lzimc. 
Potopa je dra sl'edoctva samého Písma sv. tresln.ý súd Boží 

nad t<'lldaj�ílll v ltepr,tlosti pohrlÍ;f,en) ol Iudstvom. Tak Jlonímala 

sa aj od cirkCVll) ch učiteľov a vylda(la(�ov Plsllla :v. 110 vsetky 
časy. Nielen fud:tvo, lež pre toto malo zahynúť aj všetko ostatnie, 
co sa ua zellli naclHídzalo It žilo; v�etko malo pn'!HHIIlÚe ::ll1uti a 

ilálmbe, mimo osem osôb rodiny Noemovcj. Sv. Ján Zlatoústy po
ukazuje na V) znam tohoto tre�tného stídu Božieho YO svojich ho
miliách o kUlht' stvorenia, ked medzi llIym takto hovorí: nPov,ižtc, 
Ilko l',ín Hoh tOlltO I:>trnšnou hroilbOll a Idrou dosledčuje \elkosť 
luclskej zlo�ti; bo trestn} ortiel j{'\lO znie: Potrl'stám :Iv.!lí, ro7.
u lllnú I \ Ol) th,to, tak ako neroZHIllné; lebo svojou neprávosťou 
zb(wili sa }lr(\dnosti pred tymito a upadli clo divokosti zvierat. 
�t'ch It'da nebud!' ani \ J lllkute rozdielu medzi nillli a t)'mito . 
.\ aby ste vedeli, že nič živého neujde, dokladá: "setko, čo žije na 
zemi, vydýchne a zomre, bo zem potrebuje celkovitého očistenia ! _ 
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Poneváč teda zem v�('obet'uého očistenia potrebovala, mUSf'la byť 
z nej zmy tá každá �kvl'lla, zničený všetek kvas bohapráznosti, tak 
aby z neho neostalo lia nt'j ani stol)Y a nastúpilo úplné obnovenie. 
Boh jednal tu sťa múdry mnelee, ktorý vidiac, ako umelá nádoba 
jeho vždy viac hrdzavie a zkázu bere, do ohúa ju hodí, aby od 
žravej hrdze osvobodená a celkom očistená svoj prvotný lesk po
znovu obdržala. Tak aj Ptín Boh obnovil celú zem lnoz túto po
topu, očistil ju od neprtívosti ľudskej, od všetkej nákazy, a tvár 
jej opäť obnovil, krajšie nežli predtým, tak že neostalo na nej ani 
najmenšej špiny z b)'valej špatnosti a zkazenosti." 

Dra súhlasného výkladu sv. Otcov a dIa toho, čo sv. Písmo 
udáva, zdá sa teda, že potopa bola všeobecná, ktorá celé površie 
našej zeme pokrývala. Ba aj tí novší vykladači, čo zprávu sv. Písma 
o potope len v istom ideálnom smysIe brať chceli, dopúšťajú, že dľa 
biblického opisu - nakoľko ho čo taký uvážime - na čiai:itočnú 
(miestnu) potopu pomýšľať nemožno. A naozaj, keď biblickú listinu 
o potope noachovskej považujrme len za bedlive vedený denník 
svetovej udalosti tejto, jehož pôvodcovia boli očitými svedkami 
toho, čo dialo sa, a ktorých najbli�ší potomci s biblickým deje
piscom po viacej sto rokoch ešte súčasnfl žili, nemôžeme vonkoncom 
pochopiť mienku: že zpráva o potope noachovskej predstavuje vraj 
len takú miestnu povodeú, akých v šedej dávnovekoi:iti viacej bolo. 
Bo akýže smysel mal by potom výraz, ktorým Boh Noema a jeho 
rodinu ujisťuje, že "zahynie vo vodách všetko, čo žije?" - Čože 
by značily slová: "Vody potopy boly nad miern veliké a naplnily 
všetko na okršleku zemskom; pokl'yly všetky vysoko čnejúce vrchy, 
čo sú pod celou oblohou nebeskou?" -- Áno aj súm spôsob, akým 
Boh patriarchovi Nocmovi tento trestný súd oznamuje, poukazuje 
na všeobecnost potopy: "Prichádza koniec všetkého tela, urob si 
teda koráb . . . . bo privediem na zem vody potopy a vyhubím 
všetko telo, v ktorom je dych života potI neboJIl. " - A konečne 
vykonanie trestosúdu : "Ohromne veliká bola vocla potopy a zničená 
je každá živá uytnosť na zemi, oll človeka až po zviem, čo plazí 
sa po zemi, '1ko aj vtáctvo v povetrí. Len Noe ostal na zive, a čo 
s ním bolo v l\Orábe." V�etko to poukazuje zrejme na všeobecnú, 
veľmi vysoko siahajúcu potopu, ktorá cC'lý okršll'k zemský pokryla 
a zpustošila. Uznať nutn,), že Rám Moj:t.i� a jeho prcdchoclcovia, 
od ktorých mu zpráva táto o potope zachovanit a sdclená bola, 
držali ju skutočne za všeobecnú, ohromnú povodcú celej zeme. 
Keby tento bihlicl,ý opis potopy hol len takým svetským (profánnym) 

11 

podaním, nepodliehalo by pochyhn()�ti, 7.e ho ináč považovať ne
možno, než za opi::; všeobecného zaplavenia zeme, ako opakuje sa. 
on aj v tradiciách všetkých národov sveta l). Toto samé nedávalo 
by nám ovšem <'Šte žiali n{'j historickej istot)' o toľkej rozsiahlosti 
potopy, lež jedine svedoctvo, že opisovatelia ju alw takú všeobecnú 
predstaviť chceli. Avšak v Mojžišovej c1ejoprave potopy máme preli 
sebou knihu Bohom vnuknutú (inspirovanú), ktorá teda historickú 
pravdu obsahuje. Z toho však ešte vonkoncom nenasleduje, žeby sme 
poťahom na rozsiahlosť potopy z dosaváď rečeného už spoľahlive 
tvrdiť mohli uj všeobecnost potopy; ba musíme tu skôr zachovávať 
veľkú opatrnosť a nesnlleme absolutne povedať: "Len tento musí 
a môže byť výlučne pravý význam sv. osnovy o rozsiahlosti potopy." 
Nečo takého rozhodnúť prichodí len vážnosti Cirkve; táto sa však 
o tom closaváď ešte rozhodne nevy�lovila. A poneváč v otáznom 
bode jedná sa vIustne len o čisto prírodovedecký abo zemepisný 
moment, či totižto smierčivé vody potopné cel)' okršlek zemský 
zastíhly, t. j. či ponad. najvyššie hory oboch zemských pologúl sa 
rozlievaly, alebo nie, nuž sotvy smieme úfať, žeby sa cirkevná 
vážnosE o tom jasne vyslovila. 

Zo strany Cirkve vieme len, že kongregácia "sor,namu pro 
zapovedané Imihy" v 17. století dva protestantské spisy - jedon 
z a všeobecnosť potopy, druhý p r o  t i nej -- na "Index" postavila 
c\ekretom od 2. j \Ílu 168G. Istý Izák Voss totižto uverejnil vo spise 
"de aetate mundi," v liste ku A. Rolvovi a v odpoveďach písaných 
A. Sko ta novi a D. IIornovi rozličné námitky proti všeobecnosti 
l'otopy. Náhľady Vossove skúmané boly v Hímo r. 1685, a ked: 
radcovia sv. kongregácie "soznamu pre zapovedané knihy" požiadali 
o sompofažnú mienku slovutného J. Mabillona, ktorý na ten čas 
práve tam sa bavil, vyložil jim tento dôvody, aké mohly by sa 
predniesť proti Vossovi, avšak súčasne i také, ktoré daly by sa 
uviesť k ospravedlneniu jeho. Mabillon myslel, že mienka Vossova 
neobsahuje iiadon hlavný blud proti viere aho dobrým mravom; 
011 prednáša vraj sústavu čiastočnej potopy len preto, aby ľahšie 
podvrátil námitky svobodomyselníkov, ktorí to, čo tvrdí sa o vše
obecnosti potopy, používajú k zoslabeniu vážnosti sv. Písma. Voss 
nepovedá vraj nič urážlivého proti Cirkvi abo proti náhľadu protiv
nému, lež mienku svoju prednáša jednoducho čo pravdepodobnľjšiu. 
Cirkvi je prospešné prijať abo aspoi't trpeť rôzne mienky pri vy-

l) ViiI dolunižej podania rozličnS'ch národov o potope. 
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kladaní sv. Písma, nrtkoľko ncodp0l'ujll doc(']a zjavnr.i váznoo;;ti 

svii.tých kníh a Cirkve sanH'j. Výl'flZy, ak::>: "Celá zem," ,,\'�etky 
vrchy," "všetko telo," môžu sa brať nic v Jll'Í�nom smysle slova 
a berú sa tak aj dosť často vo sv. Písme, áno aj niektorí katolícki 
učenci - ako Kajetán - mali za to, že vrch, kde dIa domnenia 
mal sa nachádzať zemský raj, vodami potopy nebol zakrytý. Na 
každý pád ale, chce-li kongrť'g:icia mienku Vossovu cenzúrou biľago
vať, musí najprv odsúdiť podvrátenie, aké písal proti nemu lIom 
pre urážlivé reči proti Cirkvi atď. Také bolo dobrozdanie učeného 
Mabillona . 

Z výpovedí týchto, ktorým každý nepredpojatý milerád pl'i

svedčÍ, vysvitá najpn: že katolíckemu vykladačovi sv. Písma stra

niva cirkevnej vážnosti nenie zabránené vysvetlovať potopu ohladom 

jej veľkosti a rozsiahlosti clľa svojho najlepšieho zdania, a že V)'
ľU7.y "nad všetky vrchy " a iné nic sú dosť smerouajnými, žehy na 
ne opierať sa mohol dej episne zjistený dôvod 7.a všeobecnosť po
topy. Ďalej vidíme, že aj za na�ích časov katolícki a písIlluverní 

protestantskí zástupcovia mienky o ne v š co bec n ej potope práve 
tak, ako vtedy Voss k hypothese tejto hlavne preto sa klonia, 
poneváč úfajú tým odúaf nevercom príležitosť k vystupovaniu proti 
vážnosti biblie, ako aj, aby shodovali sa tak s panujúcimi náhľady 

geologic. A však, dopnstíme- li aj, že výrazy sv. Písma "nad všetky 
vrchy," "vody naplnily celý okrHlek zemský" I) a iné nesmieme 

doslovne brať, a. preto ani nic sú dostatočné, aby sme z nich 
o veľkosti potopy clačo positívneho záverkovať mohli, ponevač cel
kom dobre aj v relatívnom smysle vyldadaC sa dajú, máme predHa 

s Bosiziom 2) za to, že vo sv. PÚ:iUle a síce v Im. stv. 8. kap., 

4·-5. v., nachádza sa aj také p o s i t í  v n  e urlanil', ktorú na vl'l'kosť, 

áno na v�eobccnosť potopy jasne poukazuje. Bo stojí tam, že dúa 
27. (V hebrejskej osnove 17.), 7. mesiaca .X.) ako koráb sa zastavil , 

I) Start' llál'o(ly dl'žaly krajinll svojll 7.a. ,,7.cm." IIf'\)t'!'jO\ i jC' h a. a l' e z 
tak uobre jrho "Iastnú lc l' aj inn, ako nj II k rš l e k 7. e ilI s k S·. 
.rozel' oh(lri.al (Im. stv. 41, 4!í) ako sJlasitrľ (;r,ul'hnínitrl) E�YJ >ta. 
n:lZO\': tl p a si te ľ sveta. Starí 11Il'WjlotíUIISki kníľmia Illrllujú sa 
"kráľ sveta," ,,!uiLľ štyl'ol'.h krajov," t. j. zrIlIP ; (LIIO aj Himanovi 
hola ríša j rho o�x,u:).i'i·'l aho orhis tel'l'nl'llm. 

2) " Die Geologir und die SiindHnth. " 

*) Ten 27. deľl 7. mesiaca hc rú llirktot'Í 0(1 }lo čiat kll jlot op)"; k<'(f all' 
pozorujeme na to, čo pí'e :Mojžiš v Im. st\. 7, ll. tl, la. 7. �4. H, a, 
má tenže 7. mesiac a 27. deú jeho počíta nS· byC od započatia sa 
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všetky II a j  v y š š i e k o II Č i a r e  vrchov v obzore korábu 'pod vodou 
stály a len o 2 mesiace a 3 dni (abo dfa hebr. osnovy o 2 mesiace 
a 13 dní) potom, totižto \' 1. deÍl 10. mesiaca z vody vyčnievajúc 
sa objavily. Z toho teda nutne nasleduje: 7. e II o t o p  n é  v o d  y 

600. roku života NoemovllO. O Mojžišovi eo znamenitom dejepiscovi 
nemožno mysIcf, �eby čas potopného deju - kNIže to sám ne
vyslovil - počítal llŽ dJa rokov Noema, už dľa času po nni!mutí 
potoP) . KelT Mojžiš v Im. stv. 7, ll. takto začína vyprávať po
{;iatok potopy: "Roku šesťstl'110 života Noema, druhého mesiaca, 
sedelllnásteho di'ia mesiaca, pretrhnuté sú \'šetky pramene veľkcj 
prepasti, a otvorellt' sú žľaby nebeskt: :" aj llOtOlll, ketľ udáva ľas 
llrjakcj potopIlej udalosti - krome ak to zretelne vyslovil - po
(�íta ho dľa rokov l'\ocmovS·cll, {;o vysvitá z 1m. stv. 8, 13. kdc 
takto hovorí: "Šes(stNIO pr\'ého roku, prvého mcsiaca, prvého dúa 
mesiaca, llmcnšcllt: sú vody na zeIlli: a otvoriac Noc strechu ko
rábu, pohliadol a videl, žeby bol osušeuS' povrch zeme." Teua ten 
7. mesiac a 27. deú mesiaca, v ktorom koráb sa ;,astav·illla vrchu 
Ararat, nenie 7., lež 5. a 10 di'!ami t:alJOčatý G. mesiac po vznik
nutí potopy. 

lC objasneniu {;asu l)otolly nech stoji tu l{rátka chronologia: 
2. mesiaca 17. di'!a toho mesiaca roku 600 života Noemovho 

) lot'iala sa poto)Ja dra Im. stv. 7, ll. 
7. mesiaca 17. dtla toho mcsiaca roku 600 života Noemovho 

hol 150. dei'! po vZllikltutí potopy dfa Im. stv. 7, 24. 8, 3. po 
ktorom počaly vouy opadovať. 

7. mesiaca 27. dľia tOl1O mesiaca roku 600 života Noemovho 
zastal koráb na vrchoch Al'l11enie dra I,n. stv. 8,1. 

10. mesiaca 1. dlh toho mcsiu('a 1'01(11 600 ži\'ota Noemovho 
1I\«(Lzaly sa koni-iare hôr dľa 1m. st Y. R, !í. 

l. lIIl'�ia('a. l. dlh toho lllesiaea roku 601 života Noel1lovho bol 
povr(' It zcme od vô(1 o (IokrytS·, to j cst - ako hovoríme - u]({lzala 
sa zelll (11'a \([1. stv. K, 13. 

2. Illrsiucu 27. dlía tollo mesiara roku 601 života Nocmovho 
hola �cm uRcllnutá (lľa l<n. stv. 8, l I. Zatým vy!Jl':ÍYa Mojžiš, ze 
Nor z IwrálJll vyši!'l, 7. roho lllô�Pl1le 7.aviE'rať, že Noc bol v Jwráhc 
za rok u IO dní, totižto od 2. m., 17. d. roku tWO a� do 2. 111., 
27. d. roku 60 1 žilota Nocmovho. 

K vysvetlcnin ehl'Ollologie Irjtn nl/tllo poznamenať : a) 17. !lell 
7. HH" ia('a jr HíO. od zal'o(�atia sa )Iotopy, po ktorom yod.l potulr 
o]>,Lllomf, POIII'vÍl{- l\Ioj�.iš píše (v Im. RtV. 7, 24. 1:3, 3.): "I trraly 
vody na 7.rJlli HíO uní" "A llo(,aly sa umcn�ovať ]JO 150 dÚo( ' \I." 
Trvaly však "olly na 7.cmi ou l'očiat!{ll potopy, t. j. od toho času, 
v ktorollt pl'etl'lI ili I 1<; Ht't VŠl't kr pramcnE' vrľkej prcpasti a otvorellé 
žľah) lH'Ill'�ké (Im. stl. 7, ll). 'l')lI Ii 150 dúami zjavne počíta 
i\{ojžb Í'ltS 011 \"ZuilUlllfia }lotopy a nic dta rokov Noema. Za tf'ch 
150 uuí poľul) totižto vody eiastoľnc zem !luIuS·vať, riastly a po-
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v Č a s n aj v y � š ej v Ý š k Y s v oj ej a e š t  e p o t o m, a k o u Ž 
kle s ať za č a l y  (t. j. od 17. dita 7. mesiaca az do 1. dúa 10. 
mesiaca), v šet k y  v r c h y  v o b z o r e  k o r á b u  ar. n a d  n aj
v yš�i e k o n č i a r e  j í c h  úpl ne z al{l'ý v a ly. 

vznesly sa nu Hí 10kCov nad vl'chami, trvaly vo výiike R"ojej až uo 
HiO. dií.a, po ktorom počaly opadovať. KecĽ bereme, 7,0 1 lIIesiae 
má 30 dní, ft kOtĽ sJlomenut,Sch 1 [)O tlni hoz :lO podc' J íme, ob
Ilržíme () mesiucov od lločiatku potopy. Pripočítajúc týchto G me
siacov k 17. Mill 2. mosiaca rolm 600 života NOOJllovho: ohdl'�íme 
17. deií. 7. mesiaca tohože roku GOO, a to je tell deľl, o ktorom 
lcr a z v hebl'ejskrj osnove knihy stvorenia S, 4. stojí, žo v {(om 
1\Ol'áb sa zastavil na vrchoch Ararat. Toto miesto Písma sv. - ako 
povedá COl'l1elius a Lnpide -- prekladali 70., Vulgata a vHotei sv. 
Otcovia tak, že koráb zastavil sa 27, dúa 7. mesiaca, teraz ale , 

ako sme podotkli, v hebrejskej osnove stoji tam: ,,7. mesiaca 17. 
di'ia mesiaca." Sedemdesiati prekl ada či započali prekladať Písmo sv. 
([o gréčtiny takmcr 300 rokov skôl' než Je�iH Kri8tus sa narodil, 
tak �e tento preklad Písma sv. považuje sa za najstarší. To, že 
70., Vulgata a SI'. Otcovia čítali tam ,,27. dúa," zllnl�í: že pred
tým v hebrejskej osnove tak stálo, alebo že to, čo stálo, aj tak 
čítať sa dalo, totižto ,,27. dúa." A vskutku, �e uvedené miesto 
Písma sv. tak mÍt byt čítané, ako ho čítali 70., Vulgata a všet ci 
sv. Otcovia, požaduje to, čo -vypráva Mojžiš v kno stv. 7, 19. 20.; 
tam totižto píše, �e ke(T voda potopy nal'iastla : pril{ryté baly vodou 
všetky vrchy pod nebom, a o 15 lokťov bola voda vyššie než vrchy, 
ktoré prijuJvala. Teda v 150. dell po v7,lliknutí potopy, t. j. 17. 
dňa 7. mesiaca nemohol sa koráb zastaviť na vrchu Ararat, poneyá,č 
len po 150. dni počala voda opadovať i muselo minúť nekoľko dní, 
až koráb zastaviť sa mohol. Tých dní je 10, podľa toho, ako čítali 
70., Vulgata a sv. Otcovia. Koráb zastavil sa totižto 27. dľta 7. 
mesiaca. Aj vtedy e�te }Jrikrývala voda vrch, na ktorom koráb od
počinul, poneVltČ lo(ľ siaha bruchom svojím pod vodu IHI nekoľko 
lokťov dra toho ako je zbudovaná a ťažká. Cornelius a Lapide píše, 
že ten, ktorý hebl'ejskú osnovu 11repisoval, slovo znamena\'šie "dvadsať" 
písaním na dvoje roztiahol, tak že teraz tie dve slová v hebrejskej 
osnove znamenajú "desat." - bJ 40 dní dážcľa a rozvodúovania 
(Im. stv. 7, 4. 12. 17.) zahrnuté sú v spomenutých 150 dúoch od 
počiatku potopy; bo ináé vychádzalo by 190 dní, t. j. nasledovalo 
by z toho, �e nic v 7., lež v 10. mesiac 7. dúa mesiaca koráb sa 
zastayil, čo svätej osnove o(lpol 'uje. - e) Dni, za ktoré Noe čakal 
a vtákov z lwrábu vypúi.iťal (Im. stv. 8, 6 -12.), sú medzi tým 
časom, v ktol'om nzreJ Noc temená hôr a potom suehé pOVl'šic 

zeme. - d) Prvého dua 1. mesiaca roku 601 života Noemovho 
bol povrch zeme sUl:hý, t. j. nebol už vodou pokrytý, ale blatom 
a hlenom ; .preto čakal Noc, dokiaľ zem vyschla, a tak vyšiel llotolU 
z korábu 27. dlia 2. mesiaca roku 601 života SVOjIlO. 
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N('mo�Jlo síce určite udať, ktoré vrchy boly z počiatku potopy 
v obzore korábu; že ale 27. dúa 7. mesiaca (abo tUa hebrejskej 
osnovy 17. dúa 7. mesiaca - čo ostatne prr� otázku túto zvlášt
n('ho vý;mamu lIt'HHí) boly to arm('n�kó hory, na ktorých koráb sa 
�m�tavil, vysvitá fi úplnou istotou z kno stv. H, 3-f). Svätá osnova 
v hohl'cjskej pôvodine vypráva ov�em, že koráb zastal na horlÍch 
ammtských. Tieto sú ale bezpochyby oné dva vrchy Armenie, čo 

l}()(l menom veľkého a malého Araratu po celom svete známe sÍl I). 
Najvyšší lwučial' Araratu obná�a asi 17.000 stôp. Keďže ho teda 
elfa Hviltej osnovy potopné vody vyšše dvoch mesiacov zahývaly, 
1Il1lf)pla voda dosiahnuť výšku, ktorá, vynímajúc dve na.ivy�šie temená 
a jel[llu čiastku hôr himalájsl,ycb, najvyššie brdá hôr 2) na celej 
zemi zastihnúť mohla. Poneváč ale pri talwj výške vody j('j od
razenie abo zabatenie bez zvlá�tneho zázraku predpokladať ne
možno, musela zaliať cel� površie zeme, a síce všade v rovnal<ej 
hladine (niveau), aby za 3 abo 32/3 mcsiace 3) nad výškou Araratu 
udržať sa mohla. 

Otázka je už: ktorý bol cl O ru II e l e  II aj v y š š í stav potopnrj 
vody? - S historickou istotou <Iá sa ov šem výška potopnej vody 
nad končiarmi Araratu len na tolko urW, že tieto za viac mesiacov 
úplne vodou pokryté boly. Preto povc\lámc, že s k u t o č II á a n e
u p i el'a t e l n á  vyška táto obnášala asi 17.000 stôp. Ale pravde
podobné je, že voda ešte vyššie vystupovala, a síce hlavne z na
sledujúcich príčin: V 1m. stv. 8. kap. 3. V. stojí, že vody po uply
nutí 150 dní od počiatku potopy sem i tam sa vlniac opadovať 

1) Obšírnejšie o tom !lohmižoj, l(dc je reč o Ararate. 
�) Ako Zll(UllO, sú llajzllaĽllej�ie \Tehy lla pcvnine aúatickej : Ganl'ÍS

ankar (vredt.<'m od An�lieano\' Mount Everest zvanS") dIa trigollo
metrÍl:kého určenia H8il7 metrov vysoký - najvyšší na zemi; Kan
čillčini-(u 8G7!l m., Dhmalagil'i 8173., m., Sihsur 8J70'2 m. atlI. 
Najvysiíi vrch amrl'ickej pevniny je Alwllcagll; výška jeho obnáša 
700!)'l ili. 

3) Zo slov sv. Písma (lia lwnci 7. kap. Im. stv.): "Vody pokrývaly 
ZPll1 í\a 150 dní," potom ako ul. vo vel'�. 17 22 sa vyprávalo, že 
vody po prvý"ch JO d{lOch náramne nabchly, všetky vrchy zakryly 
a všetko živé uSlUrtily; ako aj zo slov (cl. kal'. 3. v.): "A počaly 
ubS'vaC jlo HíO diíoch" dalo by sa ;"atvámf, že vody síce v IGO. 
cleň potopy ]ločaly opadovať, 7.0 však nielell v 1 [JO. deň. lež o veľa 
skôr najvyššiu vS"šku svoju dosiahly. Snáď dosiahly ju hneď po 40. 
dni, teda asi 50-60 dní od počiatku potO}Jy. Takto by ale stav 
vody nad vS'škou Amratu bol trval 3 mesiace. 
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začaly. Bolo to dňa 18. 7. mesiaca. Ďalej v 5. v. stojí, že vody 
v 1. deň 10. mesiaca už natoľko opadly, že ukázaly sa najvyššie 
vrcholce hôr armenských. V 13. veršu konečne vypráva sa, že Noe, 
ako v 1. deň 1. mesiaca nového roku strech u na korábe otvoril , 
zbadal, že je okolitá zem už bez vody. Keď ale od 1. dúa 10. 
mesiaca a ž do 1. dua 1. mesiaca nového roku minulo 90 dní a 

výška Araratu od päty nahol' asi 12.000 stôp obnáša, nul. nasled uje 
7. toho, ž e rychlosť opadovania vody olJllášala denne asi LH HLopy. 

Poneváč viíak vo v. 3-5. stojí, že voda opadovala za 74 dni, tloldaľ 

končiare Araratu sa objavily, môžel1le celkom Rpní.v ne Ilásledkovaf, 
že voda od 17. dlln 7. mPHinca al. do ]. dIla 10. mesiaca asi o 10.000 
stôp padnúť musela, podľa čoho by domnelá výška jťj pri naj
vyššom stave asi 27.000 stôp bola ob nášala a tak nicleu ]wllčian' 

Araratu, lež aj Uimaliíje a Andesov dosiahla. Pov(Ížime-li d'alej, žt· 

dIa najdôkladnejších histol'icko-ethnografických skúmallÍ pravlast 
Iudsk6ho pokolenia v hornatých krajoch strednej Azie sa nachádzala, 
a že práve v t.ýchto krajoch sú početné vrchy, končiare Ararat u 
o 1000-10.000 stôv prevyšujúce, fažl<o je mysleť, žeby mnohí 
z millionov ľudí, čo tam žili, na vrchoch t)'chto neboli sa zachránili 
prccl pot.opnými vodami, keby tieto len vo výške Araratu boly sa 
povznášaly. Veď nebolo by jim tam zchállzalo ani povetri e ani 
�krovné jedlo; bo ked teraz, kue moh utná kôra ľadová tamejších 
vrchov na povetl'llosť tak škodlive pôsobí, rastie talll uujná tráva 

ešte aj na výšinách lGAOO stôp angl. a vyššie, áno (lfa. Schl'lgintweita 
na úbočinách brda ibi-gammského aj fanerogal1 ly Ha nachádzajú, 

tým viac mohlo rastlinstvo vyvinúť sa vtedy, ketr počas potopy 
v pomeroch povctrnoi:lti zmena nai:lt.úpiJa. Aj zvierací ži\'ot je tam 

nielt'J1 zastúpený, lež d ľa spoltlcnut(·)lO cestovatt'l'a v �iadnoJll lmtji 
HvetfL llcnachád7.lljú ::ia ssavci na tak)'ch výšinách, ako v K arakorume 
a l(i"lnliinr, kde e�te aj HI.OOO Htôp vysoko, ked' aj Ilir stále, predsa 

dočasne sa zllržl1jú . Také zachrállťnie I1Sp OĎ nrlwfko ľudí počas 
potopy, ktorá by zem len ui:li vo výške Araratu bola 7.ll11lal'ila, ne

dalo by sa rozum n e 7.a nemožné vyhlásiť, ledaby Hllle ho suáď pod

vrátiť chceli hypotlwso u nejakého nadprirodzeuťho pričinenia Bo

žieho. Nie bezzáklR (lná je trela mienka , že (lom II rl á v)'ška po

tOpllf'j vouy 2G-27 ti:Íc stôp obn{tšala. l\lienlm táto srovnáva sa 
vermi dob re s potopou čo s 1roRt nym súdom Božím, dfa ktorého 
zahynúť malo "všrtko trlo, v IdOl'om jr dy('h iivota pod nebom" I) 

1) Bosizio, "die Geologle UlHl die HiínLltillth." 
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2. Námitky proti všeobecnosti potopy. 

Temz držíme už za primerané odpovedať aspoň na niektoré 
vúžllojHie námitky, proti všeobecnosti potopy prednášané. 

I1ájitelia i:lústavy tak zvanej čiastočnej abo miestnej potopy 

hovoriu, že nebolo potrebné, aby potopa celú zem zaplavila, po
nevlÍč by bolo dostačilo jej vyliať sa len na tie krajiny, kde Iudia 
iili. Ale - pýtame sa ktože to uokáže, že celý svet po 1656 
(abo dfa časopočtu takzvan ých se demdesiat prekladateľov biblie 
po vyšše 22(0) rokoch ešte nebol zaľudnatený? - Snáď potrebný 
bol k tom u dlhší čas 'ť - Stojí-li vôbec hypothesa miestnej po
topy, prečože bolo potrebnp s toľkymi útrovami spojené stavänie 
ohromného korábu pre vsetky druhy zvierat a 8 ľudí? - Snáď 
preto, aby zabezpečilo jich pred povodilou, ktorá pokryť mala iba 
jednu čiastku zeme ( -- Či nebolo ľahšie a jednoduchejšie nariadiť, 
aby rudia odstehovali sa do krajín, kde potopa rozprestierať sa 
nemala a priviedli ta so zvláštnou opatrnoi:ltou aj zvieratá, akých 
tam l'šte n eb olo ? Ako to môže byť, že vody povznášaly sa 15 
lokť o v nad najvy��ie vrchy annenské, na pr. nad ChaIdeou abo 
Perúou bez toho, žeby do i:lúi:ledných krajín boly sa prelialy? Ako 
mohol )wnečlle koráb Noemov udržať abo plaviť sa ztt viac mesiacov 
po jedn om vodovrchn tak, že nezošmykn ul sa vlai:ltnou ťarcho u 

dolu strmino u jeho '? Takéto bolo by však položeni e korábu na 

vodách lIlil'i:ltnpj abo čiastoč nej potopy dIa soznania samého Vossa 
a jeho stúpencov. 

Pov edi i:la, žeby rastliny a stromy boly vyhynuly, keby potopa 
celý okrslek z ellli:lký bola pokryla. A"Ysak Noe po opustení korábu 
o�udil sa s rodinou a zachovnlými zvieratmi práve v tých krajinách, 

kde potopa - aj dfa sústavy čiastočného zavodnenia - pUi:ltosila, 
t. j. v okolí hôr araratskych , v Mezopotámii, Chaldei atď. Keď 
stromy abu rastliny nevyhynuly v týchto krajoch, prečo maly vy
hynúť na inych miestach'? - Zkadeže bola tá ratolesť olívová, 
Noen:ovi od holuba don es ená (Im. stv. 8, 11.), keď stromy vy
hynuly'ť A potom máme aj mnoho skúseností, aká novyčerpatelná 
je sila prírody v rozplodzovaní rastlín; poznáme mnohé zázračné 
účinky zachovaloHti scmien vo vo(lách, v zemi a na pOVľSl zem
SkOlU I). Viellle aj to, že jc voda oliladolU rastlín prinCÍIJOIll ploc1-

I) 1'�(,lIih/(', zmlÍ. \ I'g,rptsli.í·l·" 1II11111iÚl'h lIájdcllŕ lL lIu zeme zasiatc 
V) hnal)' lIlohutn(', kla,OIIO,I\(' stl'blá. 
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nosti, ďaleko prístojnej�ílll k jich zacl.lOvauiu, lietli ku zllivocenlU; 
veď mnohé z nich rastú pod vodou, a všetky potrebujú vlahu, aby 
ľástly a množily sa. Zoraný prieloh (Neubruch) povetriu vystav eny 
vydáva rastliny, aké tam nik nezasial; podobne aj zem z vody 
vytiahnutá. Ani ten llajo:stl'ovtipnejší pozorovateľ nemôže sa vy
statovať, že pozná už v�etky múdre poriadky bezpečnosti, ktoré 
porobil pôvodca prírody k zachovaniu rozmanitých druhov. Videné 
boly pne stromov, ktoré 10-11 rokov od kon'ňov svojich od
trhnuté boly a potom sa znzelť'naly a l'odily. Z toho v�ak, čo 
zpráva Mojžišova o priebehu potopy udáva, je jasné, že v�etky 
rastliny a semená ani len za jedon celý rok pod vodou neboly. 
Ako teda Noe z korábu vyšiel, mohlo mn rastlinstvo pOHkytovať 
aspoň skromnú potmvu pre zvieratá, zvláštc keď povážime, že 
zvieratá mäsožravé bezpochyby aj v pozostatkoch jlotopného zpusto
šenia dostatočný krm nachádzaly. A konečne z čohože živia sa 
na pr. vlci, kamzíci, divé kance a i., keď zima dlho trvá? l) 

Ani ťažkosť priviesť k Nocmovi zvieratá zo všetkých končín 
sveta nebola tak veľká, za akú ju považujú. V�emohúcťmu Tvorcovi 
nebolo zaiste ani fažko ani nemožno pôsobiť na puu zvierat tak, 
aby neodolatelnou nutnosfou hnané boly ku korábu Noemovmu. 

Okrem toho počeť stvorených zvierat z počiatku sotvy bol toľký 
a poťažne druhov (species) tak rozmanitý, ako sa tu i tam pred
pokladá. Roh stvoril jednoho muža a jedrJll ženu, a pravdepodobn 
jedon pár každého plenwna zvierat, f;amca a samicu. Z týchto 
párov na pr. koní, psov, IlOzí ateľ. pov�taly uehom času všetky 
zvieratá v l'o;"manitých druhoch svojich, ktoré po;"náme. VelY rOZllicl 
medzi rozličnými druhmi zvierat nenie vtittií od toho, aký panuje 
medzi rôt.nymi druhmi ludí, z nichž jedni sú pleti bielej, iní na
žltkastej, medenej, čiernej atď.; jedni dIa Cuviem majú leb okrúhly, 
iní na temeni končitý a iní �irol{ý. 2) Vieme ďalej, že vôlwl zem-

l) Scalig. in' Cordan. Exercit. 14. Licet. 1. III. c. VII. de his, quae 
diu vivuut sine alimento. 

Bezpochyby mal Noc pre tl'á"oŽl'avé zvil'ratá v IwrálJe tof!;o po
travy, :le mu z nej nečo �Lý"alo, ketľ z kuráLu vyšiel; že \' korábe 
bolo dosť priestoru lc uschovania veľkóho Illl10žsLva potravÍu, o tom 
dohmižej. 

2) Rozumie sa, že d'aleko je od nás, aLy sme <.Iľa theoric Darwinuvej 
,,0 pôvode druhov" všetl,y druhy organislllov na jedOlI pnotuS' 1)1'a
živolc abo na akúsi 11rapoclobu redukovať chceli. Darwinova tlH'oria, 
akokoľvek umná a s odbornou dôkladnosťou veľkého skúmateľa pri-
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ského rája boly všetky druhy zvierut, IJOneváč jich Boh všetky 
doviedol k Adamovi, aby jich pomenoval (kn. stv. 2, 19.). Velmi 
je tici k mercniu, že zemský ráj nebol ďaleko od Armenie, od 
prameňov Tigrisa a Eufrata, ktoré rieky Mojžiš vo svojom opise 
zahrady tejto (kn. sLv. 2, 14.) výslovne menuje. Poneváč však tak
mer ani nepochybuje sa, že koráb Noemov staväný bol v Mezo
potámii a oproti ChaIdei, nuž dľa všetkého zdania zdržoval)' sa 
v tomto a okolitom kl'aji všetky zvieratá, ktoré do korábu vpratať 
sa maly. Sú li niektoré z nich, čo teraz pre dlhú navyklo sť, ktorá 
už takrečeno prirodzenostou sa stala, v tomto kraji vyžiť nemôžu 
- co iuáč ťažko je dokázať - nena:sleduje, že bolo tak aj za 

Noema. Keby zvieratá z najhorúcejších krajín Afriky prešly odrazu 
do najchlllduE'jších krajov severu, ľahko dá sa veriť, žeby zahynuly; 
ale nestalo by sa tak, keby prestehovaly �a ta len zponenáhla, abo 
keby tam ou mladi sa živily. Jestvujú-li isté zvieratá dnes už len 
v istých krajoch, netreba z toho vôbec zatvárať, že na iných 
miestach nikdy nebývaly; veď vieme, že bolo kedysi v jednom 
kraji mnoho zvierat. istého druhu, kde dnes abo veľmi sú zriedkavé 
abo vonkoncom nežijú, na pr. voanie kone v Egypte, vlci a bobrové 
husy l) v Anglicku a i. 

Námitka, žeby :skutočná abo domnelá výška potopy báj očne 
vefkú massu vody požadovala, aká v prírode vraj ani nejestvuje, 
je tu vlastne uemiestna a tlaromná. Sv. Písmo označuje nám jasne 
výšku, ktorú potopná voda dosiahla. Historická udalosť táto pevne 
stojí, nasledovne aj možnosť jej. I bolo by neslušné, túto jasnú a 
určitú udalosť zapierať jedine z tej príčiny, poneváč tak velikánske 
zavodnenie zeme dIa terajších atmosferických pomerov zdá sa byť 
nemožným. Pritom označuje sv. Písmo zavodnenie toto čo také, 
aké v obyčajnom behu prírody neleží, čo mimoriadny a positívny 

rody sostavená, je na poli vedeckom už prekonaným stanoviskom; 
odzvonili jej menovite Wigand a Scheidemacher. - Darwin medzi 
iným tvÍ'di aj to, že človek a opica sú potomci jednoho otca. No 
rodostrom tento odsúdený je na anthropologickom sjazde v Stutt
garte a pl'Írodosl,úmatelia terajší s málo výnimkami sú vonkoncom 
proti nemu; bo mnohé odvodzovania Darwinove sú ov�em geniálne 
kombinácie, ale zchád�a jim prísna nutnosť a dôslednosť. Ostatne 
viď o tomto ,pis "Die IIypothese Danvin's" od Eberlinga. 

1) Bobrová hus je vodní vták s dlbS-m, zúbkovitým, na konci zkríve
uým zobákom; 1\lá na šiji hreheú, chl'hát popolavý, brucho nabelasé, 
nohy lla(�el'VCnastl" 
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trestosúd Boží. Av�ak mas�a vody, potrebná k zukrytiu zemského 
površia až po výšku Araratu, nenie vonkoncom tak bájočne veľká, 
keď ju nečo bližšie uvážime. Výška jej, bereme-li ju aj ďaleko 
vyšše Araratu, na pr. na jednu zemepisnú míľu , obnáša v pri
rovnaní k celému telesu zemskému asi tolko: ako �iesta čiastka 
jednej čiarky nad pGvr8ím zemegule, l{tor{t mala by v priemere 
2 stopy, abo dIa iného vypočítania má sa ona k zemskému telesu 
ako pot jednoho celkom vypoteného človeka k masse jeho tela. 

Medzitým, ako z jednej strany spomenutá massa vody v prí
rode upierať sa nedá, tal{ z druhej strany dá i:la dosť dobre vy
svetliť , ako ona pomocon jestvujúcich síl prírodných - ovšem 
spôsobom docela mimoriadnym, kroz positívne pôsobenie Božie -
na pOVl'ší zemslwm shromaždiť sa mohla. 

Známo je, že vody morskej na pOVl'�í zemského okršleku asi 
dvojnásobne toľko J), čO suchej zeme sa nachádza, a síce v po
mernej hibke 400--2000 nití (1 niť = ci st. ang.). Učenci ubezpečujú, 

že mesiac počas prítoku vyťahuje každodenlle dohora ohromné 
množstvo morskej vody, asi 70 billionov ccntov 2). Okrem tejto 
pravidelnej premeny velikánskej hladiny Ulorshj udaly sa s ňou 
behom mnohých tisícročí tak značné premeny, že - tt síce aj dľa 
domnenky tých zemeznalcov, čo na biblickú zprávu o potope s opo

vržellím hladia - nejestvuje na zemi ani len jedna titvorcová stopa, 
ktorá by kedysi pod vodou nebola tia nachádzala. Takéto premeny 
majú byť konečným výsledkom pOlllerne malých účinkov. Áno dfa 
theorie týchže učencov musí prítolllnlJ južu{t l'ologula zeme byť 
prevažne oceanickou a more bude tam vraj e�te asi za 5000 ľokov 
vždy viac sa rozširovať; potom ale obritt ia sa pomery, v osrnorn 
tisícročí náSho časopočtu započne tia čiatitočné prelievanie vodnej 
massy na severnú pologuln, a zakiaľ po (ľalších 5000 6000 rokoch 
europejská hlbok�í. planina a alUcrikánske prérie pod hladinou 
morskou pochované ležať bUllú, vynoria sa čatiorn v južnom mori 
súvislé skupeniny krajín, a doc8oic malé ostrovy austrálske tvoriť 
budú potom najznačoejšie výšiny bôr v tl'jto novej čiastke tiveta. 
Má sa to diať dľa Ulienky jich pôsobením slnca ,  ktoré vo veri-yeh 

I) Površie zeme našej obnáša B,2(;6.003 l.emrpisných �tvorcovýclt lIlíľ; 
z týchto prillad[t na suchú zem 2,'1:>3.000 tt na l'ovršie ;r.clllské 
morom pokryU, (j,813.00:; O IIIH. 

'ol) nAnsichten aus Natur Ul II l Wisscnsrhaťt" von Herlllanll.J. ](lpill, 
str. 61. 
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časodobách - práve tak, al\O mesiac počas prítoku a odtoku 
zuačnú čiastku morských vôd z jednej pologule zemskej na druhú 
preťahuje. Rozumie sa, že theoriu túto bereme :,cum grano salis;" 
ale uvá(lzame ju len preto, aby sme označili pomer, v akom dIa 
náhladu učencov morské vody k suchej zemi stoja, a zároveň po
ukázali na možnosť zaplavenia cclej �,eme od týchže vôd. Áno sami 
moderní zemeznalci, aby rozmanité zjavy a tvary J) v zemskej kôre 
abo na površí jej vysvetliť mohli, predpokladajú diluviálne (zá
plavné) pomery. Netrpí teda pochybnosti, že voda morská ako taklí. 
uiÍ sama dostačuje k celkovitému zaplaveniu suchej zeme. Či ale 
dostačuje , aby zaplavila ju vo výške 17, áno 27 tisíc stôp? To 
netvrdíme; bo veliluínske korytá oceánov nie sú ešte ohľadom 
hlbky tak pn'merané, žeby sme krychlový objem (volumen) mor
ských vô<1 aspoň s obstojnou určitosťou vypočítať mohli, a Brooke-ho 
hÍbkomerací prístroj nie tak skoro bude v stave poučiť nás dôkladne 
o v š e t k Ý c h priemerných hÍbkach morských. To však netví-di ani 
Mojžišova dejoprava, poneváč výslovne len poved á, že "pretrhnuté 
sú všetky pramene veľkej prepasti a otvorené sú žľaby nebeské." 
"Pramene veľkej prepasti" sú nesmierne držadlá vody (vodojemy) 
vo vnútre zeme našej. Že vnútro zeme má dostatočný priestor pre 
množstvo vody, ktorá vystúpiac, površie zemské vo výške 17, áno 
27 tisíc stôp zaplaviť by mohla, je nepochybné. A kto bude dnes 
pochybovať, že, ako pod dnom morským, tak aj pod kôrou suchej 
zeme ohromné žily 2) vodnie sú rozvetvené, ktoré s právom za 
"pramene veľkej prepasti " považovať môžeme? Mnohonásobnou 
skúsenosťou je potvÍ"llcllé, že celé jazerá zmizly, a naopak, že 
vznikly tam, kde j ich predtým snáď nikdy vídať nebolo. V prvom 

l) Na lW. tvary ln'icdové, ktoré sú pozostatky malých živočíchov mor
skS'ch, takzranýcll foraminiferov; ohromné ľadovcc v Nemecku, Husku, 
Švajciarsku atď. 

�) Slovutný u�enec 17. stolctia Athanúz Kircher bol toho náhľadu, žc 
moriL l,roz podzcmné žľaby medzi sebou mnohonásobne sú spojené. 
SlH:lfllaj úc }lozorne morskú úžinu IUcssinskú zbadal mimo vlnobitia 
na hladine morsl\ej aj akési podmorské hučanie vody, čo pripisoval 
tomu, že vlnobitie aj na dne morskom sa deje, dno prerýva a tam 
ležiacc kamcne jedoll 1m druhému váľa. Dľa toho prelievalo by sa 
tyrrhenské more jednS'1U ,žľabom, ktorý asi popod juhovýchodľíou 
Sieiliou beží, do veľkého koryta stredozemného mora. Domnenka 
táto našla ln'ckvapujúce stvhlenie y tom predpokladaní De1asse-a, 
že zásoby vody pod površim zemským množstvo nadzemných vôd 
prevyšujú. - "Ilamlbudl dcr Geographie" von Dr. II. Daniel. 
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páde mozeme sa zpýtat, kde sa poélely, v druhom, zkadť' sa tu 
v1.aly? - Sú to ohromné priestory v útrobách zemských, (lo nichž 
jazerá nazpät ztieldy, a veličizné vodojemy, z ktor)'ch hore vy
stúpily. Takéto výjavy podzemného sveta sú dostatočným svedoctom, 
7.e tam živel vody vo veľkých rozmeroch panuje. Veľké množstvo 
vody vo vnútornosti zemskej predpokladá konečne aj theol'Ía o zeme
traseniach a vulkanických výbuchoch. Z podzemnej vody vy\'iňujú 
sa horúčosťou pary, zapríéiňujúce mohutné otrasy, následkom kto
rých často už celé ostrovy na mori povstal)', celé nábrežia a značné 
plochy na pevnine sa prepad ly. Tak na pr. prepadla Ra následkom 
zemetrasenia pri ústi (delte) Indusu plocha 94 O míl veľká a bola 
morom pokrytá. Poneváč poclobné otrasy na rozličných miestach 
zeme pozorovnné bývajú, môžeme za isté mať, že vodnie pary viac 
abo menej všade vo vnútornosti zemsl{ť'j vyviňovať sa môžu, a 
nasledovne že nachádza sa tam aj značné množstvo vody. Že však 
množstvo tejto podzemnej vody nenie toľké, aby površie lI,eme našej 
vo výške 17, áno 27 tisíc stôp zapla viť mohlo, to tví'diť mal by 
ovšem právo jedine ten, čoby ho premeral a vypočítal. Máme teda 
dobré právo slová sv. Písma: "pretrhnuté sú všetky pramene velkej 
prepasti" vykladať s Ľosiziom v horespomenutom smysIe jednoducho 
tak: ž e  p o d z e m n é  v o(l y, p r e b o r i a c  n a  v šet k ý c h  m i e
s ta c h  cl n o o c e  á II U, Č o p r a  m elle j e h  o v y b  ú š i l y, II e o b y
č a j n e h o z v ä t š i l y, a u d e  l' i a c n a n á b r c.ž i a, s u c h  ú z e m  
v o  v ý š k e  17, á n o  27 t i s í c  s t ô p  z a p l a v i l y. Kť'ď už mOTe 
- nakoľko poznáme pomernú hÍblm jeho - nebolo dostatočné 
k zaplaveniu suchej zeme v takejto výške, mohlo ju podzemnými 
vodami zvätsené snM ešte vyššie z:aplaviť. 

Ale biblická O�llova spomína aj iného činiteľa potopy, a síce 
dážď, ktorý za štyridsať dní a nocí pršal. Dážď tento bol tak ná
ramný, že charakterizuje sa slovami: "otvorené sú žľaby nebesl{é." 
Nebude snáď od veci, keď ho tu bližšie uvážime. 

Javišťom rozličných zjavov počasia je vôbec povetrie abo vozduch, 
ktorý zem našu zo všetkých strán obkľučuje. Jak vysoko vznáša 
sa povetrie nad površím zeme, nevieme, avšak našlo sa, že ono už 
poldruhej hodiny pred východom a ]lO západe slnca od pruhov 
slnečných ožiarené býva. Čím vyššie ale nachádza sa nejaký predmet 
nad površím zemským, tým skôr je osvetlený od papršlekov vy
chádzajúceho slnca a tým dlhšie svieti naň zapadajúce slncc. Dá 
sa teda ľahko vypočítať, jak vysoko musí istý predmet nachádzat 
sa nad površím zemským, aby lúče slnca už 11/

2 
hodiny pred vý-
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choélom nall padnly, a nájde sa k tomu výška asi 81/Z míle. ASpOll 
po túto výšku musí sa vozduch (atmosféra) rozprestierať; ale pravde
podobne je výška tá o veľa značnrjšia, a najvyššie čiastočky po
vetria snÍlď nie sú dosť husté, aby sa nlÍm prezradily l). Že povetrie 
čO plynné teleso má aj svoju váhu, o tom dnes po skúškach Tori
celliho (žiaka Ga11ileiho lG43) niet žiadnej pochybnosti. Vieme, že 
tlak povetria unesie vodní stíp 32 stôp vysol{ý, poneváč rovná sa 
tlaku 28 colo'V vysokého stÍpu ortuti (živého sriebra), ktorá je 
13i/1okráť ťažšia, ne7.li voda, teda 137/10 X 28 col. = 32 stôp abo 
5 siah a 2 stopy. Tento tlak povetria ubýva, čím vyššie niekde 
na pr. na vrch vystupujeme, poneváč tu mnoho povetria pod ortuťou 
leží, ktoré ju tlačiť nemôže 2). Najvätšia hustota povetria je teda 
na samej zemi, potom nahol' rychlo ubúda, tak 7.e vo výške \) míl 
je povetrie už 250;�luáe redšie nelli na zemi. Takým spôsobom 
môžeme ľahko vypočítať aj váhu veškerého vozduchu ; bo táto musí 
byť rovná váhe jednoho oceánu vody, ktorý by celé površie zemské 
v bÍbke 32 stôp pokrýval. Tento oceán vody mal by objem (volumen) 
1G5.GOO billionov krychlových stôp, a poneváč 1 kry ehl. stopa vody 
asi 31 kilogrammov váži, obnáša váha celého vozduchu 31 X 165.600 
billionov kilogrammov alebo asi 91.G71 billionov centov 3). 

Z uvedeného vysvitá, že keď by počas potopy aj celý vozduch 
na vodu sa bol zrazil, nebol by vydal také množstvo vody, ktoré 
by suchú zem 17, áno 27 tisíc stôp vysoko bolo pokrylo; okrem 
toho boli by v takom páde všetci ľudia a zvieratá v korábe z ne
dostatku povetria zahynuli. Ale ďaleko buď od nás, žeby sme 
slovám sv. Písma "ot,'orené sú 7ľaby nebeské" takýto smyseľ pod
kladali. Slová tirto bližšie označujú dážď, ktorý Noemovi pred 
120 rokmi bol oznámť'ný a 40 dní a nocí trval. Výraz "žľaby 
nebeské sú otvorené" značí očividne, že dážď lial sa, ako vídame 
to pri pl'etrbnutí mračien; a poneváč slovo "žľaby" v množnom 
počte stojí, udáva sa tým, že pretrhnutia mračien na viac miestach 
sa dialy. Môže-li teda pretrhnutie mračien, aké v malom vídame, 

I) Tá okolnosť, že meteorick6 železo niektor}'ch })ovetroňov - ako 
bol na Ili'. aj r. 1814 v uhol'RkS'ch horách blíúw Haliče nájdený, 
takzvaný "lenarto"sk)"" - dra I'Or-boru od Grahama lwevedeného 
aj vodík obsahovalo, zavdala podajedným vedomcom príležitosť Ir po
starcniu hypothesy, že ok1'šlek zemsk)" ešte vyšše vlastnej atmosféry 
svojej je "odíkom otočenS". 

2) Na základe tomto, ako známo, spočíva aj barometrick6 meranie výšin. 
3) "Natul'wissenschaftIiche Bilder u. Sldzzen" v. II. J. Klein, str. 170. 
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strašnú povodeň r,apríčinif, jak ohromné mno�stvo vody zlialo sa 
na zem, keď náramný leják, pretrhnutiu mračien podobný, za 40 
dní a nocí sa cedil! 

Tu pozastavia sa meteorologi a povedia: Veď pásmo naše má 
priemerne 120-150 dážďových dní a celé množstvo dážďovej vody 
obnáša ročite asi 18-23//; za kolko dní bolo by teda muselo pršať, 
až by celá Himalája bola pod vodou bývala? Po tom, čo sme 
o činiteľoch potopy vôbec a o potopnom dáždi zvlášte povedali, 
držíme s právom za zbytočné na otázlm túto odpovedať; ale po
znamenávame, že práve z meteorologického stanoviska dá sa dosť 
dobre vysvetliť, ako ohromné množstvo potopnej vody p o  m o c  o u 

j e s t v u j ú c i c h  p r í r o d n ý c h  s í l  - ovšem spôsobom mimo
riadnym a kro z positívne pôsobenie Božie - shromaždiť sa mohlo. 
Pripomenuli sme, že rozličné zjavy počasia majú príčinu a javište 
svoje len v rozličnom stave vozduchu. Vozduch ale nachádza sa 
len zriedka v stave pokoja; takmer vždy dejú sa viac abo menej 
silné prúdenia povetria, ktoré vetrami menujeme. Prudkosť vetru 
je rozličná, avšak sila jeho závisí vždy od jeho rychlosti; pri 
rychlosti 70 stôp za 1 sekundu môže sa už menovať víchrom, pri 
120 -140 st. najstrašnejšou povíchticou abo orkánom. Mechanická 
sila orkánu je ohromná, rúca najpevnejšie budovy, pustoší celé 
mestá, krajiny a ostrovy. Príčina vetrov leží predovšetkým v ne
rovnom oteplení povetria na rôznych miestach. Oteplené abo zo
hriate povetrie je totižto ľahšie, než studené; preto vystupuje do 
výšky, roztiahne sa (z redne) - a tu priteká zo všetkýclJ strán 
chladnejšie povetrie, aby prá7.(lne priestory jeho zaujalo a naplnilo. 
Na tomto priebehu a či vlastne kolobehu povetria zakladá sa vznil{ 
takzvaných krajinsl,ých a morských vetrov, l{toré blízko morsl,ých 
pobreží s veľkou pravidelnOSťou každodenne sa striedajú a naj
silnejsie dujú menovite tam, kele denní rozdiel oteplenia poťahom 
na krajinu a more je najznačnejší a uajpravidclncjší. Sú to však 
len miestne vetry, ktoré vo vätšej diali od nábreží ur. nebadáme. 
Naproti tomu ďalej na oceáne stretáme sa s vetrami, ktoré ohromné 
priestranstvá zaujímajú a nepretržene dujú. Takýto vietor je vý
chodní či "passátny." On duje na atlantickom oceáne po našej 
pologuli smerom severovýchodním, a čím viac blíži sa k rovnílm, 
tým viac prúdi ku východu. Tenže vietor ukazuje sa aj na veľkom 
(tichom) oceáne l ) . Na južnej pologuli má on smer juhovýchodní, 

l) Viď dobrý zemevid od C. F. Baura. 
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ktorý ale s blížením sa k rovníku vždy viac východ ním sa stáva. 
Miesto, kde stykajú sa tieto dva passáty, je takzvané pásmo vetro
tíšÍn abo k a l m o v ,  poneváč v pásme tomto deje sa najvätšie 
oteplenie; ono leží viacmenej severne blízko rovníka a mení sa 
podľa toho, ako slnce pri ročnom behu svojom od rovníka na sever 
(t. j. keď je u nás leto) abo za rovník na juh sa obracia (t. j. keď 
je u nás zima). Tento - ináč nepatrný - pohyb l<almového pásma 
má veľký vplyv na priebeh počasia. - Charakteristickú vlastnosť 
týchto dvoch hlavných vetroprúdov tvorí nielen rozlične veľký tlak 
povetria (duje-li severovýchodní a či točňový prúd, ktorý je studený, 
vystupuje tlakomer hore, poneváč tlak povetria rastie, - duje-li 
ale prúd juhozápadní či rovníkový, donášajúci zohriate a tak aj 
ľahšie povetrie, tlakomer nízko stojí, poneváč tlak povetria slabne), 
lež aj jích nerovná vlhkosť; bo s jedným prichádza viacmenej jasné 
počasie, s druhým dážď a búrka. Podľa toho teda, ldorý z vetro
prúdov týchto panuje, mávame suchú abo dáždivú chvíľu. Isté je 
tiež, že rozličné čiastky sveta dľa podoby svojej majú rozličný 
vplyv na počasie; a to samé platí aj z ohľadu jích polohy. V Nor
véžsku nachádzajú sa severne od polárnebo (točňového) kruhu 
mestečká a dediny s najčulejším obchodom, keď v Severnej Amerike 
pod týmže stupňom šírky početné ľadové ostrovy ležia. Protivu 
túto a podobné zapríčiilUje nielen teplo vyrovnávajúce pôsobenié 
mora l), poneváč na pr. Severná Amerika práve tak leží pri oceáne, 
ako Europa, lež menovite rozličný smer vetrov, aký od podoby a zeme
pisnej polohy jednotlivých pevnín (kontinentov) podstatne závisí 2). 

�e príčiny rozličného stavu počasia pred 4000 rokmi tie samé 
boly, čo dnes, t. j. rozličné zmeny vozduchu následlwl11 prúdenia 

l) T\:rajiny v blízkosti mora ležiace majú pomerne viac tepla, poneváč 
sú viac pod vlivpm morského náteplia, ktoré behom roku stálcjiíie 
trvá, nrW náteplie na pevnine. 

2) Europa má okrem toho za(lakovať ldimatické výhody svoje aj mo
hU(Jl(\IOU prúdu teplej vody v atlantickom oceáne, takzvanému prúdu 
golfovému. Teplé vlny tohoto prúdu ženú sa pozdÍi europejských 
nábreží preto, ponevú,č jim Severnú Amerika v ceste stojí a jich 
lc Europe odráža. Ináč ovšem bolo by to, keby nejestvoval mohutný 
morský záliv mexikánsky alebo keby Anglicko - ako kedysi za 
starodávnych časov - s europejskou !)evninou spojené bolo.
Severná Amerilm nemá takého stáleho zohrievania, áno blízko jej 
atlantických nábreŽÍ ťahajú sa na juh ohromné, z arktických krajov 
pochádzajúce prúdy studenej vody, nesúc velikánske ľadovrchy až 
k tým miestam, lrtorS'm naša zemepisná šírka zodpovedá. 
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vetrov a morských vôd, je isté. MÔ7.eme teda rozumne za to mať, 
že dážď potopný mimoriadnym a posití"nym pôs0benÍm Božím vy
volaný nepretržené trvanie svoje za 40 dní a nocí jestvujúcim 
prírodným silám, ako na pr. stálemu pl'údeniu južnŕho passátu 
mal zaďakovať. Dážď takýto skús('nostiam terajšej mctcorologie 
ovšem odporuje J); ale musíme povážiť, že: 1. meteorologia pri 
všetkých doterajších chvalitebuých snahách a skúRenostiach svojich 
je ešte len, ako povedá sa, "v plienkach," a veľa času môže uply
núť, až pravidlá povetrnosti natoľko "ustálené" budú, aby sa s posi
tívnou určitosfou vypočítať mohlo: ten abo onen prúd povetria po
trvá v tomto alebo inom smere toľko dní a nocí, s toľkou intensív
nosťou, s tal,ým počasím a naopak, - 2. že, neprší-li potopný 
dážď dnes, nenasleduje, žeby raz nebol mohol pršat, poneváč po
topa patrí do počtu takých udalostí, ktoré sa každodenne ne· 
opakujú a jíchž možnosť rozumne zapierať nemôžeme, - 3. že 
doteraz známe pravidlá povetrnosti llesmieme v každom ohľade 
applikovať na dej potopy, ktorý pred asi 4000 rokmi sa odohrával, 
poneváč nepoznajúc tehdajšiu tvárnosť pevnín, nemôžrme s istotou 
určiť ani smer vetrov, ani jích mohutnosť. 

Aj otvorenie morského dna, aby podzemnie vody do mora vy
búšily _. ačlwľvek mimoriadnym pôsobením Božím zapríčinené 
bolo -- mohlo sa stať pomocou jestvujúcich síl prírodných, na pr. 
strašným zemetrasením abo činnosťou vulkanickou. Predstavíme-li 
si také zemetrasenie abo vulkanické pustošenie zemnej kôry pod 
dnom morským vo veľkej rozsiahlosti, čo k prírodným nemožnostiam 
vonkoncom nepatrí, ľahko pochojJíme, že vody podzemné takýmto 
spôsobom na mnohých miestach do koryta oceánov vniknúť mohly. 
Žeby ale následkom toho spôsobené náramné vlnobitie na hladine 
morskej bolo zostalo bez vplyvu na povetrie, ťažko je mysleť, keď 

J) Ostatne nepovedá sv. Písmo, že dáM pršal na c elo m o li: r š l e k II 

zem s k o m za 40 dní a nocí, čoby zo stanoviska meteorologického 
čírou nemožnosťou bolo, lež vôbec len. že l:a toľký čas pdal; 1)0-
dľa toho obmedzoval sa snáď len na vätšie abo men�ie skupenillY 
krajin v obzore korábu, čo nenie tak ťažko pochopiť. povážime-li, 
že 3 - 4 týdue s málo prestávkami trvaj úce dážde v l)odaj edných, 
zvlášte hornatých krajoch, nepatria k zriedkavostiam. Ani neprotiví 
sa taký na nektoré kraje obmedzený dážď mienke našej o vše
obecnosti potopy, poneváč túto, ako sme ukázali, zapríčirtil nielen 
dážď, lež aj tá olwlnosť, že "pramene veľkej lll'epasti" pretrhnuté 
boly. -
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skúsení pozorovatelia povetruosti na mori jednos\'orne ubezpečujú, 
že často veľmi nepatrné príčiny dostačuj ú, aby povťtrie do mohut
ného pohybu prišlo a velikánskym orkánom pôvod dalo. Keď ale 
také orkány - ako nll pr. nedávno na indickom nábreží 1), kde 
asi 200.000 ľudskýeh životov vo vodách zahynulo - na mnohých 
miestach a ešte vo vätších rozmeroch zúrily, čože bolo lahšie, ako 
že rozmnožené vorly mOl'Rké s náramnou prudkosťou na pevniny 
vystúpily a svojimi vlnami i najvyššie temená hôr zalialy? 2) 

Na otázku: kde Ilsi podela sa tak ohromná massa potopnej 
vody? - ľahká je odpoveď. Krychlový obsah celého zemsl{(�ho 
teles'l, berúc pol priem Cl' jeho na 858'7 míľ, obnáša 2,,652,238.842 

kryehl., površie jeho ale 9,266.003 O míľ. Massa potopnej vody, 
keďby sme ju vzali aj vo vy�ke jednej celej míle, obnášala by teda 
9,276.274 kl'ychl. míľ. Predpokladáme-li, že celá táto vodomassa 
po potope do vnútra zeme vnikla, ostalo by predsa ešte 2,,642,962.469 

krychI. míľ zemského vnútra nedot knutých. A však samo sebou 1'07.
umie sa, že tomu nebolo tak; značná čiastka tejto vodomassy po
zostala na površí pn'padnutej pevniny a zvätšila priestranstvo mora, 
druhá bola vssatá od pevnej kôry zemskej, a tretia čiastka konečne 
mohla viac abo menej hlboko ztieknúť rIo vnútra zeme. Že v pra
dobe bolo viac suchej zeme, nežli prítomne, potvrdzujú aj učení 
zemeznalci Boué a L. F. Peters, čo náhľad tento o ďalšom prie· 
behu a umiestnení potopnej vodomassy značne podopiera. 

3. Potopa pri svetle viery a prírodovedy. 

Sv. Písmo vypráva (kn. stv. 1, 2--3.), že na počiatku stvorenia 
zem naša bola chaosom, t. j. pustá a prázdna. Ona bola vodami 
pokrytá; )pbo Mojžiš povedá, že "Duch Boží vznášal sa nad v o rl a m i 
a tmy zahalovaly tvár prepasti. " Nie menej jasne vyslovuje to 
žalmista: "Založil si zem na základe jej, nebude pohnutá na vel,y. 
Prepast obkľučo vala ju sťa rúcho: vody stály nad horami. Ale 

1) V západnej čiastke indického oceánu zúrievajú povíchrico, ktoré 
známe sú tam pod menom "cyklonov" abo "orkánov móricovsk)'ch;" 
podobno aj v Západnej Indii takzvané "hurrikany" a na východnej 
čiastke Spoj ených státov amerikánskych "tol'lladosy." 

2) Už pohľad na Iliastick)' zemevid od Ravonsteill..\ ukazuje nám, že 
všeobecné rozširovanie sa potopnej vody nemohly hatiť brdá hôr 
v jedllotliv)'ch čiastkach sveta ani v tom páde, keby táže len výšku 
Araratu bola dosiahla. 
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hrozby tvoje jich preč zahnal)', hlas hromu tvojho bázňou jich na
plnil. Hory vystúpily a doliny zUÍžily sa na mieste, ktorľ si jim 
vyznačil. Predpísal si vodám hrádze, ktoré neprekročia, a nenavrátia 
sa viac, aby pokryly zem" (103, 5-9.). Tu hľa líči sa dobre vše
obecná potopa na prapočiatku sveta. Kroz druhú všeobecnú potopu 
mala prísť zem takmer do prvotného stavu, v akom na počiatku 
stvorenia sa nachádzala, aby po vyhladení hriešneho ľudstva tvár 
jej obnovená bola. Aby sme poznali premenu, aká počas tejto 
druhej všeobecnej potopy v prírode nastúpila, vypráva Mojžiš, že 
pretl hly sa pramene veľkej prepasti a otvorily sa žľaby nebeské, 
a že dážď pršal za štyridsať dní a nocí, t. j. sťaby povedal, že 
zem takmer do toho stavu prešla, v ktorom na počiatku stvorenia 
sa nachádzala, do akéhosi chaosu. Stavidlá a hate vôd morských 
sa pretrhly, žľaby na oblohe nebeskej sa otvorily, vody pod oblohou 
a vody nad oblohou shromaždily sa, ako na počiatku sveta. V kno 
stv. 1, 6-8 čítame: "I riekol Pán: buď obloha, a nech oddelí 
vody od vôd, ktoré sú nad ňou." Vody p o d  o b l o h o II sú ne
pochybne vody morsl{é a riečne, vody n a d  o b l o h o u ale chmáry 
v povetrí a pravdepodobne vozduch sám. Rozumie sa však , že 
počas potopy nemohol byť celý vozdllch na vodu zmenený, poneváč 
by ináč ľudia a zvieratá v korábe boli zahynuli, lež iba istá čiastka 
jeho, nakoľko to pre 40 dní a nocí trvajúci leják potrebné bolo 1) . 

Vôbec musíme za to mať, že Boh "vody nad oblohou" a "vody 
pod oblohou" bez narušenia svetového poriadku práve tak shro
maždiť mohol, . ako jich na počiatku sveta bol oddelil. Na každý 
pád nemá všeobecná potopa v sebe nič, čoby protivilo sa zdravému 
rozumu abo nekonečnej moci Božej nemožným bolo. Týmto ale 
nechceme povedať, že udalosť potopy nič neobyčajného na sebe 
nemá abo dIa známeho nám behu prírody všestranne vysvetliť sa 
dá, lebo veď predstavuje sa nám vo sv. Písme s úplnou určitosťou 
ako veliký trestný súd Boží nad neprávosťami ľudstva; mohli by 
sme ju teda vyldadať jednoducho v tom smysIr!, v akolll ponímali 
ju sv. Otcovia a vykladači biblie zo všetkých století. Tak na pr. 

1) Bezzákladn6 je aj to, žeby ľudia abo zvieratá v korábe na vý;!w, 
akú potopa dosiahla, z nedostatku povetria neboli žiť mohli, poneváč 
s rastúcou výškou vody aj vrstvy povetria na nej Slločívajúce sa 
povznášaly, kdežto redšie lc dýchaniu ncsúce povetrie pre svoj u 
menšiu specifičnú váhu tým vyššie yystupovať muselo. Vid "Sehastian 
Mutzl, die Urgcschichte dcl' El'rle und des Mf'nschengeschlf'chtes," 
1854, str. 54. 

fi. 
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ohľadom veľkej massy potopncj vody mohli by sme rozumne súdiť, 
že ju Boh práve tak zázračne vyvolal, ako na počiatku sveta všetko, 
čo je, a teda aj vodu, z ničoho stvoril. Bo ktože opováži sa klásť 
hrádze všemohúcnosti Božej a tví'diť, že Stvoriteľ neba, zeme a 
všetkých živlov (elementov), jehož mor á a vetry poslúchajú, ne
môže robiť zázraky, t. j. skutky, ktoré krom obyéajného behu prí
rody ležia'? - Bolby to poľutovania hodný slepec, čoby nena
hliadal, že Ten, ktorý prírode zákony dal, môže jich zastaviť (abo 
suspendovať), kedykoľvek to velmúdrosť jeho za potrebné uzná: 
V Lakom páde nejedná Boh proti prírode, lež mimo nej. Je to ozaJ 
smiešne, keď rozumuje sa takto: Beh prírody určujú isté mathe
matické zákony, ktoré zastaviť sa nemôžu bez toho, žeby celý 
svetový poriadok sa nenarušil, a Boh, keby to urobil, sám sebe by 
odporoval, i prestal by byť večným, nezmenitelným! - Boh je 
bytnosť absolútna, nestvorená, od nikoho neodvislá, žiadnym zá
konom nepodliehajúca. Mathematické zákony dané sú prírode od 
Boha , ktorý jich pristaviť (suspendovať) môže všemohúcnosťou 
svojou. Či viazal sa On na mathematiclré zákony, keď z ničoho 
všetko stvoril? Kdeže je teu mathematický zákon, dľa ktorého 
môže Boh z nečoho nič urobiť tak, alw z ničoho nečo stvoril? 
A potom, ked nezmenil sa Boh (poneváč je večný) tým, že svet 
stvoril, ktorého predtým nestávalo, nezmení sa ani, keď ho zničí, 
a tým menej vtedy, keď zákony svetobehu predpísané na čas su
spenduje, t. j. keď zázraky abo divy tvorí. . Čo Boh koná v čase, 
to chce od večnosti konať; vôfa Božia je večná. Pod prítomnosť, 
minulosť a budúcnosť padajú len veci stvorené, nic alc Stvoriteľ 
večný. U Boha je všetko v jednej idei. Keď svet stvoril, nemal 
vôľu stvoriť nečo takého, čoby predtým od večnosti nebol chcel, 
a keď s obíjdctím riadneho behu prírody zázraky robí, chce jich 
robiť od večnosti práve v tom čase, v ktorom jich robí. Musíme 
vždy na zreteli mať, že slovo Božie, t. j. sv. Písmo, a dielo Božie, 
t. j. príroda protirečiť si nemôžu, a zdá-li sa nám nekedy, že si 
protirečia, pochádza to len ztade, že abo sv. Písmo zle rozumieme, 
abo v knihe prírody na každej strane dobre čítať ešte nevieme. 

Medzitým nenie potrebné, aby sme v neobyčajných príbehoch 
sv. Písma zázraky hľadali tam, kde nenie docela vytvorená možnosť, 
že dajú sa rozumne vysvetliť aj spôsobom prirodzeným. Tak je to 
aj s mimoriadnou udal08ťou potopy a menovite s veľkým množ
stvom vôd, ktoré povznásaly sa nad najvyššie vrchy. Mohli bysme 
- ako rečeno - za to mať, že Boh vody potopné zázračným spô-
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sobom rozmnožil; ale to nenie potrebné, pOlJevac mozeme ešte 
vždy rozumne mysleť, že také množstvo vody aj v prírode sa na
chádza, a že teda Boh k p revedeniu všeobecnej potopy llpotrebil 
len takú silu, ktorá už skutočne tu jestvovala. Takto snáď sl,ôr 
docielime to, že neverci, ktorí zázrakom možnosť upierajú J), na
dobudnú si presve( lčenia, že veru nemáme príčiny báť sa prísno
vedeckého skúmania istých neobyčajných príbehov, o nichž len 
z biblie istotu čerpáme, a že hypothesy, akými neverecká veda 
proti nim bojuje, ostanú len hypothesami. Dej potopy zakladá sa 
na slove sv. Písma v prvej knihe Mojžišovej, v evanjeliume (Mat. 24.) 
a v kanonických listoch sv. Petra (1. l. 3.); on stojí tu preu nalUi 
čo dejepisné faktum, nasledovne musí stáť aj možnosť jeho. Ale 
môžeme pozvať nevercov aj k poprehliadaniu zl'megule našej a zo 
svedkov rozbúrallil:l , akých na površí jej v hojnosti nachádzame, 
zaopatriť jim ist.otu, že potopa skutočne jestvovala a že premeny 

zemskej kôry v jl'j rozličných útvaroch Ilie starobylosť sveta, akú 
mnohí v prírodovedcckých románoch tak dojímave opisujú, lež skôr 
tamtú (t. j. potOlJu) čo dokonaný čin dokazujú. Upravíme-li k prí
rode pravú otázku, dostaneme aj pravú odpoveď. Ako slovutný 

nemecký spisovateľ Veith, tak vyslovili aj zemeznalci Kutorga, 
Laurent a iní tú mienku, že všetky takzvané fossilovité útvary 
v zemskej, kôre sú účinky potopy. Učený jezuita Athanáz Bosizio, 

ktorý zahlbil sa do prísneho štúdia otázky tejto, uverejnil nedávno 

zvláštny spis 2), v ňomž dokazuje, že najnovšie theorie, od zeme

znalcov o pôvode zeme a jej ú:-;troj ností (organismuv) nal"ymý8ľaué, 

nemajú ž l aduC'ho základu, poncváč geologické tvary, o ktoré sa 
opierajú, llIÔ�U byť dobre vysvetlené zo všeobecnej potolJy. Prv 
Bež mienku túto v osobytnom náčrtku sdelíme, buď nám dovolené 
zmieniť sa ešte o anglickom spisovateľovi T. Burnetovi , ktorý 
v knihe svojej nTelluris theoria sacra" (1681) odvážil sa čisto
fyzickým spôsobom vysvetlovat, ako potopa stať Ba mohla. On do-

l) Držia za pravdu len to, čo 1100 smysly padá abQ rozumom ľudským 
vystíhnue sa dá. Akési zátmenie slnca, ktoré pred asi 2000 rokmi 
pr. Kr. bolo a v čÍnsl<ych pamätníkoeh naznačenó je, má u nich 
vieru, poneváč ho hvezdári navlas vypočítali; sv. Písmo ale, táto 
najstaršia listina pokolenia ľudského, bS'va u nich predmetom ne
japných vtipov. Bolo by to ozaj smutné, l{eby pravda iba tam bola, 
kde ju štYl'idsaťcolové re frak tory odhalia abo spektrálna analysa 
vypátra. 

2) nDie Geologie und die Siindfinth." V Mohuči (Mainz), str. 284. 
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mnieva su, že ZeJll Z lJočiatlm bola guľatá J), všade rovná bez dolín 
a horstva; že v stl'edišti zeme bolu veliká prepasť, plná vody; že 

zem potom, ako na viacej miestach kroz roličnó otrasy sa popre
padovala a po vyšil a, dala otvory vodám, ktoré zo stredišta, kde 
zatvorené boly, sa vyrútily a ju celú zalialy ; že otrasy a rozpadlilly 
utvorily vrchy a údolia; že os zeme zachovávala Zpl'VU úplný 
parallelism s osou sveta, pohybujúc sa vždy priamo pod rovníkom 
a zapríčiňujúc ustavičnú rovnodennost; že horúce pásmo vskutku 
vonkoncom nebolo k obývaniu, ale na náhradu toho panovala večitá 
jar na ostatnl'j zemi; že v prasvete neboly ani morá, ani dážď, 
ani dúha ; a že konečne zem , na nejž bývame, keď prejde cez 

oheň, jednoho dňa prvotnú podobu svoju opäť obdrží, až v deň 
poslednieho súdu na stálicu (Fíxstern) zmenená bude. - Dosť je, 

keď sme sústavu túto pripomenuli; pri terajšom stave vedy chceť 
ju podvracae, bolo by naivné. Veď zo zprávy Mojžišovej vysvitá, 

že pred potopou už boly vrchy, morá i štyry čiastky roku. Proti 
Burnetovi písal Leidel,kel' a iní protestantskí spisovatelia. - Jeho 

l{ľajan Woodwal'd v knihe llNaturalis historia telluris iJJustrata" 
(1714) domnieva sa, že potom, ako už celá zemská massa v po
topných vodách sa roztavila , utvorila sa v týchže z rozličných 
ložísk a usadlín složená nová zem, ktorá po tekutine plávala; že 

ložiská ustlaly sa jedno po druhom zponenáhla dIa rozličných 
stupňov tiaže svojej tak, že vo vodách ešte nezničené rastliny a 

živočíchy, menovite ryby a mušle (abo mäkkýši) s látkami nerostov 

a fossolií (t. j. l<O}Jauín abo skamcnelín) pomiešané zostaly. DIa 

hypotbesy tejto vysvetloval Woodward mušle, l{toré na miestach 
od mora veľmi vzdialcných nachádzame, slonové zuby, kosti zvie
racie, skamenelé ryby atď. On myslel, že' vŠet.ko to počas vše
obecnej potolJY do zeme zn brabané, smolnou látkou (naftou) a 
solami v celistvosti zachované abo v kameň zmenené (petrifikované) 
bolo 2). 

L) Zem naša, ako známo, má 110dobu sfcl'oidálnn. 

2) Okr('11I Sl'Olllenllt)TII písali o pl"cIllllcte tomto: Hay's "Cons('quenccs 
of tbc deluge, " t:khellt'"cr "PiRciulll querelae," E. HaHey "Dissert. 
in actiH pbilosophicis," Trévoux. "Dictiollnaire," Cuvier nDiscours 
sur les rC'volutions du globe ielTestre," Vallisllieri, Buffoll a iní 
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4. Vplyv potopy na rozličné, zvlášte fossilné Litvary v zemskej 
kôre dl'a A. Bosizia. 

. 
Zástupcovia najnovších theorií o pôvode zeme a jej ol'ganismov 

samI soznávajú, že všetko, čo v ohľade tomto písali a píšu, sú iba 
hypothesy. Ale možno aj positívne dokázať, že hypothesy tieto ne

zodpovedajú dejinám vznilmut.ia zeme a ústrojného života. Bo 
tví

:?
i�, že t e  r a j t:l ic sostavenie zem s kej kôry patri k pôvodným 

deJlDam zeme a fossilie (skameneliny) že sú deti práve toho času, 
kde organický život bol stvorený; že len celkom zponenáhla vo 

veJk5'ch medzidobách povstala flora a fauna ; že rostliny a zvieratá 

predstavujú po s tupnú čiaru rozvoju, poneváč jích fossilnó pozo
statky určitým radosledom, od nedokonalých ku vždy vyššie ustroje 

ným typom, postupujúce v zem s kej kôre sú pochované a nasledovne 
aj týmže spôsobom vzniknúť musely. Naproti tomu poznamenávajú 
odborní znalci, že už v tal(zvaných najstarších útvaroch všetky 
hlavnó triedy z ríše zvierat zastúpené sa vy s l<ytllj Ú a pozostatky 
rastlín v postupných typoch ustlané ani sa nenachádzajú. Učenci 
títo tvÍ'dia teda, že nutno predpokladaf rozličné, dlhými časodobami 
predelené stvorenia ústrojného života, t. j. periody, z níchž každá 
obsahuje sebe vlastné druhy a rody, nie však Lypy, ktoré by sa 
�os�up�e , boly vyvinul

.
y, Odhli.�dnuc od toho, že domnenka, akoby 

fOSSllovlte vrstvy patnly k deJlllám pôvodu zel1lc našej, je docela 
bezdôvodná, podáva ona taký rozvrh jích vzniknutia, ktorý je veľmi 
nejasný; zároveň ale vonkon com Stt nesrovnáva s theoriolI po::;tup
ných typov (Progressionstheorie), ani zvlášte ::;0 základným bio
logickým (životoslovným) zákonom o vzájomnej svolupatričnosti a 
odvislosti najrozmanitejiíích druhov abo rodov. Tcnto biologický 
zákon siaha tak ďaleko, že podliehajú mu nielen niektoré hlavné 
skupeniny zvieracieho a rastlinného života, lež celý ústrojný svet 
od najvätšieho až do zdállI ive najnepatrnejsieho, a nasledovne od
lúčenie rôznych skupenín na stá a tisíce rokov robí nemožným. 
Keď už spomenuté theorie exaktnú vedu neuspokojujú, akože možno 
rozlúštiť veľkú pohádku túto? - �o všeobecnej- potopy. Storočia 
boly potrebnó, aby sem tam luniace sa potopné vody až po hladinu 

(niveau) terajších môr naších docela opadly; bo uáhle zllliznutie 
vody požadovalo by predpokhulanic iI<Ízraku, čo nClIie lličím odô
vodnené. Rôzne orograticl<é llolllcry zeme musely opaduvauie vody 
prekážať. Zprvu bolo Ríce oradovanie tuto rovnaké; akonáhle vi\ak 

vlo'učila voda do krajov llOl'Uatj ch, bolo zdr2uvilné. Mnuhé halUi�e 
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hôr mus('ly voľnému odtoku početné prekážky klásť a vodu hatiť, 
tak že tu i tam vrľké jazerá abo pevnozemské morá na dlhší čas 
sa utvorily až pl'llrly prietržou clo nového koryta sa d08taly, zkadc 
110 dlht:l()m }l(\budnntí opäť vy trh ly a na ďaleké plochy pevniny abo 
clo svetomora sa vylialy. Mnohonásobne muselo sa tiež opakovať 
zrútenif' f\ka1ísl< a zaborenie podzemných priestorov, čím zčiastky 
y('l'kó prl'l{á7.ky abo odrážky vznikly, zčiastky ohromnó massy vôd 
110 vlllítm 7('111e vtrhly a nejedon vulkanický otras a výbuch zaprí
(·inily. Y�etko to muselo maf za následok mnohostranné prevraty 
)Jolohy a plochy na zemskej Mre, dávať toku vôd tie najrôznejši" 
�Illery; i musel)' storočia uplynúť až táto činnosť prúdov prestala. 

Tu Rme už v s tave objasniť vplyv lloachovskcj katastrofy na 

g"ognosticl{(> a paläontologické pomery zem s kej l{ôry. ľovážime-Ii 
najsamprv pOllwry petrografickó (kamenopisnó), vidíme v takzvaných 
prahol'ninách massy I,amenia , aM nenpieratelne patria lc dobI' 
vzniknutia zeme našej; spôsob Jich navr s tvenia označuje jich čo 
najdávncj!i�c údy zemskej massy a jíoh sostavenie, neobsabujl!Ce 
žia(lne známky zborenia, dfa ktorých mohli by sme jich držať za 

\')'tvar 7. iných kameÍlov abo ústrojných živlov, poukazuje na to, že 

sťJ útvary pô\'odné . Pozdejšieho pÔ'lodu, nežli prahol'oiny, dol,azujú 
::;�l byť naproti tomu na ních ustlané fossilné útvary; lebo tieto 
j 10lO s távajú zo zlomkov ssutiny a hlenu pôvodného kamenia, ako 
aj z iných čiastok prvotného površia 7,em s kého, chovajúc v sebc 
početné fo s silné pozostatky zahynulých organismov . Fossilné útvary 
Lieto môžu sa deliť na ldastické a limmatické lmmeniny, podľa 
toho, či pozostávajú z vät�ích abo menších úlomkov, a či len vý
lučnc z rozld:l.C1 ného hlenu. Podoby j ích ustlania sú veľmi rôzne: 
vOllo)'ovn(>, kolmé, I\ORmé, pokrútené, lámané atď. Zemeznalci vy
svetlujú vznilmutie týchto tvarov kroz veľké zátopy, snívajú o 

morách kambricko s ilurických, devonicl,ých, karbonických, triasovýcll , 
o jurasov)'ch ln'iťclomorách at(ľ.; my všal< za to máme, že v š ('

o b e  C Il:í II o t op a musela vyvil'sť všetky 7j lVy, aké dosaváď sku
toene pozol'O\'ané boly. nratlíllle-li na neústrojné tvary hôr, nemô 

žcme II chyuovať, že jích materiál mohla nasnášať ohromná voda 
potopná s\'ojíll1 návalom na prahorniny a iné miesta zemského 
povrHia; bo veď beztfl k je is! é, že ho len vodnia sila prihrnúť a 

složiť mohla. Ale aj zvlát:ltne pomery ustlanict. týchto kamenín dajú 
sa vysvet liť. Ako známo, neleží vskutku nikde viac útvarov jf'oon 
Ba (lruhom, ne71i t.1 i abo �tyri, a ani tie nrnasledujťi sa takm('1' 
nikdy "O \'�etkych údoch svojích ; vešker<Í. mohutnosť všetkých 

BiblickS' eloj potopy. 3 
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jedna nad druhou ustlaných vrstiev neobnáša však nikv vvšše 4000 
. stôp nad prahorninou. Je to ovfiem málo, porovná-li sa s crl)'m 

telesom zemským a s množstvom potopnej vI)dy, ktorá �k lltočn(' 

17.000 a domnele 27.000 stôp \'ysol�á bola. Pád Niagary má llIe

chanickú silu , ktorá je 40· kráť vätšia, nežli celý anglický prie
myseľ, a rieky celej zeme našej rozvážajú za jedon rok viac massy, 
n('W by to v stave boly ruky všetkých rudí, čo dosavúď žili. Keby 

t('ua potopná voda už aj }Jo jednom roklI bola zmizla, sila jej 
bola by dostačovala k prcvedeui u zhorenín na llrahorninách a l{ na
snášalliu vrstiev, aké v ldastick)ch a limmaticl{ych ložiskách pred 
st'bou vidíme. Avšak nic za rok, lež za stá roliov zúrily fi bori ly 

potopné vlny! 
Prikročíme k otázke paläontologickej. Niet jJochybnosti, že 

u(be sa muselo veliké porúchanie organismov (živočíchov, zvierat 
a rastlín) na suchej zemi a vo vode jestvovavších. Trebárs aj "odnic 
zvieratá na mnohých miestach zachovať sa mohly, musely ]lľe(hn 
premeny morskej a sladkej vody tu i tam nesčíselné množstvo 
z ních usmrtiL Podmorské vulkanické vybuchy, žriedla horúcej 
vody a azotické výpary pôsobily mnoho premien. Ohnivé lávopl'údy, 

oh romné nánesy piargu, hlellu a štrku musely všakové zvieratá a 

rastliny zničiť i pochovať v tvoriacich sa vrstvách. Nepočetné lesy 
musely byť silou vo(ly rozbúrané, l'ozkusované a so záklauom a 
pôdou preč odplavené. íj tak)'ch zpustoiiení lesného a lIločiameho 
rastlinstva vysvetluje sa utvorenie mnohých ložísk kamenného uhlia 
tým viac, poneváč podajedny fossilie uhlia na massy plavného dreva 
poukazujú. V jednom ramene ricky Mississipy utvoril sa behom 
38 rokov nánes 10 angl. míl dlhý, 700 stôp �i l'oký a 8 stôp hrubý. 
Koľké pIavy a nakopenia musely previesť potopné vo c1y behom stá 
rokov Lrvajúc('j činnost.i svojej! 1\lassy tieto boly hrolUadne napla
vené, potom lu'oz nové zálJlavy piargol1l a hIenom pokryté, až na 
uhlie zmenené pozdejMm pokoleniaIlI opäť sa objavily. Iné ložiská 
uhlia utvorily sa na spôsob nášho boru na mieste starého močiar
neho rastlinstva, ktoré vo Vl'�t\'Ílch hlcnových zaviazlo a potom 
v uhlie prešlo. Podobne uajú f;a vysvetliť takzvané z o o ge n n (, 
kameniny, ložiská válJencové a kriedové, ktoré povstaly z nahro
madených zhynu lých zvierat. 

Ale aj zvláštne podelenie fossílií, rozpoloženie zviemt a rastlín 
vo vnútre zemskom dra ist.ých druhov a rodov vysvrllllje sa z to

hoto stanoviska. Pov('(l:t sa, žeby vraj potopa len crlkom neriadnu 
zld,zu a midalliou všakovych zvierat a rastlín bola zap1'Í(;inila. 
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A však zpúRťa sa pri tom z očú tá všeznáma skutočnosf, že roz
ličné lístrojné hy tnosti, ako na suchu, tal, aj vo vode majú iste' 
ohraničené okresy, kde sa zdržujú . Povaha pôdy, vody, miestna 
vý�l<n abo hÍblm lTIá tu najvätší vplyv. Ohromné náplavy kamenia , 

piarg n a hlenu, flké potopné vody pôsobily, musely zaiste rastlin)' 
a zvieratá v jích nsobytných okresoch zasy pať a llrihrnúť. Niektorú 

boly z vlastného okresu svojho do druhého odplavené, a práve tnl\ 
boly často cl'lé vody 11'\ tom samom mieste hromadne zasYllanó. 
Takto hla poskytuje nám paHiol1tologia poh lad na rozličné okresy , 

v al{ých bývalý ústrojný svet jestvoval, a v ohlade tomto môže byC 

veru užitočnou vedou Ano skutočné paläontologické pomery v sc

(Iimentárnej čiastke 7.emskej kôry vys\ctlujú sa úplne z potoplH'j 
lottastl'ofy, Jllállle-li na zreteli už spomenuty biologický zákon o 

podel. ní orgauiHlTIOV na l1l'čité okresy aho bydliská, ktoré im ]10-

trebné podmienky života llOtikytujú. Bo z tohoto zákona prirodzelll' 

nasled uje, že ttorit II fauna jednoho miesta Illusí sa zmeniť , ako
náhle toto prelJlenll POUtitúllÍ. Zmenme lCR v pole a potom v mo 

('iw, nnž rozumie sa samo sebou, že zmení sa radom aj obyvat('\

stvo. AY�ak knz poto pu musrly zmeny také vo veľkých rozmeroch 
v�a<le nastúpiť II opakovať sa. Tu ležal jedoll kraj hlboko pod 

vodou. tam rozprestieral Sit čo morava (močarina) ; na inom miestl' 

bol kraj pif'skolll a šLl'ko ll1 zamúlaný, pust.ý, až utvor ila sa v roz
manitých nán"soch hlellov)'ch úro(lná pô la. Aj v)'šky vôd v počet

nýeh medzizemných morách aho jazerách (Binnenscen) menily Sot 

všakovak , a v�l'tky tieto topogmtické, ol'ografické a hydrografické 
premeny mu,;el y oU vidne ťahať za sebou Clj prellleny zvieracích a 

rastlinných oby \ atclov. Tak vysvetl u ie :la i tá paläontulogická slm

to�nosť, že y i"tých \Tstv{tch isté dl'llhy často Ilcnadále miznú a 

zrazu zase nové druhy v Ila,kopenýdl vrst\ ách tejže miestnosti sa 

objavuj ú. Mohlo hy sa tu tináď nadmietuuť, že vy svetlo vanie toto 

upotrebiť sa (lá len nl vo(luie íwieratá a, éiastlJčnc na, rastliny, nic 
alc na zvierahl zl'lllsl{é, pOllc\'áč tieto ltlenom a ssutinou zviitša 

lleboly ?ah"abaué \. llrirútll'uých bydlišf<lch svojich, lež vlnami preč 

odplavené. Na to odpovedáme, že veľmi Illnohé zvieratá našly smrE 

svoju v ssutinách a hleno\'ých náncsoch, IHle také na spôsob ÚŠ\l

stov (lavín) sa zrútil)', niektoré boly na úteku poz (lejšie vodami 

zastihnuté abo čo mítvoly na iné miesta odplavené a zahraballt'. 
Pow:'tllllct táto má však oprávnenosť svoju len natoľko, nakoP\\) 

\'orla, l<torá po Č'l� potopy n:\ povr�í 7,ľlll-:kolll tak rnzsiahlC' pansh l 

mala, ne 11 i e II O ti:, ta t II Y 111 Ž i v l o III pre l,i voL zelllskych (t. j. 

3* 
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na suchej zemi žijúcich) zvierat; bo vodn ie zvieratá molll)' y po
topných vo(l;ích zvl!í.štne bydliská svoje zaujaf, kdekoľvek jllu to 
z�dpovedalo, a zdržovať sa v llích za (1 1 h)' čas, :1Ž Y hkl�ovych 
nalle80ch zah�

.
nuly. O�tatne tvoria zemské zvieratá len \'l'ľmi ehutrny :lom�l� v palaontologlck011\ bolultstve fossilií ; fossilné pozostatky 

c1ovecI�h 
,
kostí sú ale zriedkavé a pochybné abo (lajú Ra I1fljlt'pšir 

v!svetl�ť co produkty pozdejMch ča"o\'. Ho ZCIlIRl,é zvi/ ratá, nko 
a,1 vtlÍCI, mll 'lely priam z počiatlm potopy zahynúť a pOl'ušpuip vziať 
ešte prv, než skamcllrť či foss ilnými stat sa IUohly. 

Diel II. 
I. Nóe a rodina jeho. 

V úzlwlll spojení s dejepisnou udalo!:lťoll potopy stojí clihodn:L 
osoba Nocmova. SlušncS je teda, aby sme tOlllnto druh('mu Ilra
olcovi ľudsl{ého pokolenia zvláštnu pozornosť venovali. 

Noc, syn IJamechov, narodil sa r. 105G po stvorení svcta, t. j. 
2!l44 pr. Kr. abo 2948 ]lred letopočtom občianskym. Upro::it.l'ed 
zkazenosti všetkých IUllí oného časll ua8icl Noc milosť v ol:iach 
Ilospod�nov5'ch, a Roh, vidiac, že "všetko telo porušilo cestu s\'oju') 
na zeml" (kn. stv. Ci, 1 �.) riekol k N oemovi: Koniec ,,�et kého tela 
�zavrel som u seba; naplnenlt je zem neprávosťami ľudí a. vyhubím 
.llch so zemou. Urob si koráb z dreva ote�aného : sprav v i'l011l iz
b !ce a obtiahni ho smolou vlliutl'i i z vúnku. Bu(\e mať tristo lokťov 
(mky, päťdesiat lokťov šírky a tridsať lol{ťov vý�ky. Olmo v korábe 
spravíš, a v lokti dokoná� vrchol jeho 'R'); dvere však korábu postav 

I) T. j. �e všetci ľudia prcVI'átell)' život viedli, skntI(y tela konali. 
Sv. Ambroz povedú: "Potopa tela splodila potopn vôd. Zdržuj teda 
?mysly

. 
a llál'Uži\'?�ti svoje' jHH! vlit<lou rozumu a mô;;eš s t)'II1, čo 

Je tvoJc, zachrámt sa pred kaž<lS'm nebezpečenstvom poto!,\'. " 
*) Nektorí prekladaj ú toto miesto Im. stv. 6, 1 (j: "Sprav ll; korá hc 

okno, l{tol'é nep�evS'ši jedon lokef;" ale protiví sa tom ll Itebrejsl\á 
o�nov�. v kt�reJ -

. 
ako pm'eelá CorneIins a Lapitle - zámeno 

!,Jeho v,zťahuJe �a me na okno, le� na korúb. Boh neJlovec1á tu, 
Jak vetlw má byť okno korábn, alo ahy hrehell krovu na korábr 
bol len na lokeť vysokS'. ľovážime-li, že koráb mal hyC na �OO 
IOk�?v dlh), JlUŽ nasledujr z toho, že mal mať JlÍzky Ino I', auy tS'J1l 
ľahslC vetrom odolal. Dostačovalo, kelľ krov ten bol v prostriedku 
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na. holw: tri ptttr:'t lllať bude. Bo privediem vody potopy , abych 
uSlllrtil všetko telo, Y I,torom je (Iych živt)ta pod nebom: zahynúť 
má všetko, čo jt' na 7t'mi. A s tebou uzavrem smluvu, a vôjde� 
clo korábu ty i synovia tvoji, žena tvoja i ženy synov tvojich s tebou. 

A zo \'šetkých zvierat. v�etkeho tela 1'0 p,íre vovedieš do korábu, 
aby žily R II bllu, z IJohlavia snmC:l a samice. Z lmždébo druhn 
vtákov, z každého druhu 7virrat n ,í.ldadných a z každého (Irubu 
zemcpluzo\'. Vezmi k sehe zo vš(-tl<ých zvierat čist5'ch sedem pá
rov, samca isaIllicl'. Nasll.íšaj do korábu· viietk n potrebnú potravu, 
aby slúžila za pol<l'm tebe a jim." r\or učinil všetko, čO IDU Rob 
bol prikllzal, a roku 16flCi po stvorení sveta (t. j. 2344 pr. Kr. abo 
2:W3 pred letopočtom ohčianskym) doviNlol Boh k Nopmovi všetky 
zvirratá, aby j ich (lo korábu \'7.ul; potom rozkUzal vôjsf aj jeml1 

so ŽrllO\1, s troma synmi : 8('1110111, Chií mom , Jafetom, s jícb ženami, 
a zav]'el z\'onlm dvere. Od tohoto ol<nmihu lJOčaly rozlievať sa po 
z(.mi V'ltl} l)(,toPY. Noc mal tehdy mo rokov. Sedemnásteho dúa 
druhého mesiaca tohože roku pretrhly sa pramene veľkej p r e
p a � t i a ot"orily Ra žľaby \1rbrskó; dážď pršal za. 40 dní a nocí. 
Yody rá�tly tak že pozdvib ly sa nn 1:> lokťov (asi 4 siahy) ponad 
1<01.t:iarc \Teho\' a zostáyaly 1:)0 dní be7. ubývania, náslrdkolll toho 
zahynulo "še! ko, čo na zemi žilo a v povetrí, vynímajúc zvil'ťi\t.á, 
ktoró s NOt'mom boly v korábe. Avšak Boh, rozpomenúc sa nit 

N ocma, poslal na zem victor, ktorý nmenšoval vorly, a pí'šky boly 

111'l-0 YY,Sl než 11a krajoch, aby !láMov á voda 7.tielmť mohla. Nehto 
.ic trj ll1ienl,y, že Boh v 1m. stv. G, 16 slovom "okno" I\echr('l 
jlovetlaf, aby );00 sp1'ayil jcrlno okno, ale (kollektfvne) "okná;" a 
v skutku \' hehrejskej osnol'e je na tom mieste: "sprav svetlo 
1,t)1'[llm," �o, j estli by O (om viar písané nell010. dalo uy Ra 1'0)'
umri' o "iac oknllch. Av�ak \' 1m. stv. 8, G llíše ľlIojžiš takto : 

,,]\(,lT l11inulo, 10 dní, ot\'o1'iac Noc okno, ktoré spr:.1I'il, vypust il 
l(l'lmvcn." Tulo je " heu1'. osnove inl' slm'o, ktoré znamrnú okno, 
a sÍrr jedno okno. 'Tojžiš píše ([alej \' kno stv. S, li}: "A otvoriac 
;..; oe kro\' korábu llozcral a videl , že oschnuI po\'l'('h zeme. " Pret'ože 
:Noc, ahy to vcdcl, nepozrel cez okno, ale cez krov? Aby na všrlky 
strany ohliadať sa mohol, ponevá(: (:07. okno len malú {'iastku 7.ell1e 
holo možno videť. 7, tohoto vrsl'itú, že \'ôkol koráhu neholo okien. 
KelT nlr u\'ážil11e všrtlcy okolnosti. muselo byť to okno na boku 
lW1'áhu YC'ru rlosf wľkí', aby nj s\,('!lo obyvateľom prisluhovalo, aj 
k obllo\'l'nin zdrav{'ho povetria slúžilo. Muselo sa nachádzať pod 
ga1l1�'l11 k1'ovom. nhy ho ani dáM ani vlny potopy ncdosiahly. Dfa 
}ll'avclcpodobnej mienky b)\'al :Noc \'0 vyšňom patre koráhu, tam 
teda bolo aj olmo. 
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zastavené I) I opadoraly vody na zC'mi Ht'1l1 ta JIl �:l r1::i, r" :l po

čaly sa zruen80vaC pn I :lO dilOCh; kodh zastavil :,ia na hor:lrh ar
lIlenských (avo aramtských, ako u(l:íva osnova hehl'l·j�"'í.). Prv ého 
dúa desiateho meHiaca llldzaly sa končiare hill' il)JO IO dilOch vy
pustil Noc lul\avca, ktor)' sa n(,llflvrátil�) až vyi:\chly vody IIa zcmi. 
Potom vypuf;til holuha, ktor}, ponC'v<Íč nelln�h'l miC'xt:I , kf/cb\' lIoha 
jeho odpočinula, do konibIl sa namUi!. Po 7 dilOch vypustil

' 
znovu 

holuba, a nav1'átil �a k nelJlu večer, nesúc v zou;íku ra[ol('sť so 
zeleným listínl �). {'akaI ešte 7 (Iní II V),P!lHtiJ holulm: I(torý sa 
Jc nemu už nena\l':ítil. POtOIII otvoril Jo'ov na 1\ o l'<íhr, a videl , 7.e 
na povrchu zeme bolo uz sucho ; tabl (':ite ai. (\(1 �7. dúa �. 1I1e
siaca roku (jOl ,('1\11 i:ivojho (zn 57 dllí), dokial zem lepi;ic IH" 
vyschla, II dostal od l'�í.na rozkn;.: ahy vytiiel z kOl'Úlm Sil svojou 
Žl'llOU, XD svojilJJi H}'lll1li, so ženami synov �\ ojich , a so ,,�etlí}'1lJi 

zvieratami, l<toJ'(' v I,onillc holy. Vysie! teda Noc z kor:UJU �). POtIlIII 
obctov:11 Pánll v ZiÍpnlllu llud zO vsell\FII z\i('l'nL (�i�tych, čo z 1<0-
rábu \'}'�Iy II oh('C jl'ho II/:'I I\in za llrí.il·mnlí i ri(']wl 1I1ll; "Nijako 

nebn:ll'lIl viac í'lol'(,("if zl'lIli pre fll/Jí, ho mp,rl a �m\'�hnie lud-

I) .,Zastn.\('Il'" ho ly pí·šk.l, "ir akohy c;1l�'IfT až IloR:w;'"T za l:in dJlí holo 
pršalo, lcž pn·to, pO"CVÚI� Hoh poeac; lIh.í"·lJlia potoPI aj olt, I�<l jll'" 
"úžlh' pristavi l," pO/llalllrn:ÍYa ('ol'llciin<; II Lnpidl'. .:. TfI ol,;,III;'st, 
že sv. Písmo �p()lIlína victo!', l-tOI',í' potopn{' rody lIIJ1I'J1ŠOv;l1. Zd;'l �<l 
lHl�kawvaf IIa to, �C Boh II jc spôso hOlil z:'tzra(·n.í 111, I"z I'riJ'lldzl'll}III, 
t. J. POJll(,,'on jl'stlllj(l!'jl'h prÍJ'otln}"h sí! na lIh.i'vunjt' potopy pt"lsohil. 

2) Hľa hrh!'('jskcj oSJlory: n avJ':'ttil sa; dľa �I,t1(,lIldl'sjatjl'h a ' " n}l-(alv: 
II e ll a v rál j I sa; alrho " vyšir1 , chodil a prjchttdzal, (lhlr[ujúc 1� ()I'i\ " 
a sflclnjúc na st rrchu jrho." SntLrI 1 1('\' lclel tlo líOJ':íhu }(,11 }lJ'elo, 
pOllcváč U7. vonku na ml'cinúch hojnú potml'll nachÍ1dl.n l . 

1) KelT na vysu('iIlÍtt'1t v okol í koráhu \oda Ilatoľlw opadla, žc 11� nc
kofko t5'dúov JlO ubSvan i jej stroJll.\' a rastliny \.nillOlať sa pot'al.,'. 
llenaslr<!ujp, žeby všade tak bolo hS'vnlo. V ohrnt\e tOll,tn holI' za
iste -;JlIcrodajnSmí úl'o!.(l'ntické (\Tchopisnl�) pomery; ]trt'lo Ilie' hcz
základn:í ,ic tft micnka, že stá rokov Jlotreltll(' ho l,l'. až potopnl' \'Orly 
"š:1Il(' úplne oJlullly. Z 1'0zličnS'ch polohopisných (topoql':1nckíl'h) 
IlI'iľin 1Il()�IlÓ holn nj, ŽI' nil'l,toré kraji' Jlo(l 1'0<1011 až (los:; '<Í(T 
ostul), ktlpž.to na iJlS'ch JJiÍ�staeh }lol 's taLt snchú Zl'lIl, kto!':Í pl'('rJ 
potopou Il('Jestyoyala. - ZP ostatn(' I' ,\ rml 'nii l,{'drsi aj o lírr 
riastI)', potvrdzuj(' Strabo YO Sl'ojolll ZCllIl'pis(', ako 

'
pozna

'
n1('núl'� 

Bullet. 
4) l'ô\'od }Jlavcctm aho plav hy \'ôl>el' nt'lIie ZIl�Ill}'. Zn prro tnú irIelI 

j cho 1110hlo slúžif podnllit' () X oeJllOYOIll kod he, l'ozšírplIl> II všctl,S'ch 
�I,áro�?:. Tak (1011llliem sn POllj�tll�t \' ,,('0I1'e511. (l' Orient." (Oh
'ilrneJsJe má. o fom J(nlmefov n DlCtJOunairp de la hill Ie. ") 
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ského srolra od nlladi náchylné �Ú k zlému , prelo Ilcubijem viac 

všetko, čo žije, al<o som uéinil. Ihí.vaJll Htlll panstvo nad všetkYlIli 

zvieratmÍ, i pOlll'chávlIlll v�lm, aby �tc z lIí('h požívali, alw !ložíva te 

semená a plodiny zClllskl'. YynÍmalll jt'dine Im' v , ktor(� požívať 

vám zabraúujelll. I1aRtnitC' a llII10žtr sa. UzwrrJll s vamI smluvu, 

fi nik(ly fI('bllde II Rmrten(' všetko telo vo elami potopy; a na rlôl<az 

slova svojho pORta vím dúhu 1) na oblakoch., i ImrIr sťaby zálohom 

prisľúbenia môjho a �Illluvy mojE'j 8. vm�li.:'
. .., 

, . 
A Noe počal, súc l'olníkom, �a{hf revu ; l napIJuc sa VIna, oplI 

sa a ležal obnažrný v stánku �vojom. Chám, otec Chamíno\', 

najdúc ho \' tomto �tn\'e, posmie\'al sa illU a upozornil naú dvoch 

bratov svojich, čo vOllku bo ly. Tí alC ', miesto žeby z neho posm('ch 

robili, odvrátili sn, a pri:,;túpiac ZJli:lf kom zastreli pL\šfOIll mtl�?t �l 

otca Rvojho, Ako Nor z vína vytril'zvel a. dozvedel sa, co mII uCJlIlI 

Chám, riekol: "Zlol'eĽený bud Chanán, syn Ch�mov, buď Otľ?kOI�1 

0}lIadolll vratov svoji ch . " Možno tn myslet , ;.:c Noe chcel setnť 

osobu Chámovtl z báz!1!', aby kliatba, ktorú vyriekol hy na synu 

svojho, Ilpz:\'itihhl ostatl1ích synov ChimoYS'ch 2), ČO na jeho �1(1\tl<u 

žiadnC'ho podieln IIPlllnli. Zlorcčil C'hanánovi v duchu prol'o c1<o 111 , 

ponevá.č C'hanalH'jČ<U1ia, potom ci jeho, mali byť jednúc vyhubení 

od Izmelit \\'. - Noe I!oložil: "Požehnaný buď Pán Boh ::1('I1\OV 

a. Chanán bud otrokom Semov)'nl. ,I 'fym hol on aj vskutku v osobe 

Chanallejčanov od Ilebreov llod]])anen�'('h. Konečne riekol NoC' ; 

l' � l'ch r�z�íri Boh inmnip Jafetoyo, llcch prrbý"a v stánlw:h Se

mmých a Ch:ul1\n bUlť otrokom ,iC'ho./I Proroctvo to�o sl�ln"o !,Il: 

ako Gréci a pOtOIlI Rimaui, pot.omci Jafptovi, vydobyli AZIll, ktora 

bola údeloJll 8pJl1ovým. 

Noe iii po potope ešte :350 rokov a ;.:omrel n50 rokov stary 

(l'. 20nfi po st '. sVf'ta), zanechajúc troch synov, 8C'111a, Chállla a 

Jaff'ta, mCIl1 i ní('hi. dTa všeObeCllf'j mienky r, z<le1i I celý :'<vet, aby ho 

zaľudnatili �). 8emovi dal Aziu, ('hámovi Afriku a ,laťE'tovi Eurojlu. 

I) Toto neznamcná, akohy sn {[II preli po topou žiallua
, 

dúh� nl'llllla 

jcstl'umla, lež, že znak tent.o prrll potopou ll'u
. 

pm'odl!) st�l 
,
l'1\ 

po potope hoz Il�tanovenic Bozk :uakolll n�dl'l'IrodzcnYJll, u,t} Jll 

IJt,kaZOIIJ. ŽI' Boh potopu nu svet uz JlecloJlust I. 

�) 1(n, sl\'. IO, 6: . , :-\ynovia Chárnoyi, ('hus a l\1ouaim, a Futh a Chanún." 

.1) Euseb" Grace. · 
Clu·oll. seu Thcsnll l:; TeIllJlo!'.; I'hilostr. de IIar!'/'s. 

ti KallllL'ta v "Diet. Il. 1. b." UO tS'lm ,a 1')501{('110 veku };oe

JJluvho II !;I'. }tatriardlOv vôbec, POZ1!,Unellú\allle; Dá �� ov�elll 
,
r�z

umne predpokladať, žc Boh na l-asllu odplatu Rprayodhvosb svätym 
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Niektorí domnievajú sa, že okrem týchto :1 :;y llov mal t'�te viac inýcb. Lže-Beroz privlastňuje mu jích 30, ktorí vraj mellovali sa 
titani po mene Titäy , matky svojPj, Bola kt'dysi aj tá mienka, že 
Teutoni či Nemci pocbádzajtí ofl syna Noemovho , 1< to rS' nazýval 
sa Thuiskon. Lže-Method slJomína nj Jonitha abo Jonilm, domne
lébo syna Noemovho. 

Sv. Peter naz}'Va Noema kazateľom spravedlnosti (II, 1. �, B.), 
I)Oneváč slovom a svätým životom svojím zo stodva lsat rokov prl'd potopou pokánie káznI, o7.nllln njúc ľudom JlDev Roží, ktory IIa nÍch 
vyliae Ra mal. Kázne jeho R}Jrf'Vlír/zallé budovaním korúbu Il('ntalv 
výsledku, lebo potopa našla ľudí pohrúžellýt;h v st al'} cb neriadncjl 
a so všetkým zamestknaných, len uic so starORfou ,  al y sp 1'<1 \ edI 
nOhti Božej zarlosf učinili (Mat, 2·1 37.) - V takzvil u,\ ch \(,I""och siby11in sl<ých nachádza sa jcdon odsek pod zllhlavÍIll: "Opi� ľudí 
pred potopou a kázanie N o('movo." Theophil Antiochcnsl{ý down icm 
sa, že ll1eno "Dcukalion", ktor(� jf\ lo čo ,,�oc", poellodí od gr!' ckeho "deuté" a "kalien" I) t. j. voďte volať, pOllnvá(; vraj No\' 
ľudom pred potopou hovor ieval : "P o d' te, Hoh v o l ú vás li: pu 
kániu." ,- V prvom liste sv, Petra (3, 18-20) poverlú sa tie:!:, :/e 
Kristus "súc obživený duchom, v ňom iAiC'] káz:lf duchom tyt11, 
ktorí boli v žnIári , čo llicl<dy boli neveriaci, k('d� za <HIO, Noemových očakávali trpezlivosť Božiu , 7.akial' hntoveny bol korilb, 
v iíomz málo osôb , totižto jedine osem zachntlJellé sú ujlrustt'l'd 
vody." Tieto slová sv, Petr:l vykladajú sv, Otcovia v rozličnom 
smyslc, NajviacC't'í 7. l1ích pocl menom žalára rozumejú tl! IlJiC'tilo, 
ktoré v apoštolskom vyznaní viery �pomíname, I<ed' h ovoríme Žt' 
Ježiš Kristus "vstúpil do vekiel", Bo ved nic v�('tci tí ktr)J/ kll-
7.anin Noemovmu neuvrrili, zORtali z3tl'rcllivÍ nž do hnilca; "iaced, 
keď videli potopu, verili a pokánie činili, Iní rlalctorí po(l žaUro1l1 
rozumelI telo, ktoré je sťaby žalárom rlnše, a mali zato, že .TrŽi� 
Kristus kroz ducha svojho, nímž naplnil Noema, ká"al ústami tohoto patriarchu nev('riacim pred potopou, ktorS'ch dll�e vtedy v žalári tela boly, v ten ras ale, ako písal sv, Petf'J'. v žalá ri pel;pjnolll 
Ra zdržovaly (August., Beda, Trm" Hugo a i,) Dľa mienI,v 0riC'n. 

patriarchom, ktorých ako miláčkov svojich ;r,l'iáštc si vyvolil. osvccoval a spravoval, aj zcmskS' život predÍžil. kefr odhlinrlnrmc od inú'l! priťin, z jak)'ch tak neobyeajnc (IIhf �ivot 7,a možnS' sa fll'íf. ' 
1) ..\��E Y.�A€t ÚtJ.a.; 60s:'.; €t.; !J.€:cí.'I:)�.x'l, a�� ��Y�z(I); .l�:JZ�/,.;�(u'l �Y.Ä��r,. Kalmet, "Dict. cle la bible. " 
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tálov dostnI Nn" nd P,Oh'l rozkaz \'7iať \damo\'o telo do koráhu, 
aby ho prcrl vodami potopy zachránil. Noc j 1rcdvidiac blízku 

,
sm�·t 

svoju, zavolal �ylll Sellltl, �\'cril illU (Io opatery telo Adamovo l llľl
kázal illU ísť k i\lelchiz('dccho\i, kÍlazovi Najvyššieho, a s ním po
hl'obit ho u!\ mil'ste ktoré mu označí anjcl Pána. Sem vy hIadal 
teda "relchizcrl('ch'l, 

'
a pochovali spoločne Adama na Kalvárii, ktorá 

je vraj stred j�fom svcta. Istá !ll o (ll i tba , ktorú Noe potas pobytu 
svojho v korflhC' každorlc'nne mal odriekať, znie taldo: "ľaop, 

,
Tys: 

op t'lmli\'c wmý a niet nič vcľkého, porovná-li fia s Tebou, Vzhllal�lll 
na nás ol<om llIilo�l'llt'nstva; vysvobod' nás z tejto potopy vod. 
Zaklínam '!'a li: tomu pn' ľútosť Adama, pľ\'óho človeka Tvojho, 
pre l(rC'v A hl'la, RviiU'ho TI'ojho, PI'(' spravrrllnosť Sda, millíčka 
Tvojhu, 1\'l'j1J'i]If){'ít:lj nľts I, tYIIl, čo zrušili príkazy Tvoje, lež roz
prestri lia lIás m ilosrdnú ]lečlivosť SI'OjU, pone\'áč si Ty lIaŠÍDl 
Sp'\:;i teľom, a v�('t ky Ivory h láf:ať hudú chválu Tvoj ll, AmeJl," 

Pl'ivlastllOvaly �a �oelllol'i aj jakési spisy, Niel<torí II l'hreji 
domnievali sa, že :Mojžiš mállzal jcr1l1o N oemom s f \stavcllé dido, 
kl'tľ Vísal: ,,'l'JCto l:'Ú rody NoellJove" (kn. �t\'.

, 
(i, n.) abo: "Tie�o 

sú I'olly dielok NO('llJo\'ych" (kn, stv, IO, l.) Ano Lžc-Bel'oz l'ľl
vla�tillljc 1I1ll knihu ,,0 tajcmst\'árh pl'Íl'OIIIl,\'ch vrcí" a kabalisti 
tví'elia , Z!� l<llÍha tMo jlotajollJl()' v"atá bob NO('lllovi od Cháma a 
daná l\li�,l'tlimo\ i, Vyprá\'a O nej Vil. Postel v 7.Úhlaví svojho spisu 
"Dc orjgiJlihu�, �Cll de varia ac j lotissimllm orbi Jati

,
no. ad hun� 

tlicm incogni ta , aut incoll sidern ta historia, etc. Ex hbns Noachl 
ct lIanach" Ai Lamb('eins JJCll'ol'Í o jer1nej kllihr Noelflovej pod 
názvom: "l\Idlľoda z,iavelHl proJ'ol<ovi Noemovi od anj ela l\ína, 
aby IUU ul«tzal šesťmbť podôb. z ktorých budúcnosť veštiť možno." 
A'šak toto vi;etko � právom kladieme riu radu hájov a povier, ho 
niet dôvodu, žeby Nol' hdysi hol nečo jJísal. AspoÍl otl neho nič 
pís,mého urmáJlle, 

Žena Nocmova IHlzÝva S'l od gnoRtikov Noria, od sv. Epifánija 
Bar!'.; nos aho Bathell�H, ofl nil'klol'ych starS'ch mhhinov Noema 
aho Tethil'i. Ah' a.i toto je pní..ve tak neisté, ako {'o povedá sa o 
lmih:ích );'oelJlom sORtm'ellých, \' arabskom \}'Idalle 1. knihy 
.Mojž" ktorý pripisnjC' Ra fi\'. Hi l 'Polytovi, naznačpné jp, 7.e Semova 
7.ena Illl'llovaJa Ra N a It a l ll. t h 1\1: II h nn k, Chámova Ze t d k  a t h  
n a  b II a .Tafcto\'a ,\ I' ft t II li: D. -- Muzulmani dávajú XoeD1o\'i nflzov 
otca il náčl'lníka \'šr>tk,\ eh orl Boha poslaných, všetkých prorokov; 
oznacll.Ju ho aj TJl PnOIll AI-nogi, t, j. ten, čo bol 7.achráneny ft 
zachránil iných. Hovoria, že bol od Boha poslaný, aby hlásal ľuďom 
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pokánie a jednoho Boha, že obrátil 80 osôb, I{Lol'é v korábe s ním 
sa zachránily. Al<o vraj l�očal prncovať na chýrurj lodi, posmievali 
sa illU všetci a pravili : "Ty buduješ loď? - Nuž priveď aj vodu; 
hla z proroka stal si sa tesárom!1( On však odpovedal na posmešky 
tieto: "Vy posmievate sa zo mňa tel'ez, a ja tiež smiať sa budem 
z vás, keď skúsite jednúc na škodu svoju, že je jedon Boh nu. 

nebi, čo zlých trestá." Ebn·Abbas vypráva, že Noemovi, keď bol 
v rozpakoch ohľadom podoby, akú mal rlať korábu, zjavil Boh, 
aby ho shotovil v podobe I'ybäcieho brucha a upotrebil k nemu 
drcvú istého stromu arabsky s a g  rečeného, čo je platana Indov. 
Hneď ho vraj zasadil a o dvadsať rokov bol natoľko mohutný, že 
poskytoval látku pre celú velikánsku loď, ktorá behom clvoch rokov 
vybudovaná bola ,  majúc troje patier (poschodí): najvyššie bolo 
určené pre vtákov, najspodnf'jšie pre zvieratá krotké i divoké, a 
pl'ostrednie pre ľudí. - Ako nastal u� čas potopy, počalo vraj 
"v peci vreť a blbotať (abo kypeť 1), osemdesiati veriaci vošli 
s Noemom do korábu, len Chanán syn Chámov zdráhal sa doň 
vôjsť '2). Potom ako koráb svoju plavbu po svete už za () mesiacov 
konal, "prikázal Boh zemi a riekol jej 3): Zem, pohltni vody svoje; 
nebe vyčerpaj vody, ktoré si vylialo." Ihneď počala voda opadovať; 
rozkaz Boží bol vyplnený. Koráb zastavil sa na horc Girudi, II 

z neba slysaný bol hlas: "Beda bezbo�níkom!CC Tíže l\1uzulmani 
vcria, že Noe vyšiel z korábu 10. dňa 1. mesiaca roku - arabsky 

- m e  h a  r r a m  rečeného a že on v ten deň ustanovil pôst, ktorý 
na pamiatku vysvobodenia z l'otopných vôd po dnes zachovávajú . 

V Noemovi vidia druhého Arlama, čo zaľudnatil celý svct, poneváč 
od troch synov jeho berú pôvod svoj všetky národy. Sem bol vraj 
otcom IIebreov, Arabov, Peržanov, Syrčanov a Grékov; Chám Indov, 
Afrikánov, černochov a všrtkých južných nárorlov j Jnfet Skýtov, 
Mongolov, Gétov, Tatárov, Chíňanov, obyvateľov vysokého severu 
a i. Takto Muzulmani. 

J) Muzulmani myslia, že Noc zdcclil pec, v ktorej Eva chlieh peká
vala, a že počas "pomsty Božej" počala 1)eC tá vydávaE zo seba 
veľké bubliny vriacej vody . Arabsky menuje sa t ft U n u l' a Jí�i sa 
od našich obyčajných pecí t)rm, že zvrchu sa otvára; je kamenná 
abo hlinená. 

2) Dfa jedných vošiel Noe do korábu y Kufahu pri ústi Tigrisll, dfa 
iných na mieste, kde potom Je�al Babylon. 

3) Alkoran, k. Hod, 

43 

Okrem spo'lIrnut.í·ch troch smflV privbsfňni,í orirnt:11i 
.
rf!tri

archovi potopné lllll ešte aj �tvrtého, Maghestall:\. !<tOl'ý v hebreJ�kych 

sv�ltoktliMch j{' lH'zllúmy. Hrob NúClllOV uachadza sa dfa Dllenky 

jích v Mczopot :ímii pri samostane l) r ir - a b II � a, čo zn
,
ačí �ofko, 

ako "Ramoslan nášho oLca." - Perzský Zl'lllrplSeC spo�lUa J��lno 
l1lim;(o v Al'abii, a síce v najvýcllodncjšom vidieku tejto kraJIny, 

ldoré zovic sa Ardh-Nllh, t. j zem Nocmova, čo zdá sa potvrdzovať 

mienku, dľa ktorej ako poznal1Jcnano - koráb Noemov v Ku

fahu bol staviiný. 

2. Noe v bájeslovi Grékov a Rimanov. 
Báj o DClIkaliollovi a Jlyrrhc (jeho žellP) jc na 

.
vidomoč� "y

mysleli)' z dejopravy uoemovskcj. Dculmlion shotovtl. oa namllu 

svo iho OLca droveuú loď, tlo nejž vo�iel fiO r.l'nOll svoJou l'yrrhou 

tt v�al v�('tko k r.ivotn potrcbnl', auy vyhnlll povodni, ktorá takmrr 

celé Crécko í\fI]JlaviJa. V povodni tejto zahynuli bczmála v�ctci 

obyvatelia krajiny Zachránili sa iba tí, čO roll.trkali nf! na.i,,�,�
.
sie 

vrchy. Kcď ur. potopa prC'stala, vy�iel OrukallOl1
, 

z lorll1 SVO�l'J a 

octnul sa n't hore Pa.rnas, Tu pt'l'dnásal Jovi;',,\'] obcte svoJc, a. 

ten poslal k IWIIIU Merkúra, nbv s;\ ho 7:pýtal, čo žiacla. Prial si 

byť obnilyitdolll ľudstva, :t Jo\'i� k tomu privolil. I počal s Pyrr�ou 

hárlzať Zit scba kamene, II lido zmenily sa v práve toľko mnzov 

a žien. 

Pohani razili pamätné jlenia7:c, aby rozpomienku na stľť\SUú 

udalosť potopy zachovali. Na jednom vidno hlavu kráľa Fili �a, lia 
r\mhom ci:-;{tra Sept.. Scv. Pertinaxa, na opačlI)'ch s/ranách ale :·;tvor

hranlllí podlhovatú loď, v nejž objavujú sa Deukalion a Pyrrha; aj 

z vonku lode vidno mUl.ll a r.enu a nacl loďon troch vtákov, z uíchž 

jedon !lonáša v pazúroch ratolesť o!ívovú. Peniaze tieto razené 

bo ly vo frygijskt'j Apamei, kde rITa jednej c\omnenky koráb Normov 

sa zastavil l). 
Ako Deukalion, tak - dIa poznamenania viacerých učencov

vyobrazovali Noema n pohanov: Ogyges, Coelus (Uranus) , Janns. 

Protheus, Prolllethcus, Vertu Illll us, Bachus, Osiris, Vadimon, Sa

turnus 2) atď. 

l) VirT "Ararat ." 
2) Máme tu pred ol:illla leu Grékov a Himanov, l'oueváč II iných poh

.
�n� 

sk)'ch národov mlÍ Noe tiež svoje zvláštne mená, ako doluJ11ZcJ 

uvidíme. 
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Vir!no tu rozličné pretv:l.ry (lll11talllorf:lz)'), al,é Noe dr,\ náhľadu 
učeného skúmateľa Delort de La\':lUl'a pod obrazolv\H'uosfou Lá
snikov podstúpil. 

Saturnus mal z Rhey (CybeJy), ktorá aj sestrou jeho bola, 
viacnro detí, z níchž najpamätnejše boly: Jovíš (Jupiter), Neptun 
a ľlllton. On sožral všetky z bázue, že z prestolu zvrhnutý bu(le; 
:wsak matka zachránila troch najpamiitnejších synov a ukryla jieh 
v jednej jaskyni. One(llho potom giganti abo titani (obri, t. j. dietl,y 
zemské) vyhlásili válku Jovi�ovi a celému nebu, rIo ktorého vystúpiť 
chcdi. Ako však veľmi vysoko Ra povzniesli, boli zrútení a od ,10-
vi�a poviazaní. 

V báji tomto je ponMka na troje je(liných detí, ktoré KOI' 

v korábe zachránil. Titani sú oní noví od l'lÍ.žliví synovia ZPlIlHld, 

čo po potopC' bábelskú viižu až vyš�e oblakov stav�iť po(hljnli fi úmy
slom , aby sa vy m fllli li zpod moci I3ožej. Zrrjmý jc tu aj pO!11f'r 

troch zachrál1l'ných detí Satu\'I1ov)ch a rozdelenia f\Vetil llIedzi Ile 
lc porlelenill cclt'j zeme medzi troje detí KoclllovS·ch. 

J,tllUS, v bá,ioch často spomínnnS' namiesto Saturna, [Jred�(uvllje 
t-tl<žc biblického Noema. Ovíd dáva vznilmúť svetu (po poto pr) z rúk 
jeho práve tak, ako z pl'\'éhl chaosu bol pov;:;tal I). Básnik tento 
uv:íu7.a Jannsa vyprávajúcejio, žr 7.akľúčil prvý ',vpt, IdorS· potopa 
(lo chaosu ponoriIa (práve Lalí, al<o ho zakľúčil i\oe, ketľ l<Ol'áh 
zatvoril), a že otvoril i (Ua poyolania svojho videl rocliť Ra opiiť 
svet Ilový (ako Noe, ketľ koráb zase otvoril a s rodinou svojou 
z nrho v)'RieJ, ahy �v('t pOZIlOVll zaľu(lnatil). Janus llrivlastňllje si 
II vysvctluje túto obnovu sveta asi tak, ako vypráva IIf'siod prv(' 
v7nilmutie jeho. Preto vyobrazovali Janusa s dvoma obličajllli, 
z l1íchž jedon hľadel za ním, čo dialo sa v starom sYC'tr, fi druhý 
bol obrátený ku sVt'tu novému, l,t.orý znovuzrodiť a zakJallať sa 
videl �) . To vzťahuje sa na Noema, l,torý videl koniec jednoho 
sveta a založenie druhého. Práve tak zodpovedá Noel11ovi aj význam 
mien " Clu�ius " (zatvárač) a " ľatulcius 'c :1) (otvárač), ktoré dávali 

I) Me Chaos antiqui (nam sum res prist:a) ,"ocabant. L. L Fast. 
Z) Ede simul causam, eur de coelestibus unus 

Sitque quod a tergo, sitclue qnod aute videl. L. L Fast. 
3) Nomina riclebis modo, namque PatuleilIs idem, 

Et modo sacrifico Clusius O1'e VOCOI'. 
I�uidquicl ubique vides, coelum, mare, Hubila, tl'l'l'aS, 

Omnia sunt nostra clausa, patcntque manu, 
Praesideo foribus coeli etc. L. L Fast. 

45 

po(lohizni Jannsovej, poneváč 7at"ori1 PrYý svet a otvoril llmhS·· 
Preto aj dávali illU prl!lhH'dat bnínalll, vchodom fi. vS'chodom, zl.alle 
pochodí JatinRkl' nH'I1O jeho Janus (t. j. vrátnik, ocl j a n  u a, \Táta 
abo briÍna) a meno januára, prvého mef\iaca nkll. Yyobrazovali ho 
H kľúčom v jednej ruke, a prsty druhej rul<y jrho poulmzovaly 
svojím rozpoložf'nÍm na. DG5 dní, z ktorých rok pozostáva l), po
neváč bol povazovaný za pÔVOI!CU lokov, lIIernn)'ch clla jJohybn 

hviezd, kton; !lIa mienky jírh on doviedol. Všrtko to patrí Ada-

1lI0vi a Noemovi, prvému a druhému náčelníkovi ľudstva; báj za
lllicim jel!noho s druhým, ako Jauusa so Satul'l1om, jebož grécke 
meno Chrono::; vyznamenávit čas. Čas, ktorý započal sa s Adamom, 
ZlIal sa znovu počínať s Noemom, 1)re nchož obnovil Boh zákon 
a prisľúbenie svoje ohladom časov, rokov, dní, nocí a štyroch 
čiastok roku (L Mojž. 8). 

Básnici krásne líčili zlatú časodobu. Jedni, ako VirgiI2), 
kládli ju pod Saturna, iní pod Janusa, ako (�Víll �), ktorý tOllluto 
bohovi "rivla�tňuje vypovrď, rc 7.a vlády jeho bohovia na zrmi Ra 

zdržovali a s ľucľmi obcovali, pmcvúč tu panov:tla nábožnosť flO 

s\'iitosfoll :l zločiny nczahnaly spravedlnosf. - Saturnu s vi(lel 
kOllčiť sa tenlo bldžcny yek za panovania Joviša, ktorý ho z pre
stola zrútil, a pod nímž násilie, samozvanstvo, bezprávie a bez
božnosť ielezny vek založily. Od t)'ch I�ias verní a spravodliví 
l'udin, s ],torými bohovia tal{ racli obcovali, boli vraj už vdllli 
zri edka ví. 

ldl'a t:Ho shodujc sa s pnýllli duami AdallIa v zt'lllskolll r:íji, 
ako aj s l'l'vým stoletílll Noema po potope. Adam neostal dlho 

I) O\'ŠClIl, že rok občiansky vymerau)" bol v Ríme na 3ti5 dní tl'prv 
pod Ju!. Caesarom ; alc illea sochy Jannsovej abo snáď uj snma 
socha prišla z E�n,ta aho Gl'érlm, zImilc y;t,al ('acsnr lakt' uprnvi
deinenie roku dra dohrm;rlullia isti-ho hvczllára, ktOl'NlO 7. Alcxnn<lriC' 
hol ]lovolal. E�yptsld kľtazi - abo <ifa niektor.1 ch spisovatel'(l\ 
'fhalcs l\1ilesiánsky, - ktorí viac století Jlr('d Cl\l'SnrOm merali rok 
dfa behu slnca, l;stálili ho na pO('cf 36r, dní. 

�) Pl'imns ab aethc1'(,o \ ('\lit Satnrnus OIy1l1po, 
AUl'('aque. ut pel'hihrnt, illo sub l'egc fuel'e 
Saeculn. L 1. Acneid. 

3) Tune ego rcgnabam, paticns cum trna deol'lull 
Essel et humonis numina mixla loris. 

Nondurn jU!ltitium facinns mortale fllgalat: 
Ultima de supel'is ilia re!icluit hlllllUIll. L. I. Fast. 
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v tejto rozkošnej, zahrarIe 1); súc vyhnaný z nej, vir!rl koučit Ra 
vek zemskej blúClIO::;li, nútený bol obrába! zmu' a zakúsil rozličné 
neho ely, Medzitým ludia ostávali IH'7 otroctva i bez panRt\'a až do 
časov Noemových, Áno v tedy \' prvolll století s\'('ta obnoveného 
Jlot

.
opou bol 

.
nový zlatý vpk �), pano\'ala úplná. svoboda, spoločnosť 

maj etkov a ,]f'Clnota jazyka�) v jednej rodine fudskej až do roz
dclen�a jej za Falega. TOO videl koniec t)'chto blazenych casov 
medzI P?t?ll1st\'OJ11 svojím. Jeho pl'fivllllk Nimľocl 4), Vllll){ ('hámov, nespokoJuy s del bou od p radeda prcvedenou, od"áiŕ.i1 �a uchvát iť 
p�tliel �emov, ,�avieclol svojou ctižiadosL vojny a vyboje, podmanil 
Sl zbro�ou kraJmu babylonskú a založil prvú rísu "). Bezprávie a 
bohapra�tlllost zahnaly vtedy zbožnost a spravecllnost ti). 

I) Miesto lemskl'110 l'ája kladie Kalmet do Arlllenit' Iluei \'Ýl'hodn(' povyšš� ústia Eufrata ; avšak lIlienka prvého je lľl'uvde[lodohnC'j�in. SrovnuJ ?' Tabula paradisi terrestl'is illxta systell1fl. I1al'dllini S. J, �) presbyle n " a Dr. Lliken, "Stiftungsurlmndc des ]'lelH'l'ltenge�ehl('('hls." V
, 

tomto prvom veku obnoveného sveta oucoval Boh dôvel'l\e � Ttufllli Dlelwdy sám a často luoz posielanie anjelov. POtOIll však pozdej�ie pokračoval v obcovaní 10111 len zriedIm a s niektoJ'.í'mi, ako s Aumhamom, Jakuuom a Mojžišom, ktol'Í illU vOJ'ní ostali. 3) Z 4 II cm a�e bola �ed,noho jazylca a jednak)'ch rečí." 1. Mojž. ll, 1. ) ?,Bol Nll11l'od Sliny lovec pred Pánom - -- -- l'oéiutok krujiny Je�o 13ab?'lon, a Al'aclI, a Achad, a Chalane v zemi Sen:'l\'; zo zClI\r , tejto VyŠiel Assur a ryblldoYal Ninive." 1. �Iojl.. lO, !) - ll. ") �.nM bol 
.
to .Bel assyrsl,)' abo Ninus, o ÚOlllŽ hovorí Justín na jloemtle,u deJepISu svojho. -- Eu])olelll (u Ell�cua kno IX, pripl'av, cvanJ. kal�. 17,) vypráva, žc tHa podania Bauylončanov bol p l' \')' Bel, letory mal za synov cl r u It é II o Bela rt Uhanána otca FClliéunov. Týmto dl'uh)'111 nelom mohol byť Nill1rod, prav;lUk Koelllov, abo dra nich Satul'llus, z ktod'ho SLlI'..tvili Bela či lJúla, ") BucI nám tu dovoleno poznamenať, že na prvotnú jednotu jazyka y 

,
z�atom ,vclm ľtHbtva a rozdelcnie j cho uu 1'0:t1iéué red dIa j udnotl �v� 'eh lIarod,ov s koncom tohože veku poukazuje dou\'e aj starob) l; povest Esto\', národa to lc tinskrj écľatJi \' ltuskn patriaceho, znama �o,d ná�;olll "

,
varenie reN," ktorá takto zaéÍna: llLudia sa 1'0zmnoŽIh, a JIch llU\odné bydlište stalo sa jilll tcsn)1ll zvl:Ete p['�to, p(H�e.v�r, sa medzi sebou uesnášali. Tu želal Star)' (t. j, noh), ab) ,rozptyhh sa po celom srete i vyznačil rÓlnylll tlulHíJll ľutlí jich zvl�stn? sídla. Auy medzi scbou ešte viac otlcucll.ení boli, uzavrel da� ka;t,dému národu jeho vlastné mravy, osobytnl' mello a zvlá�tllll ree, V určit), derl maly vktky národy dostavil �a k nemu na "modrom abo kotlovom grúni," auy l'\ 'ijaly ;t,vláštllc ub) ('aje, r1astllé mená a mluyy Ryoje" MIT. Vilľ " Da� hcntige H,ns'lnnll (in EUl'Ojln) yon II. V. Lankenau und L. Y. tl. ()CISllitz, Lcil'l.ig Hi7(j" lia Ht\', 
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Vr-hradom nn. to l čo poved á Ra vo svätej drjoprave, že Noe 
jo'07. l:\voj ích troch synov ľudské pokolenie rozplemeuoval po celej 
7,('me (1. Mojž. n.), že ju obrábat a zÚl'odi'lovat učil , révu sadil 
a pijúc víno opil sa i zaspal polonah)' v stánľ Rvojom , pripisovalo 

, 

436. _ V povesti "spp" Wannemuna'" vypr[�vajú Esti, že boh tento 
(Walll1emun) vynal1čoYal YO speve ľudí a z,'ierat�. "Len človC'k po
r.hopil všetko; preto prľuiká spev jeho až do hlbky srdca a až ta 
hore k hohostánkom. Star)' (t. j. Bob) spieval o veľkosti neba, 
o kráse zeme, o ozdohe brehov embašs!{)'c!I, o jích niekdajšom 
okúzlenÍ, o šfastí i neštastí ľu(lského pokolenia. Spevom svojim bol 
on sám lak doj at)', že horúce slzy ronil, ktoré mu cez šest kabáto v 
II sedem košicl prC'uikaly, Potom vzletel k príbytkom Všeotca, aby 
mu spieval a hral - n len pos"ätn)'m ušiam dovolené je slyšať 
Iwly nctedy z V)'sosti najvzdialenejšie zvuky, Aby spev celkom za
butlnutý nebol, posiela on dosaVlitľ ;t, času na čas poslov svojích na 
zem; aj on sám navráti sa jednúc, ke(ľ oko šťastia zase Sl)očívat 
bude na nh'ách t)·c11to." Ako v povesti tejto oéividne predstavuje 
sa prvotný blažeuS' sta\ a i';i zlat)' vck človečenstva, tak v tamtej 
spomína sa pôvodná jednota re<:i, klorá jlôSObeJlÍOl Božím prestala , 
aby rozlii';n)'1l1 mluvám miesto urohila, čo s biblickým podaním v pod
state sa shoduje. Zdášte však zasluhuje povšímnutia tá okoinost, 
že v po vesti o " varení rečí u kladie sa pôvod rozličnej reči do 
hlízkello pomeru so živlom vody, ktorá vraj y kotle na troj nohe 
postavellom vrela, vydúvajúc v postupných stavoch vrenia rO;l,!ičllé 
zvuky, !)odľa ktOl'S'ch Star)' (t. j, Ľoh) jednotliv)'m národom jích 
mená a mluvy určoyaJ. Najprv teda spomína sa voda, potom roz
manitosť rečí; najp1'\' dľa 1. Mojž. bola potopa, a len potom vzal)' 
pol'latok svoj rÔtIle rel'i. - Žeby jedinou a prvou uéiteľkou reN 
bola len príroda - ako istí vedomei dotušujú - to doprosta za
pierame. Ovšem, že slová onomato}1eic1<é tvoria značJlú čiastku reči, 
avšak nic jej podsta111 a prapodohu. Od noha stvoren)' a dľa schOl1-
ností svojích svobodne lyorh')' duch rudsk)' nenie otrokom jlrirody, 
lež - hoc aj podlieha jej rozmallit)'1l1 vplyvom - ostáva s\'ouod
ným l v myšlienkach i v jích v)Taze, t. j. v reči. Keby y)'luénou 
učiteľkou reči bola príroda, musely by europejské reči na�e mať 
zaiste Yiltšiu podobnosť s mluvou Indiánov v Amerike, ponevúč títo 
y potlstate tomu samému vlh'lI prírody lHHlliehajÍl, 1::0 my, II práye 
tak päť smyslov a tak)' ústroj jazyka majú, ako my. - V lmihe 
stvorenia čítame, že "Boh priviedol k Adamovi všakové 7.viC'ralá 
polnie a l'ozličn)'ch vtál<o\' nebeských, aby "idei, ako jich má II o
m e n  o v a ť; a akoby jich nazval človel" také malo byť jich meuo, 
I p0111('no\'31 mená všetkS'ch hoviad a vtákov nebesl<)ch a ;l,vierat 
jlolnkh." Toto }lrivcdenio zvierat k !1rvému ('Iovekovi malo teu 
MC'I, ahy vzbudilo sa y ňom poyrdomie, že v l)rotive Iw 7.ViPI'!llú1lI 
url'en) je k vyiisienlll sPOIOČCIlSI{élllll životu; aviiak [lri ve clcné bol) 
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sa Saturnovi vyn:l1l(�ovilnir Ju(H v obrábaní a hnojení Zr1l1l', ahy 
úrodnou bola; eLili ho ako boha úrody, Idory p1'(',lsed{L l'olníctvu 
a c1iivali mu v Híllle názov Stercutius, t. j. t('n, čo ro lc 11I1I)jif uU. 
Vzd,lvali mu úctu aj prcto , poucváč Haj prvý vinicu sadili) II jll 

zvieratá aj pl'eto, auy jich p o  III e 11 o v a l, a toto pomenovanie malo 
zodpovedať uytnosti zvierat a mat platnost na zemi. "ltozmlll\a 
táto," po\c<1á E\\'ulll. ",ys\'etll1je pra\ } p("od rc! L" Re!'. al,o 
nám tu sv. Písmo ukazuje - nenie žiadon vynálcz, ktor} hy 1,I'oZ 
olwovanie ľudí medzi schou zponenáhľa 1>01 mobcn)' ; ona hola skôl' 
11C�li obco\'anie toto. Tým mcncj je rrť akousi za\ {'šcnoll sústarolI, 
pošlou z pl'cjayovania rOloličn}'ch zrieratskS'clt pocHor, jej prvú }1l'r
javovania sú u� pochopy, mcnÍL, ktoró reci zod}!ovedaji'1 a trvúrn 
platnosť majú, "Reč," ako s právom tví'di V. IIIIIII1>olllt, "je V}TOIl 
(cmanácia) ľudského ducha a jej počiatky - pl':'tve tak, ako pô\'o(l 
všetkéllO, čo v prírode sa deje, zvlášte organick{'ho (ústrojného) a 
�ivého - ležia mimo ohorn llášho pochopovania," Lu(lsk,�' dueh 
vi(H predmety pod zrak jeho padajúce, chúpo jich (t. j. sbil'['(l jirh 
v pochopy) , a pl'ejavovanie t}'ľhto pochopn}'ch prcdstáv 1,l'oZ hlási,) 
jazyka - je Jllluva abo rcč. S !lrehúdzanÍm sa ducha jeho (t. j. 
s počatím sa jeho povedomia a. postavenia oproti vonkajšiemu svetu) 
budí sa v človeku aj schopllosť reči. Zvirl'a, tľebárs by malo lIaj
ohebnejtií jazyk k napodobnenill hlásiek, nenaul'í sa nit(ly bovoriC, 
ponev:tč illU zchádza schopnosť chápania: myslenie povodomé. l'ia
pl'oli Lomu človek, a j  t am. k d e  - ako II prvého človeka -
vše Lk o lia p o d o  b n  e n i c  j e n e!ll o ž né, urí sa niluvu čo 1lI)
sliaca bytnosť sám od seba, kei[ najprv \'ollkajší s\'et \' pochop)' 
Jloníma (chápe) a tS' Jl1 sťaby vnÍltol'Jle hovorí, putom ale pochop,\
ticto aj hlasOlJ1 svojím zo seba vydáva a prejaY'ujl', Toto je prn', 
vzniknutie reči, ako ho sv. Písmo uh POlleY':í!� reč tak}llIto spô
sobom z j e cl n e  bo korOl'í.a vyšla, ostala v j e  (l II e j  �poJočnosti 
ľu(bkej Ion j c d  II o ll, ako bihlia ubcl.l'l'ťnje, lebo l:U tipoloľn)' ma
jetok ľudskej spoločnosti mohla od koreúa svojho len tou cestou 
]náčaf, ktorú U� raz bola nastúpila; il al\OkoľYck ([alej sa rtdcltt
vala a rozríjala, ústrojne musela o�tať j eu n o u. zakiaľ ľuuslY'o 
j e d  n Ý m ostávalo. A ke(T, ako to aj Pott UZIIÚ'U (\'0 spi,o "Dic 
Ungleichhcit mcnschlicher HacoJl rom spracll\\'issellschaftlichen Stan(\
punkt," str. 205), "vlastné primitíYIle' t\'aI") pod dl'jl'pisJI)- ohzor 
náš n;\ nikde nepadajú a pratvary, ako Slt 1\O\'cne, tO rc('iam za 
základ slú�ia, pred našími očami sa nedejú," I1msclo 1'I'cdhisto\'il'kl� 
násilné potrhanic ľudstva, nímž hlary zm:.::u pl'c\Tú!ené hoJy, vyviesC 
l'ô;me kmenov(' mlur)', ak6 teraz na R\'ete jestvujú, (Io je (lô,o\lom 
za bábclsk(' l'omatenie reči, o ktorom biblia vypníva. Dl'. LUhn, 
"Stiľtungslll'lmndc dcs l\Icnschcl.geschlccltts," st\'. 111. 

I) Plutal'elt a l\facl'ob. Saturnales lc 7, Visita!nr curvalll SCl'\'ans 
sub imagine fakem. Aeneid. 7. 
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obr:Lbať učil. Na pamiatku opil�t,a Nocmo\ho �lá\ili �viatok Sa
turna , povcHhll' s a (. Ul' n ct 11< y, s bujnosťou a pijatil<ou, l'oneváč 

Noe v ollil::;tvc obl1a�('ný ležal a Ryn jeho Chálll pod ížnu úctu mn 

uevzdal, oclhaliac so :-:lostnýlll posmechom nahotu jeho, čo bolo prí
činou, že Noc vyniesol ortiel , aby Chámovi potomci boli otrokmi 
bratov svojich, preto sl:iYily sa saturnáll<y s najkrajnejšoll bez

uzunosťou mcnovite lJlc-dzi otrokam i , ktorí po ticto dni v neod
vislosti 7.i1i. Práve z tf'j príčiny, privlastňova li Satu rnov i aj jedolI 
zákon, (Ua ](torého zabl':1JJťné holo, l>ľadcť hez trestu na obnažené 
božstvá I), 

Srp, s ktorým S atu rnus bol vyobrazovnný 2), ouvodzujú po
dajedni ztadc, že čas, jCIllltŽ Saturnus ako boh bol prcdstavený, 
všetl<o zráža a lwsí; iní ale ztacle, že učil skľudzovať lJolnie úrody, 
tcda 7. povďačnosti za žatvu, ktorá (lľa názoru pohaJlsl<ého od neho 
poclJádzala. 

Konečnc predstayovali Saturna na pa mätníkoch s Janusom ; 
na jednej strane vyobl'(\zený bol s dvoma obJič:lj1l1i, na dl'llhcj 
s lodou, ktorá bola tu be7pochyby h ieroglyfom korábu NOCJlIoyho. 
Bo syllluol teulo, kelly hol ozuačoval jed ine plavbu S aturna do 
ltalie, nehol by ani (10Rt jnsll)'1l1 nni primCmll)'m. i\lll'clius Victor 
poznamenáva, ze bolo to onedlho potom, nko celá zem pol{l'ytá 
bola potopon, ke(Y nc!<tol'í, ČI) zachránili sa, prišli clo !talíc a tam 
sa osadili. Boly to dietky .rafetove, nznávajtÍcc Noema za pôvodcu 
l\llleiHl syojho; z Noema �pJ'::t\ily Ri Satul na n Halill zvaly Sa
tnl'llion �). Podobut' menornJa sa Italia v b:íjoch aj Latium Ct. j. úkryt), 
pone\'ái'; �:JtUl'l1l1S jlred hnevoJll Jovišovým v n('j Sil ukr)'vnl. 1'0-
chádzalo to 011 podohizní , na níchž predstavený hol Snlnrulls cHa 

Adama, ul{l'ývajúceho sa po spáchanom hriechu, abo pravdepodoh
nejšie dra Noema , }<tOl'Y p1'ed bičom Bo;i,ím hľ:ulal íi1uyt a, i'plU:il1 
v ko rábe �l\'oj 0111. 

Báj o Saturnovi [l ctenie tohoto bOl,cslva prinil'sli dl) Jtali.� 
l'l'lfli'govia flUO Gréci 4); títo vsak mali ho z Egypta, ZP all' 1lOho
úcta túto jll'cvzal á bola vlastne od lIc],J'cov, dolml'uj(' I:í okolIIosf, 

I) A ľakir!'ro lex srne lala juhct, 
Ut pocna graviol'o Inat t('lllcl;aria ťjuisrlUis 

A1lflct in inritos lumilla fe\'rl' cleo�, 
2) l\1cllontl sa i faldfrl', t. j. sl'jlonoš, 
:1) llae ego bat IIl'Il mn mrlllin i ( (' IIm'l' I'CCP]ltIlIn. (hi. l. Fast. 

ln(le (liu genti llI:tllsit Satllrnia llO\1lell. - Tellže. 
4) IHa starl'ho b:'lsnika A('rin. 1\la(,l"oo. Satul'I1ales, 

Bill1iclt'S' elnj potopy. 4 
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že dra t;ved octva Macrobia k on ali ju s pokrytou hlavou, alw na
učili sa od ľelasgov a po t om od Herkulesa. V!'cľ bol to zákon 
Moj žiš ov (3. Mojž. 21, 10.), aby kilaz hlavu n eod okrýv'll. - Tacitus 
povedá, že n o (l p očin u t ie od práce v dt�ú siedmy, u židov � II b b at 

rečené, privlnstňuje s a  Sllturn ovi, l, jchnž úcte ustanovené bolo I), 
ponevúč predk ovia židov Saturna (?) na s l edovali. « Z t ohoto vysvitá, 
že Saturn u s  nenie n il,to iný, jalw N oe , jehož men o v h ebrejčine 
značí o d p o č i n u t i e o d  pr á ce práve tak, a1\O s l ovo s a bbat2). 

l) Septima die otium plaeuisBc; ct honorem cum Saturna halieri. Ili st. 
Im. 5. ka.p. 4. 

�) Nic tak Jln nuil\llutir sveta, a]w na Kocma a pOtOjlLl :r.dá sa 
vzťahovať aj nasleduj úd �ermánsl,y lllíj: "V mhloríši (�iľl'lhcilll) 
naehádza sa l iadami naplnená sturlúa Wcrgrlmcr, a ztade duje ľu
dov)' victor, zakiaľ otl Muspelheilllll horúcr jlary sem preniknjú. 
Tieto horúce pary zra�ijy sa v poty]m so Rluuell)'m ľauovelľolll na 
kvnpky, z nich� povstal zIS' ohol' YJllrr, otCľ ľal]oY)\'h ohrov. Syn 
jcho, ra (l OV)" ohol' Dor, pojal za llHlnžclku Hclstu, drérn obra BCI"p:
Lllom, a táto porodilo mu troeli synov. Orlina, Wile-a fi Ye-a. Títo 
lraja 7.(1.bili svojho (]('(la Ylllera, z jeho7, rany vylial sa ohromn)" 
prúd krve, v l,torom všetri ľnrloví obri až na jednoho sa ntopili. 
Tento hol 13ergalt (Dergelmer) a "achránil sa so syojí mi na jednolIl 
(,·Iue." - L. FUrstec11er, "Die Giittenl"clt drl" Alfell," str. 173. -
Podohné gréckYlll a rimall sk)'m sú aj h:"Ijrrné jlO\'csti sla ri all sl\!>. 
" 1\\"01105 (čas) premôže otca Urana. za�núhi sa s nhrjon i zplodí 
tri dCLT)' (Tlestia, Dellleler, liem) a trol"ll S.\"lH1\" (lIade's, Poscilloll, 
Zeus)." Toto upomína na tri deér)" a troch I;rúlol"ičov v poyest inch 
slaviltllsl<yc!l. Orécko-rinlanské húje o zlatom, fitriebornom, lIlec!('nolll 
a železnom vcku tnôžn sa pripodolllliť �elezn.í"lll, III cd CilS' 111 , strirbor
ll .íl1l rt zlat.l·m hOl"Ú1lI aho zámlwrn v t:í'chžo }l0l eslial"h. Tak aj 
v poyesti slovensl\rj spomínaný Kráľ Uasu pon(tša sa na Kronosa 
aho Snlurna, ktor)' v h:í.jesloyí gréc1<o-rilllanskolTl Koema predstavuje. 
Na potOjlU 7.dá. sa poukat.O�ať i názor o morskom sYCt(" vyjadrcll)' 
lllcnovite v povesti "Kráľ CasH," ]((1.0 udáva sa, ŽC pod sldcl1ell.l·lll 
vrchOlil tirkol potok (voda, morC') a za t�'rn potokom idúc (lostal 
Ra �lovek do sveta iného , podzemného. - ľopC'J\'úm na ("cste 
k slnku prrnMia JllorskS'm s\'etom ryha, chrhátom syojím nnl] more 
vyčnievajúca ; 01\ radou slnka ,vystl"ojell�' činí ju l\eBko!1llo11 ft lljdr 
jcj �lobivcj moci. - Vilľ "Uvahy o slovcl\sl'S'rlt jlO\cstiat"h" 0(1 
P. Doh�il\Sk('ho, Rtl'. 43. J(ollcčnc podotS'kame ('šte, že lIľa pOllí
mania slovcfJsl\)-eh povestí je voda nj rOc1n)'Hl živJom noyclm, fi. to 
bezpochyby len z tej príčiny, pone\'áč ľudstvo svoj druh)' počiatok 
(kroz Noema a synov jeho) uprostred potopll)"l'h vôd naJo. 
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3. Noemov koráb. 

Slovo kor á b, lat. ar c h n, gréc. 'l ... �t,)":�:; aho ),i:;'/x; hebr. t 11 c

b a t h, značí jakúsi s krýú u ( s úsek) alebo knstňll. Výra7.11 t he bat h 

upotrebuje Mojžiš aj prp s ít o vý k oš., v kt orom na Níle b ol vy

s tavený ; bola to jnká�i b(lička abo rnjka na spôsob j:luýne. Starí 

vyprávajú, že Egyptč3 uia k plavbe po Níle užíva li sít ových košov, 

kt oré tak ľahké b oly, že jich na ramenách niesli, keď prišli k mel

činám abo vodopádom, ce7. l\ t o ré plaviť sa nemohli. - I{oráb Noe

mov mal - ako zdá sa -- podobu takých egyptských l odí�; obsah 

jeho bol však nekonečne väW, poneváč mal 300 loldov dlžky, 50 

š írky a 30 v)·šky. Derúc hebrpj �ký lflk<'f po 20-20'/2" musel mať 

z vonku 512';/12' d ížky, 8;";/12' ; írky a G13'J:ľ vS·Šky . Bereme·li ale 

lokeť po 18", ohn ái'.aln rlížlm jeho 450', š írIm 7;-)' a :')'ška 4�)'. Lpn 

málo je ko stol ov v Europe, litoré by ho obľadom dlžl{y prevýšily. 

Budovaný bol v poriobc podlh ovntéh o štvorhranu s krovom snlleY 

kosmo nahnutým , aby nan pad �júca voda dolu ztiekla. Po výške 

bol rozdelený na štvoro patier (poschodí). ľredvoldadámc-li, že 

% celej i3Oľokfov'j vý šky kOl'úbu pripadalo na prvé patro 3�/4' Jla. 

druhé 7, na tretie 8 a na štvrté (jl/� lol,ťa, pnostáyal o ešte 510kťov 

lJre hrúbku p odstrešia (povale), troch ll1ostovín (či p odláh pre tri 

ost.atnie p'ltrá) II spodku podloclia. 

Prvé z troch pati!'r mohlo byť tl1k7vané po(1Jodie, druhé mohlo 

sl úži ť za stiijne, tretie mohlo ohsaho\'ať 8)'plO\ a štvrt é Id i l'I ky. 

Ikrú(; \' �ak po(llodie nic čo pat r o . lrž iba za držadlo pitnej vody, 

pov('llií l\1oj;iš, že koráb mal len troje pllticl', a ked JllU vyld3(lači 

sv. l'í�ma e�'�e l1j iltvrté pridávajú, r o z u llwjú pod t)'mto llO(ll o (li('. 

8tvornožcom sl tí žily %a. príby1ky stiíjne a vt ákom ldirtky. Niektorí 

myslia, že stájní bolo toľko, koľko drnhov zviprat.; ro vsftk von

koncom neh ola p otrebn é, pon e" á{: je v'acero druhov zvierat a vtá

kov, čo veľmi dobr!' spoločne žijú a túže chôvu požívajú. 

P0Čl't 7.vicrat, ktoré clo l\Orábu vÔj8ť 111 ns (' l Y nenie to]J{ý , 

akoby Ra neHo (lolllnieval. Zo t;tvornožc ov vošlo jich lpn asi ii1() 

d:nhov, z vták ov práve toľko, a %0 zpmep la 7.ov \'y��e 30 druhov . 

Zo zvierat Yilt�ích ocl \ioúa poznáme lell a s i G (lrnhov, a málo je 

takých, čo by sa tnu v)T o \" ualy ; vC'ľk)' počet ale jp tah:ý ch, čo sú 

o veľa ll1cllsie, ba menšie 0(1 ovce. Yšetl{y štvorn ohé 7.vipratá, za

hrúujúc sem aj illiCJO oviec čo potravu pre zvery mäsožravé, za

ujímajú len asi tol ký priest.or, ako 120 volov, :373U oviec a 80 

vlkov. Z vtákov od labu te vät�ich je len má lo , a tal{mer všetci 
4* 



52 

sú menší. Čo týka sa zemeplazov , je vätšina jich tiež malá. Mimo 
toho sú medzi niJlli poč-etné, čo za dlhý ČU" vo \'oele žiť môžu 
(ohoježi\cJuíci), a l,toré teda do lwr:ibll vzaté uyť 11 "musl'ly. -
V8C'tky zvieratn. mohly byť ľahko ubytované v BI-i st(jjúach a všctci 
vtáci v práve toľko Jdietkach, dáme-li každej stájni a Id ictke po 
'2.5'/2' dížky, 29' �íl'hy a 131/2' výšky. 

Sla<ll(á voela v podlouÍ mohla byť v toľkom mnol.stv<" že do
stačovala do roka k napájaniu aj tl'ilmíť viac ľudi a zvierat, nežI i 
jídl v korábu bolo. Sýplm (�l;l:Jrl) v prvom patre mohla obsnhovnť 
viitšie zú:,;oby l'otravín , ncW potrcbné boly k výžive v�et.l<S'ch 
zvierat zn. jeden rok , či už položíme , že viidl(y živily �a Rrnom, 
ovocím tt zeleninami auo zbožím , hU' - čo je v olwlnosl i t(·.ito 
veľmi pravdeJlodohllé - nd1010 tam Sll:iď žiadneho, ktoréby Ra. v čaS 
polreuy bez Illtisn nezaobi�10, a či za to máme, že v kO l úue boly 
ovcc určené k IIotraYe mäc:ožravcov. Kl'rnlä príby t kov 11re zvie
rnt,i, vLúkov a z(isob)' jích mohol Noe v trC'Clllll jlatrc usporiť :3r; 
izicb l ll 'e hospodársky riad, ľC'lllc'selnícke nást roj( ', zrn;í a SC'llJ('lHí, 
aby po pot.ope zem J logial nt(l'. 1\lohol si tn.mže luni('stjť kUf'liyílll, 
dv,mwu, štyry chyže a prechocliMe ,J8 lokťov dlhé l). 

Proti korábu Nocmovll1u robí sa vinc n{uuitick. Tak ZpylUjl'l 
sa c 1nktorÍ : koľko času pot.rrhovolo sa k jebo sŤ:lvaniu ? - - Vylda
dlltoJi:\ sv. Písma sú zviitša toho náhľadu, žc 100 roko\'. Donlllcnka 
tito nato sa opi('m, že MoF.i� jlrv než v kno �tv. kap. l; ]lí�(' 
o tOlll , že Boh NOl'lllO\'i ro:rld zal uUlloyaC koní.il, \' poskdi'ilml V(,ľ�Ll 
Im. stv. kajl. rl vraví: "Noe nlp, l,t'tľ hol JliltstO 1'okov, splodi! 
Sema, Chá.llla a JafC'tfl." Opiera sa ďalC'j domnrnl (a tátl) aj 1\ft 
u(;I'nie sv. O tcov Jámr Zlatoústcho, IIierolJyllJa, AlIgll!'\tina a in)'ch. 
Frolllonclus (vyldadač sv. Pí�ma -r l Gr·lR) pge vo vS'kladc I. Prfl'. 
:�, 20, ŽC sv. Augustin (v li). 1m. posl. kap. O nlef'te Božom) a iní 
�iV. Otcovia učia, žc Noe za 100 rol<ov kOl'áh UUdOVllL Dr. V. Loch 
a Dr. W. Rpif;chl vo svojom nrmcckom prl'ldade a v.ýldnrle sv. 
Písma, vydanom 1'. 18G7, v Im. stv. 7, 1. rí�n: ,. Dllelm'anir korn hu 
I.rvalo dľa IÍstncho jJorlnn:a (Iradicie) za je(lno stoletie." - Iuí sú 
tej mienky, že koráb bol budovanS· za ]20 ľokov a opicrajúc sa 

1) O predmcte tomto dôJdaonr pojcrln:)sal Pcllcticr cle ROllrn vo �piso 
svojom o an'he Normovrj; podohne aj J. BlItco (BolTol), poycstn)' 
matl!cmatik. Trnto poglcrlni hol regulárnym klll1oníkom sv. Antona 
a stal sa obnoyiteľom mathematickej vcdy vo Franeú7.skll (v 15. 
století), kde už veľmi zanedbaná. bola.. 
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na slová Božie v 1m. stv. 6, 3. " Nezostane duch môj v človeku 
na veky, lebo je telo, a budú dni jeho stodvadsať rokov." Sv. 
Otec Augustin (v ][). kno o meste Božom) povedú, že týmito slovy 
predpovedal Doh 120 rokov života tS·m ľuďom, čo kroz potopu za
hynúť mal i , že slová tieto hovoril Boh roku 480 Noema, že však 
Písmo sv. tých 48U rokov Noema okrúhly m počtom plLf.sto menuje . 

lntle ale tenžr sv. Ot(·c hovorí: že Boh tie slová. povedal n20 
roko\' skôr, než [Jobl sa budovať koráb, o úomž nachfÍ.dzame, že 
za 100 rokov bol budovaný. " Z tohoto učenia sv. Otca vidno, že 
na prvom micste usiluje sa vS'povcď kn. stv. G, 3. s prvou do

mnenkou smieriť, na druhom ale mieste rozoznáva čas, v ktorom 
slová 1m. stv. G, 3. povedané stí, od času , v ktorom koráb stavať 
sa počal . Sv. Ján Zlatoústy a sv. Hieronym hovoria, že tie sloní 
Im. stv. G, 3., aby ľudia pokánie čin ili, vyriekol Boh roku 500 ži
vota Noemovbo, že ale potom tých 120 rokov pokánia zl\l'átil, kecf 
nic po 120, lež IJO 100 rokoch, t. j. roku GOO života Noemovho 
potopu zapríčinil, ktorá dľa predpovedania bola by prísť mala roku 
(i20 života �oemo\'ho. Sv. Ján Zlatoústy odvolávajúc sa na Jerem. 
18, 7-10 povedá , že Rlová Im. stv. 6, 3. vyrirkol Boh podmienečne, 

a že teda potom ten čas pokánia, keď ho ľuuia, čo potopou mali 
zahy núť, k hriechu zneužívali, o 20 rokov zkrátil. Niektorí iní 
pl'edl'ečené slová kno stv. G, 3. vykladajú nie o čase budúccj po
topy, ale o budúcom obyčajnom trvaní života ľudsl,ého, staby Boh 

uol povcdal: "od toho okull17.enia trvať uude riadny (obyčajný) 
vek života ľudského 120 rokov. " Avšak už sv. Augustin a sv. 
Hieronym dokazovali z knihy stvorcnia, že slová tie tak rozurneť 

nemožno. A v skutku Noe žij po potope 360 rokov, Sem úhľllom 
GOO rokov, iných obyčajný vek po potope je eštc 200-400 rokov 
(viď Im. stv. IX., 28. XT). Trvanie života je rozličné dra podnebia 
a zamestknanili. U nás žijú ľudia len zriedka 100, oby č'ajne ale 
70-80 rokov. Ncmožno je teda spomenuté slová l30žie vykladať 
o trvr,ní života ľudského. - Podajedni sú tej mienky, že Boh vydal 
rozkaz koráb budovať len asi 20 1'0l\Ov pred potopou. Opierajú sa 
o slo\á, ktoré riekol Boh NOCIllovi v Im. stv. 6, 18: "Vôjde8 do 
korábu ty a synovia tvoji, ženu tvoja a ženy synov tvojich s tebou, " 

a ztade asi taldo mudrujú : keď rozkaz k budovaniu korábu vyšicl , 
vtedy mal už Noe nielcn troch synov, ale títo boli už aj ženatí. 
DIa veku oných starodávnych ľudí, l{tot'Í obyčajne 800-900 rokov 
žili nastával čas plodcnia tal{ pozde, žc iba okolo 70-80. rolm 

vel:u svojho k plodeniu schopní boli a vtedy sa aj ženili ; keď 
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teda Sem, Chám a Jafet po roku 500 veku Noemovho sa narodili, 
mohli byt: ženatí len asi roku 580 života jeho (t. j. Noema), a 
v tomto čase rozk::ízal Boh Noomovi lwriÍb budovať, llonev:lč by 
nebol mohol povedať: "vôjdeš do korábu ty a sj'uovia tvoji, icna 
tvoja a ženy synov tvoj ich," keby sa títo ešte neboli oženili. 

Keď mienky tieto uvážime a kap. 5-8 kno stv. pozome čí
tame, musíme vyznať, ie uiet tu miesta, kdeby sa zretelne UtU· 
valo, kedy vyšiel rozkaz budovanitl korúbu a jak dlho bol stavaný. 
Možno to vysvetliť etite nasledujúcim spôsobom: Mojži� prv net. 
o potope vyprávať začína v poslcdilom yertiu kap. 5. ku. stv. píše : 
"Noe ale, ke(ľ mal 500 rokov, splodil Sema, Cháma a Jafeta." 
Z týchto slov - ako brne podotkli - zavierajú mnohíl že Noe 
sto rokov pred potopou dostal rozkaz koráb budovať, poneváč je 
potom reč o budovaní korábu, a potopa jJrišla roku GOO veku Noe

movho. Čítame li ale to, čo onen \'erš Im. stv. (5, 32) predchádza: 
patrné je, že Mojžiš tymi slovallli nechcel udať čas budovallia ko
rábu, ale že jich z inej príčiny prednie::iol; on totižto v kap. 
5 kno stv. píše, jal<. dlho žili a v ktorom roku veku svojho plo
dili predkovia Noemovi počnúc od Adama. Ako teda svätý spiso
vateľ o druh)'ch bol písal, kedy splodili, aj potom, keď o Noe
movi hovoriť počal, hneď poznamenal, koľko mal rokov, keď sjJlodil 
Sema, Cháma a Jafeta, a udal čas ton len tak okrúhle, poneváč 
z kno stv. 11, 10 dá sa zaviernt, že SeUl narodil Ea roku 502 veku 
Noemovho. Zo slov Mojžišov)'ch, ktorými u(láva, koľko ľokov mal 
Noc, keď spod il Sema, Cháma a Jafeta, ani to nevyplýva, že v na
sledujúcej kapitole (VI.) chce hovoriť leu o tak)'ch udalosťach, 
ktoré roku 500 života Noemovho a pozdejšic sa staly. A vskutku 
z počiatku naslcdujúcej Irapitole (t. j. šicfitej) hneď vo on)'ch 
slovách - kedy Noe splodil - píše Mojžiš, prečo Boh chcel svet 
potopou trestať; táto však príčina potopy počala sa pred úou 
veľmi dávno, lebo ju Mojžiil v kno stv. G, 1. takto vyprávať začína :  
"A keď sa počali ľudia muožit na zemi a naplo<1ili dc;er." Tam 
nachádzajú sa aj vyš�ie podotknutó slová knihy stv. G, 3., o ktorých 
sv. Augustin dobre hovorí, že sú poveu!.ll1é roku 480 veku Noe
mov ho, llonev<Íč Mojžiš, keď v kno stv. 5, v ostatrlOID veršu spo
menul 500-tý rok Noema, potom v 1m. stv. G, 1-4. donáša ešte 
dačo z predošlých časov k doplneniu d ej rpravy, a tak netreba so 
sv . . lánom Zbtoústym a sv. IIicronymolll mYl'leť, že slová kno stv. 
li, 3. hovorené sú rolm 500 velm Noelllovho. V slovách 1m. stv. 
Imp. 5, v. posI. a kap. li: V. 3. niet ľeČÍ o budovaní korábu, ani 
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dačo tomu odpo1'llého. Nižej v 1m. stv. 6, 7. sú slová Pána Boha, 

ktor)mi jasno predpovedá poto pu, ale ani v tj'ch niet reči o budo
vaní koráuu. V nasledujúcich troch ver�och hovorí Mojžiš zase 
o Noemovi a jeho troch synoch. Potom al{Q ur. vo verši ll. a 12. 
o neprávosti rudí pred potopou živších prehovoril, 11::s1eduj Ú vo 
\'1'1';;U 13 -21 slová Pána Boha li: No( 1110v1, ktor)mi prikazuje mu 

bu(lO\ať koráb a \')'prá\'tl, j ako má "šetko u'lporiadat a kto do lw

rábu \ ôjtle, leuo Žl' všetko, čo je na zemi, má byť utopené, krome 

t)'ch, l'o \. ko rábe uudú. Ani tli nepoveeli sa, kedy Boh t.ie SIOV(1 

\yri(,]�ol. Ked Mnj�i� v ostatÍlom veršu kap. G. 1m. stv. poznamenal: 
nU(:'inil teda Noe všetko, čo mu Boh priloízal:" v nasledujúcich 

\'('!'�och (\\tl. �tv. 7, 1 4.) vraví : ,, 1 riekol no�podin k neI1lu: 
V ôjlli ty a všctl'k dom tvoj (10 koráhu . . . . . . lebo e�tc, a po 

scdem di'locll dám pršať na Z('\11 za styridsať dní a styri(j,;ať nocí, a 

vyhladím všcl ikú podstatu (živú), ktorú som u(;inil, z povrchu 

zel1l('. Tu je už u (lanj' čas, v I,torom Dolt slo"á tieto li NOc-Ulovi 

riekol; v tamtých ale vSTokoch božsk)'ch (kn. stv. G, 7. 13-21.) -

krome prvého (kn. stv. G, 3) - nenie označený čas, v ktorom sÍl 
vyslovené. ÁllO o prvolIl (Im. stv. G, :t) a druhoJIl (Im. stv. G, 7.) 

v)Toku Dožom ani to nenie napísa né ; komu zucly. - z-; toho, 7,e 

Moj�ii'; o NO('\lIovi zač,d pú;ať a ho chváli Cv 1m. stv. G,8. 9.), 7e 
"našiel lIlilosť pred JIospodinoIlJ," že bol "IllUŽ spravo ll li v Ý a do
konalý v rodoch svojích," že "s Bohom chodil;" ako aj z uČ I'llia 

�vät\'ch Otcov lllôžI'l11e zavierať, že Boh aj spomenuté slo\'á k nelllu 

hov�ril ;  a Jiolj('i'äč i\1oj�iti v Im. stv. kap . G llr. súm niečo hovorí 
ll� slov:í 110lla II1lu\'iacf'lto :.redu:Va, mó�el1lc za to mať , �e l'a Doh 

Noel1loyi pred potopou štyrikrát zjavil, ačkoľvek je len prvý a štvrt)·· 

bítť nazllačen-o, ke(ly sa to stalo. Tá c10mncnka tcda, dľa ktorej 
počalo sa budovanie }wníbu len asi 20. roku pred potopou, ne
protiví sa Imihe stvo],l'nia, ale neodporuje jej ani tá mienka, podľa 

ktorej lwráb staväný bol za 100 :tlrbo 120 rokov, poneváč slová 
Božie o budovaní korúbu (ku. st\·. G, 13 -21.) sú spolu prorocl\!\ 

nímiž pl'cdpove(1<í, čo S'l stať malo, ktorí mali hyť zachdnení, a 
ktorí potopou zahynúf; slová tir. nehovoril Boh k synom Noe

movým a jích žen:1m, 1l'Ž k Noelllovi, ktorému sa zjayil, lebo Mojžiš 

poťažný rozkaz takto vyprámť počílla: "I riekol Boh 11: N oomoví." 
Kecľby tr.da aj synovia Noelllovi l('n toho roku boli sa or.l'ni1i. 

v ktorom potopa p\'i�ln, pl'ecls.t hy l'lo\'á Bo�i(' v 101. stv. G, 1R: 

"Vôj(leš (lo korábu ty a synovia tvoji, žena tvoja a žeBy synov 
l\'ojích s tebou" boly pravdivť hývnly; ho mimo príkazu sú ony 
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proroctvom toho, čo stať sn. malo, a Roh nehovoril jích prítomn)'m 
synom Nocmovým a jích �cnálll, le� Nocmovi. �e príkaz bu<lovania 
korábu vyšiel prv nd asi 20. roku pred potopou, vysvitá z t.oho 
�e Noc mal predpotopllým ľuďom pokánic kázať. Kecľ on zavčasu, 
na pr. 100 rokov prv než potopa prišla, začal koráb budovať: llUŽ 
nielen slovom, ale aj zvlá�te slwtkom, jalcý utajiť sa neclal, napo
mínal ľudí k pokaniu ; bo veď do takej práce nedá sa Dik bcz 
silných pohnutiek a doh:omí.leho presvedčenia. Na to, že Noc za
vč�su počal budovať koráb, poukazujú aj slová sv. Pavb. v liste 
k Zidom ll, 7., kde takto hovorí: " Vierou Noc vzav odpovc(ľ 
o tom, čoho ešte nebolo vicIeť, bojac sa pripravoval koníb l( za
chovaniu domu svojho, skrze ktorýžto odsúdil svet." -- Proti tomu, 
žeby Noc za 100 rokov bol budoval koráb, nadmieta sa, žeby mu 
za toľko rolwv drevo pod rukami bolo shnilo; ale na túto námitku 
môžeme odvetiť, že v 1m. stv. nestojí, žeby Noe celý korúb poll 
holým nebom bol staval, a že jestvuje drevo, ktoré aj vyšše ako za sto 
rokov neshnije . V kno stv. G, 14. prikazuje Boh Noemovi dfa osnovy 
hebl'ejsl<cj, aby koráb budoval z dreva go f e r. �lovo toto rozumejú 
vykladači Písma sv. zvät�a o dreve smolnatom, a preto je aj tá 
dOHluenJm, že koráb bol budovaný z cedru abo iného smolného 
dreva (pinus, Nadelholz, ihličie); iní nazdávajú sa, že budovaný 
bol z dreva cypresovéllO i myslia, že slovo go f e r udr�aIo sa 
v gréckom slove )',�d?-tuu?; (kiipal'-issos), ktoré znamená cypreSll. 
Drevo však cypresové je tiel. veľmi trváce. Drevá tcsané abo �tvoľ
hranné dajú sa ľahko smolou zalepi ť a zaliať; možno teda, :1.0 
týmto náhľadom vedení boli tí, čo slovo go f e r preložili na <lrcvo 
tesané abo štvorhranné l). 

V A.rmeni i a Assyrii, kde koráb - ako s právom sa prcd
poldadá - bol stavaný, je k budovaniu tak veličiwej lode 1('11 cy
presa primeraná. Alexander Vdl,ý, chcejúc budovať lo(ľstvo, núten.ý 
bol zalIovážiť si cypresové <1re\'o z Assyrie '�) . Kalll\et dáva IJ\'edno�e 
mienke, l{torá je za drevo cedrové. Vôbec prichodí tu vyznať, �e 
vcc ncnie rozhodnutá. Mahomc<láni považujú za materiál korábu 
"sag" abo indickú platanu. 

I) SY. ;�),W'I ":;'tP�'YW'lltl'l. 
2) Teraz upotrebujú Angliľania k budovaniu lodí I.vlášte (h'ero zo 

stromu t II e k a (angl. teak-\vo()(I), ktor)' v Tllflii m�tie. 1>1'evo to je 
čierne a vveľmi tV1'!lé, o veľa TH(gje neW dnlJoré, avšak nic I�I\ 
krohkó. Tažko ho Ohl'lthať aj ocelov)'mi n{lstrojami. - () Alex. 
Veľ. ll. lo(Tstve jeho vypráva Sll'ullO 1m. XVI. 
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Najdôležitejšia námitka proti korábu točí sa okolo veľkosti 
a obsahu jeho. Akože bolo možno zbudovať loď pre ľudí a tal{ 
počctné zvieratá i zásoby potravín na jedon celý rok? - Aby na 
otúzku túto odpovedali, pustili sa mnohí do vyskúmania rozličn)'ch 
podrobností o veľkosti lokťa od Mojžiša uvádzaného, o počte zvierat 
v korábe a o "šetk)'ch rozmeroch ohromnej budovy tejto. Po 
skúškacb, V)počtoch 

'
a merbách s najditšou geometrickou dôklad

nosťou preveden)'ch uzavierajú najp1'Ísnej�í počtovatelia , ako aj 
najskúsenej�í stavitelia lodf, �eby ani najzbehlejší mathematici ne
boli prispôsobili a upravili pomery rôznych oddielov kori'tbu s vLitšou 
Sprl\Vnosťou, než Mojžiš udáva. Čo sv. dejeprava povedá o I<orábe, 

to nielen nepodáva zbrau nevercom k naštrbeniu vážnosti sv. Písma, 
lež naopak poskytuje nám dôvody k jej utví'deniu; bo veď zdá sa 
byť nemožným, žeby jedon človek za čias ov Noemových, kde plavba 
ešte sc1okonálená nebola, svojím duchom a dôvtipom bol mohol 
vynújsť takú správnosť pomerov abo takú súmernosť a srovnalosf, 
akú vidíme medzi rozličnými oddielmi korábu a jích účelom; zl<ade 
nasleduje, že sta vanie takej lode má sa privlastniť vnuknutiu Bo
žiemu a nfldprirodenému osvieteniu. 

Ohľadom štvorhrannej a podlho lUtej podoby korábu robené 
námitky postrádajú základn, povážime-li, že nebol sriadený k rycblo
plavbe, lež jednoducho k udržaniu sa za dlhý čas na vodách, aby 
zachovali sa ľudia, zvieratá a rozličné semená; ale mo�no dokázať 
príkladmi, že i l')'chlo sa plaviť i veľkú ťarchu uniesť mohol. Tak 
počiatkom 17. stoletia dal istý Han:; Horn J ) zbudovať dve lode 
dIa vz orn a pomerov korábu, každú na 120' dÍiky, 20' šírky a 12' 
výšky. Lode tieto stihnul takže osud korábu Noemovho; boly zprvu 
predmetom posmeškov a vtipov u tých, čo jich videli. Medzitým 
skúsenosť ukúzala, že o tretinu viac uniesly, než iné; nCjJotrebo
valy ani "ätšieho prístroju, a predsa lepšie i o veľa rýchlejšie plo
valy. V�etko neprimerané na ní cl! pozostávalo iba v tom, že boly 
sriadené pre čas mieru, uic ale aj pre delá. 

Počeť ľudí a zvierat do korábu vošlých poskytoval kritikom 
hojnú látku k dobadovaniu sa. Dotyčne počtu ľudí nebolo by ani 
sporu, keby pridi'žali sa všetci osnovy Mojži�ovej a sv. Petra; bo 
veď Mojžiš vi'slovne spomína, �e do korábu vošiel Noe so svojou 
ženou, s troma synmi a jích troma ženami (kn. stv. 7, 13.); sv. 

') Hans Horn bol mennonit a lHtstil lode tieto na more v severnom 
llollaullsku 1'. l (jOU. 
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Peter ale píše (1. list. 3, 20.), že len osem osôb zachránily sa od 
vôd potopných. Avšak duch ľudsk)' nepokojný, všetečne zvedavý a 
IJlodný v obrazotvOl'l1osti vedel si dobre zvätsif lločcť tento. I\jy
sleH niektorí, žeby osmoro ľudí n('dostačoralo k uspokojelliu potrieb 
u toľkých zvierat, iní zasE', žeby to znamenalo lllilosl'llen�tvll Bo
žiemu úzke medze Idásf., keby sme rieJdi, že od potopy kn tak 
millo ľudí zac�l'állené bolo. l\Iah01l1c(1 RnÍva v alIwl'álH', že Doh 
NOťmovi prikázal vziae do korábu všetk)'ch, čo sa illU nnbí dnu, 
nIc prcdpovedal mu vraj, že takS'ch len vernli máJ,) bude, Yylda
uači all<oránu myslia, že llJimo li oRub vo�ly do koráhu e�tc í2, 
deti to synov Noemovýeh s čeliadkou :ivojou ; len jedilI)' Ch '!lán, 
vnuk Noemov zdráhal sa vraj vúj'iť a bol vlnami zaclmlteny. Ni .. -
lwľkí rabbiIli učia, že zachránil sa 0<1 potopy i:itý knU lf, Basallu, 
čo kOllmo postavil sa na strechu koníbu ; id, že FllelllOtl, k llaz 
egyptský, so svojou rOllilloll k NocmO l'i sa utúlil. Aj babylonská 
sybilla povedá, že zachnínila sa tatU s IllUŽOJlI s\'ojílll; tlO stÍ to 
všetko leu báj ky. 

Počet zvierat určiť .il' o "da ťažsil" lIež počeť lucií. Sám 
Mojžiš privúdza ná::; do rozpakov, k('(ľ hovorí: "Vezmeš do korábu 
zo všetk)'ch zvierat. čisti/ch sedem a sedelll, �alllcov a samice, a zo 
všetkých zvierat nečistých dvoje a dvoje, samcov a samice" (ku. 
stv. 7, 2.). Poťažne slov tý('hto predldadá. sa viac otlÍZok, a RÍce 
naúll'v, ktoré boly z\'iemtá čisté II !1rčisté; a potom či vo::, lo jidl 
do korábu 14 čist)'ch a 4 nccist)'ch, abo len í čist)'c!t a � lll'

čistých. OSllova hebrrj..,ld doslovllr }ll'cložt'uá znie: n \' ezme:; zvierat 
čistých sedem, sedem salllcov a samíc, a zvierat ncčistych <1roj('. 
Ona Idauie tt!da len raz "dvoje," kdežto osnova �anHlritál1ska, 
Sedemdesiati a Vl1lgata majú (Jyarazy "dvoje;" :ino aj sama he
brejskú osnova v í. lwp. 9. veril. má dvarazy "dvoje," totižto 
"dvoje a dvoje," éo ťažkosť v úplnej sile ponecháva, jlOllPV:íČ 
osnova Illôle značit už "sedelIl a sedelll " (t. j. f 4), už ,.:iedom 
z toho, srdem z iného druhu zvierat, dvoje z jednoho, <h-oje z dl'll
hého druhu zvierat, " ako aj v Evanjcliumc sa pOH'tlá, ;),e Spasiteľ 
poslal učenníkov svojich "po dvoch" (t. j. dvoch a dvoch) , tak že 
títo odchádzali dvojmo, Ilie �tyr lllo l). - Y.;dá Sft <l'alej, Žl' rozdiel 
označrný v zákone Mojži�ovoll1 Ilwdú zvieratIlli, jícl1ž požívanie 
dovolené abo zakázftllÓ bolo, nenie tu ofl Mo.iži�a lrn tak 1II'('(ll:nSll0 
a m i mocho dom SpOl1ll'lll1t)', ale Žl' :múmy uol už (tj Nocmovi , hd' 

l) h.alll1et, "DieL d. 1. bibll'." 
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mu Boh bez nejakého vysvetlovania kázal vziať vätší počet zvierat 
čistých, nežli nečistých, a že ohľadom Noema zvieratá čisté i ne
čisté bol)' tie samé, čo ohľadom židov, poneváč tu Mojžiš žiadneho 
rozdielu nerobí. Pod menom čistých maly by sa llOd istýIlI ľozumeť 

zvieratá , čo mohly byť obetované, ako: vôl, kozol, baran, abo nie
ktoré druhy vtáko\', a1,0: holub, hrdlička atď. V po\'šcdnolll živote 
dovoluje Mojžiš značne vätší počeť zvierat; avsak na tu uvedenom 
m i cste pod menom zvierat čistých sotvy máme rozumeť ešte iné 
okrem tých, čo obetované boly. Pál' nečistých zvierat mohol ovšem 

zlÍ,lcž:\ť iha z jednoho samca a jednej samicc; ale melIlÍ sedem
číseln)'mi mohlo byť dvoje samcov a päť samíc Jedon zo samcov 
poddaný bol na obeť, druhý na plemä. - �rcdzitým zo dvoch 
veci môže stáť len jedna: abo totižto zachovaný bol od potopy 
jedon Vár z každého druhu živ)'ch bytností abo po potope bolo 
nové stvorenie. Nik neopováži sa tvrdiť, že bolo nové stvorenie; 
naopak dejepis učí, že Noe so svojou ženou, s tromi synmi a 
a toľko nevestami i s párom každého druhu zvierat zachránil sa 
od potoVY prostriedkom zvlá�tnej k tomuto cieľu shotovenej lode. 
Kto v�:tk napriek tomu t"úli, že loď Noemova - súdiac dIa roz
merov, jaké jej sv. dejepravca potopy dáva - nemohla zahl ňovat: 

v sebe jedon pár každého dl'l1hu zvierat s potrebnou potravou na 
tak dlh)' čas, tell by vari rozumnej�ie jednal, keby vyznal jedno

ducho, že abo nerozumie mieram od l\Iojži�a medeným, abo po
čtovať nevie. Už Siluerschl:'g J) usiloval sa mathelllaticl\y odôvodniť, 
že koráb dostatočne bol priestranný a usporiadaný lc umie:-.tneniu 
v�ctkých obyvatcTov svojích i potr:l\' ll)'ch článkov. Na sklonku 
v�ak minulého storočia vypočítal obsah j eho mathematik Théve
narcl �) nasl edujúcim svôsobOUl : 

"Dížka korábu bola 300, šírka 50 II výška 30 lol,ťov. Tri 
rozmery tieto tvoria krychbvý objem 450.000 lokťov. Hebrejský 
lokeť- ktorý bezpochyby pre Illie!'y tieto slú:í.il, mal 20" (byvalej) , 

, 
francúz�kej miery. Nasledovne 300 loI-fov clá 500' dliky, 50' lokťov 
83' MrI,y a 30 lokťov 50' vysky; z čoho vysvitá, že obsah (Objrlll) 
koráb u ouná�al 2,075.000 kryehl. stôp. Priestor k pohodlnému 

u 111 i es t II cn i u jetlnoho človeka mal by asi G' vý�ky, 2' š írky a 

8' hr úbky (v obvode), čo urobí pre jednoho človeka UG krychI . 

l) "Die hl. S('hl'ift," Bcrlín 1 U80 ·-83. 
�) Tento lJOI nMclnikom staviteľstyU, vil'c-allminllom, minisft'om ná

morníctva a pôvodcom diela "ľlIl'lI1oil'cS l'clatifs a la marine," nur. 
1733, t 1815. 
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stôp. Podelíme -li počtom 90 tam tých 2,075.000 kr. st. pre obsah 
korábu vypočítaných, obdržíme kvotient 21.G145ti/% k. st. t. j. toľko 
ľudí mohlo nájsť miesta v korábe, kecľ polol.íme, žeby jedou pri 
druhom pohodlne a bez prekážl<y umipstncní boli. Avšak vykážme 
každému človekovi pohodlný PEíbytok, aby voľne sa obracať a pri 
dostatočnom povetrí zdravi'm byť i všemožne hybať sa mohol. 
Berúc na. všetky strany (t. j. na dÍžkn, šírku ll. híbku) po lO', 
urobilo by to priestoru 1000 lu. st., teda o veľa "iar, nel potrebné 
je lc ubyto vaniu jednoho človeka ; ale predjJoldndajme, že priestor 
taký v prítomnom páde bol potrebný. Rozdelíme-li 2,07:\000 kroz 
1000, vidíme, že v potopnej lodi polahku a pohod lne ubytovať sa 
mohlo 2076 ľudí. ľoneváč ale Noemovil. rodina len z 8 osôb rá
ležala, dajúc každej na byt 1000 kr. st., orltiahnillle 8000 kr. si. 

OlI vcskerého obsahu korábu (t. j. orl 2,07 :>.OUO) - a ostane n:1l11 
2,OG7.000 kl'. st. priestoru k umiestneniu všetkých zvierat, zásob, 
potravín, náradia a nástrojov potrebných k výžive TwH i zvi('rnt. 

Zblížne vypočítanie priestoru, aký ľudia a zvieratá 
zaujímať mohli. 

Vykážme všetkým zvieratám pomerne pohodlný priestor, ako 
sme ho ľudom vyznačili. 

Rozmery priestoru 
}1rO 

každého jednotlivca 

Doml1cl{' množ�tl'o 

živ)'ch jednotlivcov 

I'l'iestol' Pric�tnr 
lH'C pn: kll);dú 

kaí.dého triedn 
jt'tlllot1ivca. jed1lotlivcov 

-

II 
j kryel,!. st. kryohl. st. 

IO' výšky 
lO' šírky 
10' lllžky 
12' výšky 
12' šírky 
12' dliíky 
ll' v., 11' Š. a 11' (l. 
10' v., 10' Š. a J o' ll. 

8 osôb 

} ;W zvierat ohoj. [1ohl. 

20 
20 
-lO 
liO 
1;0 

120 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" " U' v., U' �. a ll' d. 

8' v., 8' Š. a 8' d. 
7' v., 7' Š. 11 7' d. 
G' ,v., G' Š. a G' d. 
jj' 'I') ľľ Š. a 5' d. �OO " 'J " 

4' v., 4,' Š. a 4' rl. WO " " " 
:Y v., 3' Š. a �' d. IjOO 

I :l' v., \l' Š. a ;l' d. SO/)
" " " 

1 '1/ v., 1'// Š. a 11// d. 1000 :: : :: 
l' v., l' Š. a l' d. I 1200 " " 

"l
l 4fl60 zvierat, samcol' i Hamie 

I 
80sôh 

.J.5!l8 iíivých jednoLlilcov 

1000 

1i:!t) 

1:1:)1 
11100 
7�9 
rl! :l 
3 J:{ 
2](; 
1:l3 

64 
27 

�:l/, I 
1 I 

HOOO 

:lH.li:W 
:lO.OOO 
:W.Hil) 
:lO.7:l0 
27.HO 
�r).u�o 
2;;.000 
2;l. 600 
1li.zOO 

Ii,WO 

I :1375 
lzO/) 

-------

\'e�ker5' obsah korábu: 2,075.000 krychl0\'5'ch Htilp. 
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Ostane asi r/� z cel ého obsahu I,onibu pre zásoby, to je::;t 
1,7H4.HO;) kl'. st. Tenl.o z\'}'�ny pri('�tm' urobí 37 .3n 1 náldaclnýcb 

tllll, bercl1Ic-li db nálllornícl\eho zvyku na tunu 48 l\)'. st. Ye�keľý 

objem l\Onlhu obwíšal te cla 4i3.22n n{tldnrlnýcb tún, t. j. (1 tuna = 

�UOO funto\') 804.5HO centov váhy, nasledovne bol viac než do
st.at.očný pre 8 osô\) a 4:)(iO J) zvierat, ktoré dIa predrečrného len 

asi I,s Z neho zaujímal}' . Yezmimc už, že rozličné 7á�oby a 

núrallia zaujímaly 4 - knH "ätší priestor, neW ľudia a zvieratá 

(4 X �t:O.1�16), teda 1,1�0.780 lu. st., zbývalo by eHe !J;)i.220 1<r. 

st. pr<Í.zdneho priestoru abo takmcr tretina celého obsahn. - Ne
treba lu zovl'uune vysvetlovaf, ako vsetko v korábe ub) tované tt 

usporiadané bolo. ľ,ahko je l1lysleť, že vcľkí, l'rostrcduí II nnjmenší 

titvornožci zuržova ly �a v prvom pa're, l<toré nad podlo<1ílll (brkom ) 

asi �()' mohlo hyL povýšené. Druhé patro mohlo byť 1�' v)'sol{é, 

a potom ostá valo l'�1 e 18' V)'?;l\y až po j(rov - teda dostatočný 

I) Tcnto jlo(';ce �vierat obojelto pohlavia, kt01'l' clľa náhľallu Théve
narclo"lto clo kOJ'úbu vôjsť musely, nezdá sa byť lll'chnan)', kccT po
\'()\,n{l sa s j10l-t01l1 zvieral kaŽllého druhu na sncl!cj z('mi jesll'u
jÚl'irh. AJ'istotl'les, Plínius, nes neJ' a AIIlona11l1 powrovali iba HJO 

l'\'\'otll.ích 11J'uhov zl'ierat. ('o tSka Ra h1l1�'zll tt zelllcpl:1.zov, načítali 

.Ikh ICJl asi J8 druho\'. Dľa nich bolo hy teua jcstl'ovalo iba 19R 

(aho :)!l(i p{u'llych) druho\' žil'ol'ícIIOv. Avšak pozdcjší sldllllateJia a 
!;c�lo\'Utclia ollokl'yli 110Vl' dJ'uhy, tak že terai: známy počcf živo
i"írhov je ohrollll l c I'clil\.í'. -- Vn6ní llríl'odozl1nlci p07.llnjú asi 
U)O.OOO Ill'uhov živor'kllo" na !;Jlclm al'o "o(le jestl'njúrich. Zo zetnc
]lla.r.o\' - ]1o('ítajúc k nim nj tnkzvullé amfibic (ohojdil'rlllikov) -
pozllúilIe l :lO() llrllllo\', a síce 1 nno žijúcich, 300 l'ossilnS'ch: Ticl. 

ohja"rnl' �Ú l' najno\�om čnse početné drull)" "tálwy y (�íne a ji
ui'ch luajiuách. - Z tohoto veJ'kého množstva žil'o6íehov musíme 
ah' ohTalloJll 1,lldlJll ]1oyšíJllllllf �i len tS'ch, �o YO \'olle za rllliší 
t'as žiť lIemôžll aho na pozostatkocll ]ll'edpoto]Jlll'ho sl'eta zachrániť 

sn. nemohry; ]JOI1l'yá(,; "odnie živočíchy a také, (';0 na pr. v machu, 
listí a halllzách po youe plávajúcich sa zachoval)', ncpotl'�bovaly 
111'Ístl'ešia 1\OI':íhu. Okrem toho vzatI" boly do lw)'{thu bezpochyby 

leI! hla\'ll{' rody II druhy zvierat a vtákov, z ktor.i·dl potom behom 

1llllOh)'ch stolrtí (Ha rôznych pOlllrrov podnebia a }loclmicllolc života 
oslntnie S�\ vFi111l1�·. SnárI zae!J l'únilo sa teda v koráhc len 380-400 
}llíXI!)'l'h živoi"ÍrhO\', nko SJlle 1101'evyšqc podotkli. MlIohé rlruhy pred
potopnS'ch živočfchov aj cclkem yyhynuly a na miesto nich zpo
nenáhla vyvinul)' sa nove" z t)'ch, čo zachované bol}'. Nebolo tu 
treha nového styorenia; vccľ aj 7. jcdncj rodiny Noemoyej vyvinuli 
sa behom století ľ1Hlia rôzll('j pleti a postavy. Podohne mohlo 
300-400 párnych živočíchov hyf dostatočn:í'm pre veľké množstvo 
rozmanit)'ch druhov, al,é terajšia prírodoveda pozná. 
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priestor pre vtáctvo, okr)'dlrný hmyz, červy a plazy, pre ldoré 
mohly byť sriadené zvláštne priepravy poťahom na jích rozličné 
druhy a zvyky v každom zo �pomenut)'ch patier (zahrÍlujúc sem 
aj prízemie), poneváč dosť priestranné boly. Konečne a ko pevné, 
tak aj tekuté zásoby pre tento počeť živých bytností mohly byť 
uschované v priečinoch abo skladoch v kl1ždom kúte korábu a na 
všetkých troch poval!í.ch pre pofažné druhy obyvateľov" 1) . 

4. Ararat. 

Povestná hora Ararat, na I,torej clJ'a sv. Písma (kn. stv. S, 4.) 
koráb Noeillov po potope sa zastavil, jc v Ármenii 2). 1. Strllis 
tvúlil yo svojom cestopise, že na temeni hory tejto naclllí.d:r.aly sa 
rozvaliny korábu a že jedon tamejší putitovník cl:11 mu kríž z dreva 
korábového shot.ovený ; ale elľa ubezpcčovanin iných cestovateľov 
nenašlo sa tam nič po�ohného. Jozef FlaviuR vypráva v ). staro

žitnostiach" svojich (l. 3.), že pozostatky koräbll ukazovaly sa e{;te 
:r.a jeho čias v istom virlicku adiabenskom a či käronskom, v kraji 
to veľmi úrodnom na škoricu. Orientáli zovú Ararat ar-r1agholll 
abo pal'mak-f1aghom, t. j. prstovrchom, ponevá č stojí osve vzpria

mellý ako prst. Z východnej strany (l rl El'ivanll asi 12 hodín 

vzdialený a zo všetl<)'ch strá.n osihot.ený vypína sa uprostred jednej 
veliká.nskej roviny. Je sťaby odtrh nu tý od ostntných dlhú I't'ea� 
t.voriacich hôr armc!lsl<ých a býva od pl'o�tl'iedku a2 ]lO temeno 
(;a�to aj 3 abo 4 mesiace slIaho111 P ol\ry tý. Karavány vidia ho 
z dialky 10 dní, poneváč je 16.000-17.000' vysoký. Neďalelw ol! 
Araratu je Itlesto Tauris a samostany, ktoré Armeni mc s c s u s
s a r III i �ovú na pamiatku, že tam koráb zastal. Niekoľkí mysleli, 
že koráb 7.astaviI sa ]Iri meste Apamei vo Fl'ygii na rieke Mal'syas, 
lebo mesto toto prijalo vraj núzov svoj od korábu čt !la pamiit
níkocb (medaillať;h) malo razenú postavil muža predstavujúceho 
rieku l\1aJ'syas s týmito slovllli; Alf \ "EQlT l(IBQTOC 'L\Pcr \C, 

t.. j. (pamätník) Apamejčanov, koráb (tt rieka) l\Iar�ya�. Aj YO 
vel'�och sybillinských spomína �a Ararat na pomed:r.í Fl'ygie u ]Jl'a
meÍlov rieky Marsyas �). Avšak mienka táto nemá žiadneho I'á
l<1aun. - Ararat. menuje sa od Peržanov Asii'l, t. j. vrch šťastný 

I) Kalm et, "Dict. d. I. bilJle. CI 
2) Žeby slovo Ararat znamenalo len vôbec vysoľillu abo hornat,)· (vrcho

vatý) kraj. ako niektorí myslia, ťažko je doldzat. 
3) Kalmet, nDict. d. 1. bible. " 

63 

a bla2en)', ponevúč ho Boh vy\'olil za prístav pre J\Oráb Noemov ; 
1\ týchže nosí aj meno Kuhi-Nuh, t. j. vrch Noemov. U Armenov 
je porlanie, �e od ('ias Noelllových nik nemohol vystúpif na vrch 
tento, poney,íč jc na temeni ustavičnS'm sňahom pokrytý ; že Noc 
priam po vyjdetí z koní.bu o�adiI sa y E rivane a že asi hodinu 
od tohoto mesta hol onen u tešený kraj, v úomž patriarcha révu 
s:dil na mieste, kde aj dnes ešte znamenité víno sa rodí. 

Slovutný Cuvit'l' píše; "lHté je, že podanie o potope jestvo
valo v Al'menii už tiávno pred Mojžišom Chorcnským, vodcom 
(Iejepravcov al'mens1<ých v strpdovelm; mesto, ktoré dľa Joz. Flavia 
J1l1.zvané bolo z o s t ú p e n  i š eo m (a bo zastaveniskom) jest\'tlje ešte 
na úpätí Araratu porI menom Kaširl7cv:1n, (�O skuto(�ne má ten 
vS'znam" I). - Aj Klaproth 2) drží biblický Ararat za al'lnenslcý 
jUŽI1I' OlI Araxu le7iaci, a spisovatel armenský Kab!ll'gy vypráva, 

že obyvatelia tohoto krajn nemajúc s JCebrejmi žiailneho styku a. 

neznajúc jích rlejcpisné knihy už v šedej starobylosti menovali ho 
Airarad, okolit.ú krajinu ale airaradskou abo naširlževanskou. "J ed na 
reťaz 11 ih, " píile zcmcpisC'c Maltbrum, ."menuje sa Ararat, a po
rOl'náme-li všetky llIiesta Písma sv., kde je o Ararate reč 3), pre
svedčíme sn, že v haluztÍch Tauru,-u, ktoré do Armenie a Kurrli

:<t:tlln R iahajú , hľadať lll áme ChS'l'lle hory , IH\ níchž hebrejský deje
pisec Idarlic druhú kolísku ľndského pokoleuia .. " (Geogr.) N(\vší 
cestovateľ E. 1301'6 vn spis"> O Ch:d<1ei odondanolll francúzskej n ka
demii lUí.pi..:ov poctot)'ka aj koráb NOI'1ll0V a vypnÍ,\'a takto; "Chal
dejci bý\a.jú e�te na horách, jídlž ľf'e:l� ot"árn sn Jl1rrl:d l\fossu Jom , 

1>iarbe!;irolll, YalloJll a Sulejtllaniou i pokrýva krajinu svojími l1e

IJOČCLIlS'llli y()tsallli. OdlúčPllÍ 7ilchovilli si tu sťa v nedobytnej 
tVÍ'dzi SVOjll Ileodvislosť tt divokú svobodu , ktorú vážia si Dad 
všetky iné statky. IIory tieto l1lenontly sa za �tm'or1ávna Gordvy 
abo Kardry dľ'l ľísmn sv. a v)mlnvy chald ('jskej ; preto aj syr�ký 
preklad sv. Pí-'ma nepo\'c(l<Í, ako hebrejská OSllova abo podanie 
armen.,ké, že korúb za�tal na. Araratr, l('jí na tcmeni hory l<aťdvickcj. 
Prví krr�fnnia postavili na mieste vy�načenoIl1 kro z pod<luic 

�amostHn, taln'pčnný "dom koníbn" (beit-chf'wlah), kde sláyili vý

ročitú pamiatku dňa, v ktorý Noc s ro(linoll svojou z koráhu 

I) Disc:. �Ilr lcs 1'6vo1. dn globe. 
2) Asia polyglotta. 
3) Kn. stv. tl, 4; ·1 krúľ. 19, il7; hai. 37, 38; ,Jerom. 51, 27. -

Vôhec kde vo sv. Písme spomínajú sa mená.: Ararat, Thogarlllah 
ll. Minni, tam rozumie sa Armcnia. 
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vyšiel. Turci lI1 t'nnjú Ararat aj Dtudi a Armcni l\Insis I). Ostatne 

hory Kardvy, Masis auo Ararat sú len ohnivá ohromnej refaze 
hôr Taurus rečenýcb, ktoré od Libanu až po Kavkaz aziatickú 

pôdu presekávajú a rozličné mená nosia." - ma tohože Doré-a 
aj viac miestnych vdmi starých mien v okolí Araratu :l.oá sa, zveč
iíovať traclicionálnu pamiatlm na prvotné osadenie-�a rodiny od 
potopy zachránenej. Tak meno malého okresu Arhnaioda, lefb
ceho výchoclne od Araratu od voozujú oel troch slov, l{toré zname
najú asi toľko čo u N o e  m o vej no h y, poneváč vraj Noe, keď 
z korábu vystúpil, tuto stál. Mesto Marant ležiace v Adel'baielžane 
u jaz('l'a urmijského má vraj meno svoje od slov Dl a i r a a n  t, 
t. j. "tu je matka," poneváč na mieste tomto mala bye pochovaná 
Noemzara, domnelá žena Nocmova, Pôvod mien týchto je pred
kresťanský, lebo jich spomína už Ptole!l1ej a historik Jozef. 

Na Ararat vystúpil 2G. sept. 1830 dr. Parrot, 1lcbár fyr.i1,y 
v DOl'pate, s jedným jáhnoll1 b lízkeho kláštora eČť'Jlliadzim,kého a 
našiel na temeni vrchu aj plochu, ktor:í. asi 200 krokov v obvode 
mala a dIa pozmí,Ill];:Y jeho :l.a oporl1 korábu slIÍŽiť mohla �). Ale 

najpamiLtncjší v)'lct na Ararat podujal 1'. 1850�) rusl(ý plukovník 
(a potomn)' generál) Choclzko, ktorý na obil l,ončiare vystúpil a 
na tCl1Icni Vel'kého Araratu cieľom lmvkazskej trinngnlácie takmer 
celý tý<lcií s meruním strávil. 

Sv. ľhmo v heb rejskf'j pôvo cline spomína v)'slome .\mrat 
ako miesto, kde koráb lJO llotope l;a za�tavil, Ynlgatn "llJOnteR Ar
menil';" nemccl<)' prc1dnfl mn: "nuf (h'll Brrg('n AnnclIicns" ll. ná� 

sJoveIJsJ(ý 0<1 Palkoviču: "na hore arml'nskcj (Ararat)," čo vari na 

jedno vycbádzn , ponevič meno vysočiny na stredi'lom Araxe v Ar
menii je Ararat a ním označuje sa už v starom Zákone streelištc 
istej starollávnej ríše, keď spomínajú Ra kráľovi a A rnratu 4). -

J) U Armenov závodí viac nehov s Araratom o ťe�f, žc 81úžily za 
prístav korábu XOemO\'lllu. Tak menom l\Iasisa ol.llai"lljr sa aj veľmi 
vysokS" kont-iar, povwúšojúl'i sa lIad Jlustalinou, kde zomrel sv. Rrhor 
Osvecovateľ, v hlízkosti Erzingamu. Niektorí spomínajú aj Arkadz, 
jehož vrcholec podohne ako na Ararate, oprot: ktorénm stoji, brlie 
Ra večit"m s{lahom. 

2) Parrot �pevnil tam v ľade veľk.ý �icrny kl'Íž. 
�) Vystúpil na{1 aj 7.el11 rz1Ial('(', Abiclt r. 1862. 
4) Kalmct, "Dict d. l. bihle." -- V hebrej sl(Cj osnove doslovne stojí 

"ua vrchoch Ararat." Dľa Izai. 37, 38 Ararat znai'! Armeniu, teda 
vo Vulp;ate je preklad : "supet· montes Arl11eniac," z čoho a zo 
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Od v)':>lJIy tejto počalo l;a teda (!ľa podania druhé zalu(lnatenie 

zemského oh l'šleku. Jej poloha v ulíí':kosti stredozemného, čierneho 

a chvalinského (kaspického) mora ako aj aral ského , vunského, 

ul'mijského ja�era, per7.skébo a arab8kého zálivu, uprostred níchž 

sťa lll'jaký ostrov sa vypínl:l, sl"ovnáva sa veľmi dobre s týmto cti

horlnS'1Il podaním. Podobne sL'ovnáva sa s ním aj mienka, že z by

toviek chval i nskej pr'ačeľaele ľudskej nu juh od chvaliuského mom 

po III(lu}{uš rozložených vyšly roje dne:> tak známych indoeuropej
ských nárotlov, jíchž reci majú tak i jedon koreň a prapô\od J). 

nV úvahách o slovenskS'ch povestiachU (§ 83.) pouká�al Dobšinský 
aj na spo ločnú tradiciu , ktorou národy tieto v praveku sviazf\né 
boly, i srovl1áva sa s -tým, že chvalinská pračeJaď, ktorá vyrojila 
čcliadky svoje (Aro\', Iranov, Aramäov, Se mitov, Pelasgov, Keltov, 
Gel'manov, Sla\"iallov) na vše sveta strany, nie, Indii �), ale na 
juh od chvalinského mora 3) mala svoje sídla - teda v končinách, 
medzi ktoré Ararat pripadá. 

Ararat je rozčesnutý na dva končiare, z níchž jedon 5155 

Ilh trov vys�)ký llH'Tlltje sa Vf'ľkýll1, druhý 4180 m. v. Malým Ara

ratom. Obil končiare' vzdialené sú jedon od druhého asi 13 kilo

metrov fi. SJlOjl'Il!; l"'iellybotl, ktorlÍ vo výške 2G80 m. priesmyk 
prekračuje_ Na ktorom z týchto dvoch vrchov Araratu zastal 
Noelllov koráli, to sv. Písmo určite neudáva. Najsturší vykladači 
biblie maj Ú í':a. to, že tla V cJkom Ararate, fi mil'nka táto stala su 
na západe panujúcou. Veľky .\.mrnt tento objavuje sa č.u obrovský, 
zľahka zaokrúhlený, yei:it)llt SII ,l hom pokl'jty klin , majúci na úpätí 
v vrieme're :\l;i 40 kilom" ktorý plavcom na chvalinslwm mori 
z ďaleka sa ul,uzuje a už z Derbentu za krajovú známku jim 
slúži. Vrcholec: z nellOž súahopolia a ľadovce na 1000 metr. dolu 
siahajú, llOilostáva zo slaboklenutej naokrúhlej plochy, ktorá
ako spomenuto - má v obvode asi 200 hokov. Povaha Immenia 
je celkom vulkanická, a katastrofa od. 2. júla 1840 dokázala, že 

starobylej tradicie vysvitá, že sa koráb �astavil na pohorí (auf dem 
Gebirge) Ararat. t. j. na Ararate. 

I) V. Pauliny-Tóth, ,,�lOVCllSké Báj eslovie." 
2) PouevM India medzi mori a vysočizné Himaláye stiesnená už zeme

pisne I1rpríbodná je l, vysielaniu rojov ľudstva na tie strany sveta, 
kde l'oúi;li sa iudoeurollejci, a to zvlá�te v <.lobe svojho lovectva a 
pastierstva. "Nár. Nov. ,. roč. VIII. č. 46. 

3) Kde sú vysočiny allotom i nížiny k údoliam riek II k morám. 
"Kár. �ov. « tamžc. 

Biblický doj potopy. 6 
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ollllište vo vnútrc vrchu navzdor snáď viactisícl'očn<'j nečinnosti 
(pol1eváč o vulkanických výbuchoch jeho z historickej doby až 
dotiaľ niet žiadneho svedoctva) eštc nevyhaslo. Výbuch ten udal 
sa na polnočnej stranc vrchu v takzvanom prielaze sv. Jakuba 
(očividne v starom krátcri) a bol sprevádzaný strašlivým zeme
trasením, pri čom zničená bola na ovocie bohatá dedina Arguri, 
najstaršia to osada l ) na Ararate, svolu aj s vyšSie ležavším klá
štorom sv. Jakuba, a zahynulo HlOO ľudí. Na mieste háhora utvo
rilo sa zprvu jazero, ktoré však už o niekoľko dní svoje hate pre
trhlo a podzemným rachotom sprevádzané škaredú vodu a prúdy 
hustej hlenovitej massy dolu svahom vrchu vylievalo. Vyvržené 
kamene (medzi nimi 100-centové balvany) patria zvätša k roz
ličným druhom trachytu, z ktorého - ako zdá sa -- hlavná 
massa vrchu záleží. I Malý Ararat je výtvarom vulkanismu; vrcholec 
jeho tvorí odčesnutý koniec štvorhrannej pyramidy s plochou, ma
júcou v štvorhrane asi 150 krokov. - V najnovšej dobe písali 
o Ararate: Wagner, "Reise nach uem Ararat;" Parmelee, "Life 
among the mounts of Ararat;" Kaulen a iní. 

Diel III. 

I. Potopa v podaní Chaldejčanov 

Pamiatka na ::lvetodejnú udalosť potopy stala ::;a dcdictvorn 
všetkých potomkov Noemových, nachádzajúc výrazu v bájoch, po
vesiiach a dejepisných podaniach rozličných národov starého i no
vého sveta. Uviedli sme už v predošlom niektoré báje, k jíchž 
osnovaniu bezpochyby zavdal a podnet len - ovšem už nejasná
rozpomienka na udalosť túto. V nasledujúcom poukážeme na po
tlania rozličných národov o potope, ktoré - vyzvlečieme-li jich 
z bajočného rúcha, jal{ým behom dlhých časov zpotvorené boly -
s biblickou zprávou (o potope) podstatne ::;a srovnáv,tjú a tak 
vážnosť i vierohodnosť sv. Písma v oči nevercom do jasného svetla 
kladú. Viďme teda potopu noemovskú najprv v podaní chaldejskom. 

Noe je u Chaldejčanov Xysuthros. Ako meno "Noe" tak aj 
"Xysuthros" vyznamenáva "odpočinutie" abo "potešenie. u - Beroz 

l) Slovo Äl'guri složené z "arg" a "uri" značí dra Boré-a toľko, čo 
"sadil révu." 
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Chaldcjsl(ý, O nomž poV('dá Jozef Flaviu::; (1. 1m. proti Appion. 
§ ll).), že v�etkym vedu pc::;tu,iúcim Grékom známy je zo spisov 
svojich v gréčtinc písaných, sobral a vypísal najstaršie dejepravy 
chaldejské i podáva tiežc zprávy, čo Mojžiš, o potope, o korábe, 
ktorý v Armenii zastal atď. Na ne�ťastie ostaly nám po Berozovi 
iba niektoré zlomky spisov jeho. Čo vzťahuje sa na predmet náš, 
to - ako aj zpl'ávu Abyclenovn o potopc - zachoval dIa Ale
xandra Polyhistora Eusebius, biskup cäsarejský. 

Zpráva Berozova znie takto: "Po smrti Otiartovej vládnul 
jeho syn Xysuthros I) 18 sarov (64.800 rokov). Pod týmto prišla 
potopa veliká, o nejž vo svät)'ch listinách takto sa vypráva: Kronos 
zjavil sa mu vo spánku a oznámil mu, že 15. däsia všetci ľudia 
potopou zahynú. Prikázal mu teda, aby vzal počiatok, prostriedok 
a koniec všetkého, čo písemne naznačené bolo a zakopal to v slneč
nom meste Sippare ; potom mal zbudovať loď, s rodinou svojou a 
s najdrahšími priateľmi do nej vstúpiť, nabrať zásoby pokrmu a 
nápoja, dobytku, vtákov a štvornohých zvierat, slovom prichystať 
v�etko, aby po vode sa plavil. Keď zpýtal sa Xysuthros, kde má 
lod tú obrátiť, dostal odpoveď: k b o h  o m, fi o cll i s a, a b y  ľ u cl í 
d o b  r é p o t  k a l o. 

Xysuthros upo::;lúchuul a vybudoval loď 5 stádií (3125 stôp l l) 
dlhú a 2 (1250 stôp) širokú. Posnášal všetko, ako mu bolo pri
kázané, pojal �lo lode svoju ženu, dcti a najlepších priateľov. Po
topa pl'i�la, a ako skoro pominula, vypustil Xytuthros vtákov. Ne
našly alli krlllu ani miesta, kdeby boly sadnúť mohly i navrátily 
::la nazpiit k lodi. O nekoľko dní potom vypustil jich Xysuthros 
znovu, ale prišly k lodi nazpä.t s blatom na nohách. Po tretímz 
pustené viac sa nenavdtily. Z toho badal Xysuthros, že je zem 
::;vobodná od vody. Urobil dieru na povah lode, a videl, y.e zastala 
na istcj hore. Vystúpil von s manželkou, dcérou cl. kormidelníkom, 
klaúal sa zemi, postavil oltár a obetoval na ňom bohom. V oka
myhu tomto zmiznul so svojími sprievodčími. V lodi zaostavšÍ, 
vidiac, že Xysuthros nazpät ncprichádza, vykročili tiež na zem a 
hľadali ho, vyvolávajúc meno jeho. Xysuthra už viac neuzreli, ale 
hlas z neba jim privolal, aby nábožní boli k bohom, poneváč on 
(Xysuthros) prijíma odplatu nábožnosti svojej, súc prcé vzatý, aby 
prebýval u bohov, a podobnej cti že dostalo sa jeho manželke, 

l) Xysuthros bol desiaty kráľ, ako Noe bol desiaty patriarcha. 
Vo)noy, ., Rochcrehcs llouyellC's SUI' ľhistoirc aneicnno." 

5* 
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dcére a kormidelníkovi. Kázal jim vnítiť !':1 clo Bahylonu ft dIa 
výpovede bobov písma v Sappare uschované vykopae a oclovzdaf 
Iuďom. Povedal jim tiež, že krajina, v ktorej sa nachádzajú, je 
Armenia. To uslyšiac, obetovali bohom a išly pešky do Babylonu. 
Čiastka tejto v Armenii roztroskotanej lode Xysuthrovej nachodí 
sa ešte na horách kordyäjsl{ých v Al'Illrnii, a niektorí donášajú 
z lode naskrabanú zemsl<ú smolu čo proHtriedok proti nemociam. 
Prijdúc do Babylonu vykopali písllla sipparské, založili vda miest, 
zbudovali svätiny a vystaväli znovu aj Babylon." 

Dľa Mojžiša Chol'enského spomína Bel'oz v shode s knihou 
stvorcnia 10 pokolení pred potopou a 3 slovutných pohlavárov 
pred stavaním bábelskej väže. Berozská Sybilla, ktorú má Volney 
za dcéru Berozovu, povedá dfa tohože Mojžiša Chorenského: "Pred 
väžou a pred rozdelením mluvy ľudskf'j, po plavbe Xysuthrovej 
v Al'menii vládli nad zemou, potom ako ju mcdzi sebou podelili: 
Zeruan, Titan a Yapetosth." Úryvok tento zo spisov Moj7.i�a Cho
renského naráža zrejme na Sema, Cháma a Jafeta l). 

2. Potopa v podanr Indov a Črňanov. 

Niemenej ako chaldejské, poskytuje indicl<é podanie o po
tope - akolwľvek zpotvorené smiešnym bájoén}'m šperkom -
očividné ťahy podobnosti s dejepravou Mojíišovou. U Indov je 
Noe Satyavrata 2). Slávny zaldadateľ učenej aziatickej spoločnosti 
v Kalkute William Jones ob7.llfímil ná� s mnohými tradiciami Indov, 
z níchž jedna z 8. 1m. Bbagavaty 3) preložená takto vypráva: "Ako 
zloduch Hajagriva uchvátil Vedy 4) zpod bedlivosti Brámovf'j - - -
pokazilo sa celé pokolenie ľudské, vynímajúc sedf'm bohatých osôb 
a Satyavratu, ktorý vtecly v Dravire kraľoval. Jednoho dňa zjavil 
sa tomutu kniežaťu, ako v potoku Kritamale sa umýval, Višnu 

l) Volney, "Rech. nouv. s. hist." 
2) Tento zodpovedá Saturnovi práve tak ako Ganes Janusovi. Indický 

Ganes je bohom osudu, zdaru i nezdaru, domáceho šťastia i ne
šťastia, pomoci i prekážky, strá�e a ochrany pri všetkých predsa
vz�tiach, zvláš te aj bohom manželstva: obraz jeho maluje sa oby
čaJne na dverách, nekedy s kľúčom v ruke. - DIa slavianskeho 
bájeslovia panoval nad časom Krodo abo Sitivrat, ktorému zodpovedá 
grécky Kronos, rim. SatuJ'llus a indický Satyavrata. 

3) Báseň táto zovie sa aj Bhagavat-Džita. 
4) T. j. zákony abo knihy zákollov sveta. 
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v podobe malej ryby; a keď už táto podoba jeho v rozličných 
riekach zmohutnela, preložil bo Satyavrata do oceánu, zkade potom 
k svojmu ctiteľovi tieto prekvapujúce slová preriekol: O sedem 
dní zničí potopa vsetky t�ory, čo ma obrazily; ty však budeš za
btzpečený v jednej zázračne budovanej lodi. Vezmi teda liečivé 
zeliny a všakové semená, i vôjdi bel. bázne do lode so 7 osobami, 
kt?ré svätosť jích odporúča, so svojimi ženami a s pármi všetkých 
ZVlerat. Uzreš potom Boha z tváre na tvár a dostaneš odpoveď 
na všetky otázky. - Po týchto slovách zmizoul, a po uplynutí 
7 dní počal oceán potápať nábležia; na zem cedil sa ustavičný 
dážď. Satyavrata rozjímajúc o božestve zočil velikú loď, po vodác.h 
plovajúcu a zariad'ac všetko dIa úpravy Višnu-ovej, vošiel do nej. 
Keď potom už prestala potopa, zabil Višnu zloducha, odobral mu 
Ved� I), vynaučoval Satyavratu v božsl<ej vedomusti, vymenoval ho 
za sledmeho Menu-a 2) pod prímeoom Vaivasavata." 

Podobne, len o vera obšírnejšie, vypráva sanskritská búseÍl 
Mahabharata, 250.000 veršov obsahujúca a pod správou Wilsona 
v Kalkute tlačená. 

Indická s\"ätokniba Šaster opisuje štyri veky sveta, takzvané 
jugy. Prvý vek, krita-jug, obsahuje stvorenie sveta od jednoho 
Boha, ktorý chcejúc 7.javiť vznešenosť a moc svoju uzavrel stvoriť 
svet rozumnými bytnosťami obydlený. Najsamprv stvoril štyri živly: 
zem, oheň, vodu a povetrie, potom slnce a mesiac na oblohe aby 
pouelil dni a' časy roku. Zem II more vydaly zo seba zvi�ratá. 
Konečne stvoril človeka, ktorý na jeho rozkaz zo zeme vyšiel. On 

1) HajagJ'iva sk
.
ryl .sa s Vedami na dno mora. Višnu prctvoril sa v rybu, 

vyhľadal IlaJagnvu, rozpáral mu orucho a vylial z neho Vedy. -
Táto avatara abo pretvor Višnu-a (t. j. matsja-avatara) trvala vraj 
2500 .ro��v.; v �oj �reds�avujcr sa Vi�nu ako z ryby vychádzajúci 
a podavaJucl Bramovl kUlllU, abo aj s kolom (terčom, okrúhlou 
sekerou) v ruke atll'. Už KoUtu' I,oznamenal vo Sl)ise svojom "Sláva 
bohynč" na str. 250, že kto tento indický obraz Višnu-a sromi 
s Krodom v slavinnskolll bájeslOVÍ, na IJrVÝ pohľad presvedČÍ sa' 
o jích totožnosti. lh'odo vyobrazuje sa ako muž s holou hlavo u 
stojici na veľkej rybe, v ľavej ruke s terčom, v pravej s nádobou 
ovocím a kvietilll naplnenou, práve tak, ako aj Višnu vyobrazuje 
sa často s terčom v jednej a s rohom hojnosti v druhej ruke. -
Pretvor tento na rybu známy je v japánskom bájeslOVÍ pod menom 
k a  n o n. 

2) Noc, heb!'. Noh, Nl! abo Kuh; Monu je to samé, prvá syllaba "Me" 
je len član. 
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I)Oznal Stvoritpľa svojho a klaňal sa mu, aby ale muž nebol samotný, 
dal mu Boh ženu. Prv)' muž menoval sa Puru, prvá žena Parlwti. 
Prvý tento pár ľudí splodil 4 synov: Bramina, Kšetriu, Šudru a 
Vaišju, ktorí zem zaľudnatili. Bohatstvo a hojnosť spôsobily, že 
všetlw o nedlho do zmätku prišlo. Bramin, ktorý fu(fom zúkony 

Božie oznamoval, stal sa nedbaniivým, bojovník J{šetria ulnutným 
a panovitým, kupec Šedra "šudil" a umelec Vaišja prehnanú cenu 
nastavoval. U potomkov zmohla sa zkáza natoľlw, že I3ožestvo 
pochytilo proti ním zbraň hnevu svojho. Tu mrákota zahalila nebe, 
morá sa vylialy a pohltily p:>kolenie ľudské. Telá boly znivočené, 
duše ale shromaždil Všemohúci do lona svojho attf. Trita-jug, t. j. 
druhý vek sveta, obsahuje obnovenie tohoto; bo keby vraj svet 
v takom stave zpusto�enia bol ostal, nebol by dosiahnut)' lwnečný 
ciel stvorenia. Boh uzavrel teda obnoviť ľudstvo a kro:,>: tri doko
nalejšie bytoosti, než predošlé, založiť svet nový. Zostúpil #I neba 
na vysokú horu Meruparvati a riekol: "Povstaň Brámo, prvý 7.0 
stvorených bytností druhého veku l" - A hneď vyšiel Bl'tÍma zo 
zeme a klaňal sa Stvoriteľovi svojmu. Práve tak stvorený bol 
Višnu a Rudra (Šiva) na druhý i tretí rozkaz. Aj títo ldaňali sa 
Stvoritelovi svojmu. Boh zaumienil si upotrebiť tri by tnosti tieto 
za námestníkov svojích pri diele, ktoré vykonať hodlal. Brámovi 
naložil stvoriť tvory; Višnu mal zachovávať všetko stvorené, a 
preto dostal vládu nacl slncom, mesiacom, horami ft dolinami, nad 
usporiadaním rokov a jích časov i bol rozdúvačom bohatstva, 
zdravia, hodností atd. Rudrovi naložil hubiť tvory, poneváč vedel, 
že sa pokazia a trestuhodnými budú; ustanovil ho pánom smrti 
a súdu, vojny, moru a v�etkého, čo možno považovať alw trest za 
previnenia. Zprvu bolo všetko v najlep�om poriadku. Ludia boli 
nábol,uí, klaľlali sa Rohu a trom mocou vystrojen)'lll bytnostiam. 
Pomaly však ľozmohlft sa opäť zkazenosť medzi ľuďmi a V8emohúci 
vyslovilBrámovi svoju nevoľu. Tento išiel lc ľuďom a vystríhal 
jich pred súdom. Oni sa aj polepsili ; ale premena táto netrvala 
dlho. Na to primlúval sa Dráma u Všemohúceho za pokolenie ľud
sM; ale tento nedal sa ukrotiť a pojal Brámu k sebe, aby ne
musel videť biedu, ktorá na ľudi:itvo prísť mala. Potom l'javil Boh 
Višnovi svoj úmysel, že chce vyhubiť ľudské pokolenie. Aj tento 
prosil za ľudí, ale márne. Boh r07.I{ázal Hudrovi, uby na hriech 
doviedol záhubu, vypustil vetry v útrobách zeme zatvorenó. Deľ) 

zmenil sa v noc, vrchy sa 7.rútily a Ganges vystúpil z rieČ'išfa 
svojho. Večný dovolil Viiínovi vziať do ochrany nekolko málo osôb, 
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aby ľudské pokolenie v trefom svetoveku rozplemeniť sa mohlo. 
V dvapar-jugu, t. j. v treťom veku sveta, utíšil Rudra vetry II 

pokoj opát zaviedol. Z troch kmenov zachránení zase sa rozmnožili 
a neprávosti, ktoré za nruhého veku boly panovaly, znovu sa pá
chaly. Tu Všemohúci, rozzlobený nad pošetilým ľudstvom, čo po 
toľkých kárach zmúdreť nechcelo, rozmlúval sa s Rudrom. Na 
rozkaz jeho otvorila sa zem a pohltila zaživa všetl{ých ľudí. Za
chránili sa len nelwľkí z každého kmena s dovolením Večného, 
aby urobil sa s nimi Ilový a poslední pokus k zaľudnateniu sveta. 
V kali- jugu, 1. j. vo štvrtom veku žil jedon slávny kráľ menom 
Kristnei, ktOl'ý počiatkom tohoto veku nábožnosťou vynikal a veJmi 
pamätný bol. Bol 011 jedon z tých málI) ľudí, čo počas náramného 
zemctrasf'nia na konci tretieho veku sa zachránili. Horlil za ná
boželHltvo, a preto aj pre){Yitala čnosť za panovania jeho. Keď ale 
skončí sa čas, po ktorý Višnu na zemi má zostať, keď už starost
livosť jeho o zachovanie vecí potrebnou nebude - poneváč s prí
tomným svetovekom všetko konec vezme - potom ho Večný do 
neba povolá. Višnn zmení sa v jaz(lca pod menom Kalki a znivočí 
celé pokolenie I'udské; zem sa rozpadne a v jednom novom čase 
Hastane zase prvý vel{ sveta, počne sa nová zem a nové nebe. 
Tak kniha �aster. 

Pl'vé a bezpochyby najstaršie priezvisko Višnua v staro-indickej 
reči je ;Narajana. "Nam" značí vodu a "jana" prib)'vanie (abo dIa 

ROIJpa chodenie, trasenie, chvenie). Meno Dži�na abo Višnu vzniklo 
- ako z<lá sa - vzťahom na to prvé; bo Višnu značí toľko, ako 
v í ť a  z, fi víťazom stal sa ako Narajana, keď počas potopy v rybu 
pretvoľený (ľasa IIajagrivu prevládal. Pamätné je, že svätoknihy 
indicM pripisujú Višnovi 10 avatarov, ktoré - ako zdá sa -
zodpovedajú 10 predlJotopným kráľom (abo patriarchom 1). Premeny 
tieto vzal na seba k tomu cieľu, aby na oblažení sveta pracoval 
a proti zlým bohom, duchom a luáľom ho obraňoval. -- Ako spo
menutú kniha Šaster unúva, žil na lwnci dvapar-jugu Krišna, t. j. 
Višnll v zjavení (pret vare) Krišnu, a prv než 7.omrel, predpovedal, 

2) EgYllLčania v dejinách Atlantidov počítajú takže 10 pokolení pred 
potopou. Sanchoniaton Frygijský hovorí ticž o 10 pokoleniach 
bohov aho hrdinov, zaplúovavšfch čas, ktorS' trval za prvébo ple
mrl1:\ smrtrľnfkov. Aj Tatári a Arabi zachovávajú pamiatku týchže 
10 pokolení, OZl1UI'UjÚ(' jirh menami patl'iarrhov, v 1m. sh'. uve
dcn)ch. 



72 

že o 30 rokov po jeho smrti započne sa štvrtý vek sveta, kali-jug; 
Utavovi ale, jednomu z miláčkov svojích riekol: "KecY mesto Do
varagei potopené bude a rodina JadR,ov vyhubená, potom počne 
sa kali-jug, v úomž ľudia budú preyrátení, zlí, falošní, SUl'oYÍ, 
krehkého tela, plní nemoCÍ a krátkeho života." Čas potopy lll'čuje 
sa dra Bhagavaty na konec tretieho vclm pred počiatkom štvrtého. 
Ovšem že v knihe Hastel' opisuje sa na konci tretieho veku len 
ntíramné zemetrasenie, avšak vypráva sa aj, žc 3G rokov po smrti 
Krišnovej - tak ako tento predpovedal -- skutocne pofal sa lmli
jug, t. j. štvrtý vek sveta, a slová "keď mesto Dovaragei potopenó 
bude" atď. poukazujú na potopnú katastrofu, l{torá pred počiatl,om 

kali-jugu nastúpila. Veľké zavodnenie zeme v krita-jugu vzťahuje 
sa dľa Šastera na prvú dobu sveta, t. j. tla ten čas , IHle dfa biblie 
"Duch Boží vznášal sa nad vodami," prv než tieto od suchej zeme 
odlúčené boly. 

Klaproth l) dokazuje, že čas príchodu potopllej katastrofy dfa 
Indov shoduje sa s časom od Mojži�a udau)'m. K lepšiel\lu poroz
umeniu toho uvá7.me najprv smiešnu chronologickú sústavu Indov. 
Jích slnečilý rok pozostáva tlľa Bhagi\\ adltmu z 360 dní. Sto slneč

ných rolwv pripadá na vek jednoho čloyeka; I rc nižších bohov je 
ale slnečný rok len ako jeden deň, a 360 slnečných rokov sÍl ako 
jedon rok. Riadny časobeh sveta - al<o videli sme v knihe Šaster -
delí sa na štyri veky, z nichž: 

krita-jng zahrňuje v sebe 4800 rokov menších hohom, t. j. 1,728.000 rok. sln. 
trita-jng " 3liOO " " 1,296.000 " 
dvapar-jug ,, 2400 bG+.OOO " 
lmli-jug " " UOO " " 432.000 " ,, 

Rok 1878 nášho letopočtu je 4978. rok kali-jugll, jehož prvý 
rok zodpovedá teda roku 3100 pr. Kr. Tent.o riadny éasobeh sveta 
zovie sa sadir-jugom a obsahujť' l�OO ro!wv mensích bohov abo 
432.000 rokov s!nečn)'ch. Tisíc sadir-j"gov abo l�,OOO.UOO rokov 
men�ích bohov (t. j. 4,320,000.(00 rol,ov sl ll ečnych) :-;ÍI pr(' Brámu 
len ako jedoll deú od dna do večera, T('nto den llrúmov «(lina
kaipa) obnáša B nocon 24,000,000 rokov m. h. (t. j. H,n·lO,OOO.OOO 

l) A�ia polyglotta, 1823. - Kalmct, "Diet. d. I. bible. " - Ke(ľ dra 
Šastera pripadla ll) vlastná potopa v kri�na-avatare rr nic y matsja
abo kurma-avatarc, nemá ná� to Jll)'liť; vceľ máme tu do činenia 
len s obrazotvcrnosťoll, ktorá rozličnó prírodné prevraty, na jal,é 
l\yatary ponkawjú 811'íď len z jednej potopnej katastrofy, si utvorila; 
bo verľ aj vy�túpenie Gallgcsa v trita-jugn zdá sa súdscť s potopou. 
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rokov slnečných). V noci je Bráma v spánku pohrúžený, a zem je 
vtedy zavodnená dina-praloyou alebO potopou až do rána. 

Oas, na ktorý c1l'a Indov potopa pripadá, zodpovedá roku 3100 
pred Kl'. 1) . DIa samaritánskej biblie bola potopa 1'. 3044 pred Kr. 
Rozdiel obnáša tf'da len 56 rokov, čomu nebudeme sa divie, po
vážime-li, že výpočeť tento zakladá sa na postupnom trvaní l.ivotov 
u početnych jednotlivcov a pochádzať môže len ztade, že pri počto

vaní s vätšími číslami zlomky vystaly. Podľa toho teda srovnával 
by sa indický letopočeť ohľadom času potopy s biblickou dejepravou. 

Potopu poznajú aj Cíňania. Jich letopisy ovšem nevyprávajú 
o nej tak dôkladne, ako indická báseň Bbagavata abo Mahabharata, 
ale udávajú preds:l, že za čias Fu-Šia (t. j. asi 3100 rokov pred 

naším letopočtom) istý burič Kung-Kl1ng (ktorv nezdá sa byť zosob
nením 7.1ého princípu) upieral svrchovanosť Čuan-Chiovi a v zúri
vosti svojej uderil rohom vrch Pan-Džeu tak náramne, že stlpy, čo 
nebe držaly, sa zlomily, väzby zeme sa rozb'hly a nebe zrút.ilo sa 
0(1 severozápadu k juhovýchodu; zem sa roztopila a z toho po
vstala veľká potopa. 

Čínska chronologia srovnáva sa dia Klaprotha, práve tak ako 
indická, s knihou stvorenia. Roku 1878 b(lli by sme v 15. roku 
76. čínskľ;ho cyldu 2). Prv)' rok týchto čínskych cyklov, t. j. 1'. 61 
panovania cisára Šuang-Tia, zodpovedá roku 2637 pr. Kr. - Dra 
spoJ'ahlivejšfch dejepiscov 3) predchádzali Šuang-Tia traja cisári, 

l) Vyznať musíme, že učenci nezdajú sa byť ešte na čistom ohľadom 
trvania indick)'ch jugov. Tak kladú na pr. niektorí počiatok kali
jugu na rok 1000 pred Kr. Dra Klaprotha pripadá ale prv)' rok 
kali-jugu na r. 3100 I)l'ed Kr: 

2) Každý cyldus má 60 rokov. 
3) Za príkladom Voltaire-a odvolávajú sa mnohí na vysoký vek Číiíanov, 

aby lctopočet hiblicl{ý po(hrMili a tJ'm aj vážnost sv. Písma pod
IWl,uli. Čo týka sa vysokého veku Číňanov a jích riše, odvolávajú 
sa na starob�'lé č:ínsl,c letopisy; avšak jakú cenu a vážnosť majú 
spisy tie, ľahko nahliadneme, povážime-li, že na zlopovestný 1'0z1l:a7. 
čínskeho cisára Hoang-Tia, ktorý panoval r. 230 pr. Kr., v obvode 
celej riše všetky knihy, oh'em leká.rskych, právnicl{)"ch a stavitel
sk)'ch, spálené byť musely. Pokuta smrti očakávala všetkých, o kto-
1')'ch hy sa dokázalo, že rozkaz ten verne nevyplnili. Len o 60 
rokov po smrti Chi-lloang-Tia, t. j. asi r. 160 pr. Rr. dal jedon 
z nástupcov jeho dovoleniľ, sosbierať pamätnosti, ktoré predtým 
nnpísané, teraz ale iba z IJamäti a z ústneho podania známe boly. 
Sami sostayitelia veľk)ICh letopisov čínskych Rang-mo, ktoré od 
ťinskych dejcpisco\' uajvyššie sn. cenia, soznávajú, že uejiny svojho 
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totižto: Niu-Kua, Šin-Nung a Fu-Ši; tento poslední považuje sa 
za zakladateľa ríše. Spočítame-li teraz rol{y panovania týchto troch 
cistirov, dodajúc k nim GO prvých rokov panovania Šuang-Tia, ako 
aj 2637 rokov pr. Kr., obdr7.íme naslerlujúcu časodobu od založenia 
čínskej ríše: 

Fu-Ši vladáril 
Šin-Nung 
Niu-Kua 
Šuang-Ti pred cyklami 
Prvý rok prvého cyklu 

115 

140 

130 

GO 

ľokov 
" 

" 

" 
2637 pr, Kr. 

Spolu 3082 

Máme teda tri pamätné a taluner rovné časocloby : 
1. Potopa Noemova dfa o�novy samaritánskrj r. 3044 pr. Kr. 
2. Potopa indická a počiatok l<ali-jllgu .... r. 3100 pr. Kr. 
3. Potopa čÍl1sJm za Kung-Kuuga .. .. . . . r. 3082 pr. Kr. 
Vidíme tu, že Iudi a ČÍúania nielen majú známosť potopy 

Mojžišom opísanej, lež kladú ju aj na túže dobu, čo hebrejský 
dejepisec; bo vezmeme-li z troch uvedených počtov prostl'ednie 
číslo, obdržíme ako čas potopy r. 3075 pr. Kl'. UOZllil'i, aký v po
čtoch týchto nachádzame, padá na váhu práve tak málo, ako roz
diely medzi osnovami: samaritánskou, hebrf'jskoll, SedemdelSiaticb, 
Vulgaty atď. 

Avšak naším úmyslom bolo tu jedno(lucho ul«ízať, že bilJlická 
potopa ako udalosť svetor1cjná nacluídza v podstate ství·ctenie svoje 
aj v podaní Indov a Číi'lanov, čo menovite z indických básni (Bha-

národa len asi na 200-300 rokov vred letopočtom 1.:re5ťal1sk)'1I1 
s istotou stopovať mô�u. Z tohoto môžeme súdiC, na akom záldade 
stojí na pr. tá vÝl)Oved', �e trrajší Číľíania, keď okolo r. 2600 do 
Číny sa prisťahovaly, tam už isté národy našli, ktoré 7. potomstra 
Noemovho byť nemohly. - Áno veľmi je pravo<'po(lobllé, že aj 
mená prastarý ch cisárov čínskych označujú len patriarchov, ktorí 
pred potopou a po tejto žili; na čo zdá sa poukazoyae aj dlh(� 
panovanie, jaké sa jim v čínskych letopisoch privlasti'iuje. Ve(ľ dľa 
Khondemira, jednoho z najučenejších východnfch spisovateľov, ktorí 
Čínu prv poznali, než Europejci o nej tušenie mali. bola táto za
ľudnatená od jednoho syna Jafetovho (vnuka NoemorIto), l(torý vy
našiel vraj hodbabufctvo a iné užitočnó veci. Sú-li už niektorí 
sinologi a prähistorikovia terajší odchodnej mienky, nuž je k že
laniu, aby tlcjepiRnú istotu na illom základe hľadali, ako ua čínsky('h 
letopisoch, keď proti biblickómu letopočtu nečo Iladmietajú. 
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gavaty, Mahabharaty) II z podania o Kuug-Kungovi jasne vysvitá, 
i keďby snthľ mienka Klaprothova ohľadom srovnalosti času ne
obstála. -

3. Potopa v podanr americkom. 

Rozpomienka na potopu zachovala sa aj u rozličných národov 
Ameriky. Tak začínajú sa na pr. dejiny Mexikánov s potopou I ) , 

ktorá d)'a dvoch tam bežných chronologicJrých sústav prišla r. 1417 

abo 18.028 po stvorení sveta. Ohromnému rozdielu týchto počtov 
nflbudemc sa diviť, pomysHme-li na hypothesy o trvaní indických 
jugov, aké v novšom čase Bailly, Wil. Jones, Bentley a iní vy
stavili. V Mexiku nájdené sú malby, predstavujúce potopu, meno
vite u Aztekov, Miztekov, Zapothekov, Tlaskaltekov a Mešoakánov. 
Noemom týchto národov je Koxkox, Teo Cipaetli abo Tezpi. Za
chránil su so ženou svojou v jednej lodici a či - dIa iného po
dania - na plti z ahuahuety (cupressus distichia); preto vyobrazuje 
sa s člnom na vode abo s plťou, na ktorej odpočíva. Na malbáclr 
tých vidno vrch čnejúci nad vodami, jehož temeno strom korunuje; 
na úpätí vrcbu objavujú 8a hlavy Koxkoxa a jeho ženy Xochiquecaly. 
Z rava vrchu vyobrazený roh je fonetickým (hlasovým) hieroglyfom 
mena jebo Kolhuakan ; vrch tento je mexikánsky Ararat. Ludia 
po potope narodení boli vraj nemí: holub porozdával jim z výšky 
jednoho stromu rozličné mluvy v podobe prútikov. Dľa iného po
dania mexil(ánskeho vošiel Tezpi do priestrannej lodicc, a k a l i 
rečenej, so svojou žpnou, s dietkami, zvieratmi a semenami, jíchž 
zac-novanie pre ľudstvo vzáctnym bolo. Ako veľký duch Tezkatli
poka vodám ustúpiť rozkázal, vypulStil Tezpi z lodi ce svojej jastraba, 
takzvrmého zopilotu (\'ultur aura). Vták tento živiaci sa z mrciny 
nenavrátil sa pre veľký počeť mítvol, ktorými zem práve vyschnutá 
posiata bola. 'ľezpi vypustil aj ini'ch vtákov, z ktorých však len 
jediný kolibri lSa navrátil, držiac v zobálm ratolesť s lístkami. Vi
diac potom, že sa zem zazelenieva, opustil Tezpi Iodicu pri vrchu 
Kolhualmn. 

Ovsem už sám pobIad na telesá morské, nájdené na končiaroch 
J1!1jvyšších hôr, mohol vzbudiť v ľuďoch, čo medzi sebou nemali 
žiadneho obcovania, ideu vell<ých povo(lní abo zátop, ktoré ústrojný 
život na zemi za istý čas rozbúraly; ale očividná srovnalosť týchto 

l) Tak pll\e I1umholdt. 
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podaní s podaním rozličných národov Azie a s biblickou deje 

pravou l) poukazuje na to, že zo s p o l o  č n é h o ž r i  e d I [\ čerpané 
boly, a nasledovne že praobyvatelia americkej pevniny s obyvateImi 
ostatuich čiastol( sveta spoločn ý pôvod majú. Keď našly sa v Amerike 
mnohé stopy starobylej vysokej vzdelauosti, nesmie sa z toho za
tvárať, že tamejšie národy sú staršie, nežli ostatní potomci N oe
movi; bo veď aj najstaršie národy na výcholle stály na vysokom 
stupni vzdelanosti 2). Čím bližšie totižto stálo človečenstvo k bož
skému pôvodu svojmu, tým lepšie ponímal o 0110 aj podstatu prí
rody a čím viac potom klesala v Ílom viera v jednoho Boha, čím 
viac pohružovalo sa v hmotárstvo, bezbožnosť a modloslužobníctvo, 
tým viac klesal aj ideál ľudský II pravá vzdelanost. Áno z toho, 
že n ajstaršie národy bližšie stály J{ božskému pôvodu svojmu, 
možno vysvetliť rychlý a takmer ol,amžitý vývin veľkých civilisácií 
v praveku . - Dotyčne Aztekov v Mexiku pripomínam e, že títo, 
ako aj peruánski Inkasi, majú zaďakovať vzdelanosť svoju starým 
od nich podmaneným praobyvateľom potažných krfljín, Toltekom a 
Ginchasom. Títo boli pod�bní Egyptčan om a Etruskom. Diodol' 
vypráva o ních: " Raz Fen ičania búrou zahnaní odokryli na západe 
za morom mimoriadne úrodný ostrov, avšak jích súperi Etruskovia 
ztade jich vytisli. " U Aztekov našla sa ro:-:pomienka nielen na po
topu Noemovu, lež aj na hadoIII sve(lenú Evu a na jakýsi krst. 
Jích mravouka stála na podivne vysokom stupni, manželské zákony 
boly prísne a cudzoložstvo smrťou sa trestalo. Ki'lazl zaehovávali 
bezžeustvo. - Peruáni verili jednu najvyššiu bytnost, ktorá svet 
stvorila. Učili, že, ako už všetci ľudia bezbožnosťou a neprávosťou 
zkazení boli , poslal Boh svojho Syna , ktor)' dill ľuďom nový 
život atď. 3) 

K prerlrečpnému o podaní americkom prilJojujem e ešte na
sledujúcu potoj)nú povesť Pima-Indiánov v Arizone 4): 

J) A to aj v najmenších podrobnostiach. - Kalmet, DiGt. d. l. bible. 
2) Prastaré národy východu maly veľké vedomosti hvezdárske, minera

logicl<é, lekárske; ved' aj meno chcmie pochádta od Egyptčanov, 
a známo je, ako tito vedeli zabalzamovať mÍ'tvoly. - Konečne 
maly mechanické prístroje k h)'balliu veľkej ťarchy, j íchž sostavenie 
terajším vcdomcom nenie známe. 

3) Toto poslednie vzťahuje sa abo ua zasľúbenie Vykupiteľa v ráji 
abo pravdepodobnejšie na kresťanskú nauku, ktorá v Amerike snáď 
ohlašovaná bola od nekoho ešte prv, net od Krištofa Kolnmba odo
krytá bola. - Ostatne sro v . GrófBJ'l'Lla, "ConsiLlerations SUI' lc mariage. " 

4) Dr. F. W. IleUe, "DeutscllCf IIausschatz," roč. IV. soš. 8. 

77 

"tarchavé mračnú. vystupujú z mora, zem trnie a trasie s�, 
vody sl,ryt é v jC'j lou(� hučia vždy lJlohuto('jšie a kovové prse �or 
otvárajú sa v roztrhlinách. Na poli stojí veštec, hľadí na chmary, 
počúva hučanie, skúma zem i nebe. Na najvyš šom končiari vrchu 
vidí stáť orla' tento mu privoh\va: Múdry hadaču ! zachráň sa ! -

l 
• VeTl,ú voan vylieva nebe a vydáva zo sebe teleso zemské na v�e 

sveta strany, [Iby zkázu vzali Iudia a neostalo žiadnej bytnostt! 
Posmešne hovorí p i m a - v e š t ec : Hrdý orle! Chceš-li budúcnosť 
lepšie znať, nežli ja? Čo Boh p r e  d o m n o u skryl, jakože mne 
to jedon o r o l ohlašovať môže? To rieknuc odišiel voľným kl'oko� 
k bezpečnpj chalupe svojej. Tvár neba mračí sa, v lone

. 
zeme 

.
dun�e 

si 1 n<'jšie. Pomaly vlečie sa priiriou vlk k o y o t e; vetnac llE'sťast1e 

načúva uaaol skúllla naho)'. Prichádza cestou druhý veštec z kmena 
Pi\pagoetiov, �

.
O Čí vllm k o y o t a, �ajschytralejšieho

,
z bratov �V?J�c� 

a mudrca SVOJho rodu. Povedz 1m, vlku, vandrovl11ku na pranach . 
čo načúvaš nadol skúmaš nahor? - Snáď tušíš, predvidíš budúcu 
nehodu? - Záh�bou, vetí vlk Ir o Y o t e, hrozí nebe a zem všetkým 
obyvateľom sveta; bo vo vode chce nebe teraz zničiť všete� ži�ot; 
Volaj za sebou tých, čo ti dôverujú a veria, aby zbudovalI vehku 
loď, ktorá vás ponesie po vodách, v nichž svet zničený bude. Po
náhlaj sa, hadač u papagoeský, skôr než vás . poto�a zas�i?ne ! -
Ďakujúc, povoláva múdry veštec priateľov sVOJích; l b

.
udUJ� ?chlo 

vdičiznú loď a vystupuj ú potom , vedúc so sebou ZVierata vsako
véllO druhu, ta hore k bezpečo<'j arche - ako to nedávno prikázal 
Veľký Duch ústami vlka. Chmáry v povetrí zatmievajú sa 

.
viac, 

zemou duní vždy otupnejšie. Po druhýraz priletí orol k PI m a
v eš t c o v i, napomínajúc: Ra tuj sal Vody sa pri IJJižujú ! - ale 
p i  m a posmieva sa mu: Keď Veľký Duch ku m n e  neprehovorí, 
k tebe nikdy mluvi! nebude. - Chmáry visia už nižej, ťažko ro
zostielajú sa po všetkých vrchoch, ťažko tlačia jích temená. Chmá

rami letí orol, zatrepoce obrovskými krýdlami na dvere pima
chalupy, ktoré vybúšené sa rozletia: Zachráň sa! Zo všetkých hôr 
valí sa voda a vylieva sa záhubnc Z každf'j rozpukli ny zemskej! -

To volajúc, presekáva v l('tku mračná svojími peruťami, aby hľadal 
bezpečnú hÚšf. Čuj , hrmenie! - S rachotom trhajú sa všetky 
chmáry Čuj, lomoz l -- Voda valí sa hore dolu; mrákava zahaluje 
vrchy a doliny. Nocou vodoc.hmál' križujú blet'ky v sirokých dráhach. 
Na búrou šľahaných lunách kláti sa loď sem i tam zlllietaná. Pred 
i za ňou zápa�a s potopou ľudia, čo neuverili ani vlkovi ani orlovi. 
Nar! nepočetnými mŕtvolami taucuje koráb vždy vyššie po šedých 



78 

lunách potopy a zavisne konečne potopou sovreny na vrchu S a n  t a 
R o s a .. . na vrchu Velkého Ducha. - mol,tajúc 01<010 útesov 
hôr, po ktorých mítvoly s opadajúcou potopou dolu sa. zošmykujú, 
klesá voda vždy hlbšie. Jedon za drubým povzmí.šajú sa vrchy 
z vôd a z najvyššieho z ních vyčnieva ďaleko nad všetky víťazný 
k o r á b  P apago e s o v." 

4. Potopa dfa klinopisov ninivitských. 1) 

IIistorická veda urobila v najnovšom čase obrovské pokroky 
zvlášte v onej krajne, I<torá ako domovina "otca veriacich" pre 
všetkýcb, čo v jednobo Boha veria, s právom je zaníma"á v Mezo
potámii Okolo r. 606- 604 pr. Kr. bolo velikánske mesto Ninive -
potom ako už 1'.789 pod zhýralým krMom Sardanapálom kro z méd
skeho kní.ľa Arbakesa a Babylončana Pbul Balaza (Belesys u Grékov) 
tak základne bolo vyvrátené, že z nebo kremä jednrj zlomenej sochy 
dosial nič sa nenašlo - po druhýraz navždy rozbúrané. Druhé 
rozbúranie toto stalo sa tiež kroz Médov pod Cyaxaresom a Ba
bylončanov pod Nabopalassál'om, poťažne jeho synom a námest
níkom Nabuchodonozorom. Príčinu k tomu zavdalo ukrutn6 za
chádzanie assyrských kráľov s tymito národami, čo nadostač vy
svitá z víťaznýcb zpráv týchže kráľov, v ktorých O svojích ohav
ných ukrutnosťach so zvláštnou záľubou vyprávajú a blavne na to 
poukazujú, ako zajatých kráľov z kože odierať a túto na mestské 
múry vešať dávali. Ukrutné jármo assyrské vzbudilo pomstlh;ose 
tak mocných národov, al<o boli Médi a Babylonci; bo títo potom 
- alw zdá sa - nič neostali dížni premoženým nepriateľom svo
jim. Predvidiac bezpochyby s istotou ukrutnú smrť svoju, spálil 
sa teda Sardanapál so svojimi ženštinami, pokladmi attr., a usmrtil 
sa sám i poslední kráľ Saruk abo Assarakus. A jako vôbec krivda 
na národoch páchaná dIa svedoctva dejín tažko sa pornstieva, tak 
splnilo sa aj na meste Ninive na vlas, čo mu prorok Nahum v mene 
Pána hrozil (1, 9-12.) - Ninive le'l.alo v kraji, ktorý pre obchod 
pomerne dôležitý byť musel. Miesto jeho zaujíma teraz turecké 
mesto MossuI, l�očitujúce dfa Opperta 70.000 obyvateľov. Hlavná 
časť starého mesta Ninive ležala na východnom brehu Tigrisa, 
menšia. na západnom, kde teraz MossuI, a zkade aj pahorky zrúcanín 
staroninivitských na druhom brehu rieky videť možno. 

1) Dr. A. Scholz, "Die Keilschrift-Urkunden und die Genesis." 
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Ako Niuivc už �5()O, tak u:;i �OOO rokov kží v rozvalinách 
aj ve1iluiu:;kc mesto Babylon, jellluž čo úhlavnému nepriateľovi 
rodu izraelského od prorokov (Izai. 13, 17 a Jerem. 51, 58) po
dobná strašná záhuba veštená bola. Cyrus vydobyl toto mesto 
r. 538 pr. }(l'.; avšak nerozbúral ho, lež urobil z neho jedno z troch 
hlavnych miest ríše svojej. Počas zmatkov, ktoré v perzskej ríši 
po smrti Kambysovej vznikly, zbúril sa aj Babylon a bol podvodom 
Zofyra a f{fill'ia Ilystaspisa. opäť vydobytý. Aj Alexander Veľký 
chcel ho sl.�ravit hlavn5'm mestom ríše pre jeho rozsiahlosť - po
neváč ohvod jeho bol sedemráz vätší než územie Parížu r. 18GO, 
t. j. asi 513 �tvorc. kilometrov - a nádheru, čo mu ale smrť pre
kazila. Scleukus Nikator, ktorý r. 310 pr. Kr. syrským kráľom sa 
stal, vybudoval 300 stadií (1;) bodín) od Babylonu takzvané mesto 
Seleuciu; tomuto udelil veľké výsady, tak že presťahovalo sa ta 
aj obyvateľstvo Babylonu. Preto vyjadril sa už Plinius, že "mesto 
Babylon súsednou Seleuciou vyčerpané spustlo, (I a Strabo (nar. 
GO pr. Kr.): "Veľkou pustatinnu je velké mesto." 

Od tých čias, čo pamätné mestá Ninive a Babylon zahynuly, 
boly v tamejších kmjoch mohutné ríše pozaldac1ané a opäť zmizly, 
beztoho žeby noví dedičia krajny o preskúmanie života a dejín 
predchodcov svojích na pôclc, kde jim bezpochyby aj značný počet 
pomníkov a nápiiov známy bol, boli sa starali. Len kl'esťansko
europejskej osvete bolo ponechané riešenie tmavej hádanky, ktorá 
zdala sa byť vonkoncom nel'iršitefnou, keď zvláštne písmeny, čo 
všrtky len z jednoho �ivln, 7. klina T pozostávajú, neboly síce ne
zn.í.me, ale jích abccedu a reč nimi písanú nik nevedel. Už asi 
pred 3UU rokmi vyprávali ce:;tovatelia o podivných nápisoch, ktoré 
na zrúcaninách perzepolsk)'ch, yanských vArmenii, hamadanských 
v Médii, babylonsl{ýcb a ktezifonských nájdené boly. Mnohí 1)0-
kú:;ili sa o jích rozlúštenie, ale bez výsledku. Slovutný cestovateľ 
Niebuhr bol prvý, čo zbadal, že v nápisoch perzepolskýcb, ačl<oJvek 
všetky spoločnú písmenu klinovú majú, tri rozličné sústavy písma 
sa nachádzajú. Po trudnom ptttraní vedeckom ukázalo sa konečne, 
že prvá sústava perzského klinopísma obsahuj e reč perzskú, druhá 
méclsku, tretia ba bylonsko-assyrskú. A táto tretia reč v perzských 
klinopisoch, reč Assurova, má už teraz nielen mluvnice na pr. od 
Opperta (Padž 1868), le� aj slovníky, zvlášte od Angličana Non'isa. 
Reč druhého spôsobu, totižto médska, nárečie to mluvy finsko
tatárskej, ktorá za čias assyrsk)'ch králov už mÍ'tvou bola a je 
bezmála tá, ktorú Daniel (1, 4.) mieni: "aby učili sa písmo a reč 
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Chaldejcov" bude už takže onedlho vyakúmaná. Tieto tri reči: 
perzská, turansko-médska a babylonsko-assyrsk<í hovorené boly 
veľkou massou národov v ríši perzslcej. Kráľovia perzskí vedeli 
líčtovat so skutočnými pomermi rozsiahlej ríše svojej a sostavovali 
úradnie listiny na pomníkoch nielen v reči panujúceho nál'o(la, 
totižto Peržanov, lež aj v prekladoch ostatních dvoch rečí. Iba 
tejto štátnej múdrosti perzských kráľov máme zaďakovať, že sme 
teraz v stave čítať nápisy babylonské a ninivitské. 

Zrúcaniny ninivitské odokry té boly pred asi 30 'f"pkmi kro z 
Richa, residenta anglického východno-indického družstva v Bagr1ade. 
Od r. 1842-1846 zamestknával sa tnm vykopávaním assyrských 
pamätností francúzsky konsu] v Mossule Emil Botta. K tomuto 
cieľu žiadal 8. aug. ] 851 francúz!<ky miniRter vnútra od národnieho 
shromaždenia kredit 70.000 frankov, ktorý mu aj ochotne bol po
volen)'. Súčasne vystrojená bola zvláštna výprava, ktorá vo vykopá
vaní so značn)'m výsledkom pokračovala, trebárs aj potom bohužial 
jej navzáctnejšie nálezy na Tigrise 23. mája 1855 zahynuly. Vr.

decké úspechy tejto výpravy opísané sú od J. OPfJel'ta v klassickom 
diele jeho "Expédition en Mesopotamie." Avšak najzdarilejším vý
sledkom v ohlade tomto korunované boly práce Angličanov, meno
vite H. A_ Layarda. V jaseni r. 1845 osvedčil sa Stratford Canning 
k veľkej sláve vlasti svojej, že na určitý čas prevezme na seba 
útrovy vykopávania, aLayard podniknul toto od r. 1847--50 JUŽllO 

od Ninive, kde 4 velké paláce odokryl, a síce: palác Salmanas
sára L, zakladateľa mesta okolo l'. 1300 pr. Kr., ďalej palác As
surnazirpála, Tiglathpilesára a konečne Assarhaddona. Dva poslední 
kráľovia známi sú z biblie. Bohaté boly výsledky lwpania aj južne 
odtiaľ na pravom brehu Tigrisa, kde po krátkom pátraní našiel 

Layard najstaršie listiny, jaké máme na ten čas pre dejepis as syr
ský. V uholných základoch našiel uložené osmistranné hlinené 
prismy (hrany), z nichž každá vyšše 800 tesnopísan)-mi riadkami 
je pokrytá. U starých Babylončanov bol totižto už dávno pred za
ložením Assyrie zvyk, do základov chrá.mov ukladať hlinené hrany 
alebo tabulky, na ktorých najdôležitejšie veci o staviteľovi a o stavbe 
napísané boly. Nesmrteinej slávy vydobyl si Layard vynájdením 
palácov Binirára, Sinacheriba a Assarhaddona na pahorku Nebi 
Junus. V severnom pahorku, takr.vanom Kujnndžiku našiel najvätší 
dosaváď známy palác assyrský od Sinachel'iba stavaný a od jeho 
vnuka Assurbanipála (známeho to u Grékov válečného Sardanapála) 
prebudovaný, so 71 izbami, ako aj severný palác Assurbanipála_ 
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Najvätší palác ten Layardom nájdený zovie sa aj juhozápadným. 
V paláci tomto nn,iiiel L ayard k n i ž II i c u Assurbanipála IV., panov. 
660-647 pr. Kr., teda lmižnicu zo 7. stoletia pr. Kr., a to všetko 
v pôvodine ! Knižnica pozostáva 7, hlinených tablíc, ktoré najprv 
popísané a potom vypalované boly. Babylončania a Assyrčania 
značili každú takú hlinenú tabličku bežným číslom a nadpisovali 
dielo, ku ktorému je(lnotlivé tabličky patrily počiatočným slovom 
prvej tabličky. Mohli takto cťlé dicla písať bez toho, žeby bol 
zmätok vzuilmul. Ovšem je knižnica táto v poľutovania hodnom 
stave dopravená do britického muzea; bo veď nachádzala sa v horních 
dvoranách paloty a bola takto počas rozbúrania mesta zúrivosti 
boriteľov vy:->tavená. Okrem toho popul<aly sa mnohé tabličky, ako 
palác bol zapálený; a konečne utvorily sa následkom prenikajúcej 
dážďovej vody v mnohých rozpukaných tabličkách kryštále, ktoré 
jich ešte viitšmi rozdrobily. Tabličky tieto sú rozličnej velkosti, 
od 1 cola dÍí.ky až do 1 štvorcovej 'stopy, ale zvätša polámané. 
Počeť nápisných zlomkov páči Rawlinson na vyšše 20.000. Slovutný 
assyriolog Slllith, ktorý cieľom vedeckého pátrania v Ninive pred 
nekoľko rokmi už tretiu ccstu bol podujal, myslí, že počet zlomkov 
na mieste Imižnice ešte sa nachád;t,ajúcich obnáša aspoň 20.000 -

i domnieva sa, že kniinica tá počitovala najmenej 10.000 celých 
tabličiek. Zlomky tabličiek do Anglie dopravené usporiadané budú 
úplne len po dlhom čase a veľkých námahách. 

Anglické muzeum je už prítomne veľmi bohaté na pamätnosti 
babylonsko-assyrsM, ktoré v päť veličizných dvoranách sotvy sa 
smestia. Vidno tam ohromné kolossy z kameňa s vážnymi a brada
tými hlavami J'udslíými, steny hore dolu pokryté rezbami zázračnej 
technickej dokonalosti, ktoré nám živo vyobrazujú všakové .deje 
assyrskej dávnovekosti, ako: obliehania, dobývania, pochody so 
zajatýllli, poľovačky na levov, stavby jJulácov atď. Obdivujeme tam 
obelisky a sochy nikdy nepoznaných kráľov, v sklenených :->kl'ýňach 
nakot)('né, popísané tehly a hlinené hrany, podstavce, umrlčie truhly, 
zbroje, váhy, nádoby a šperky. Co je však najdôležitejšie, to sú 
pomníky vo viac než sto veľkých skr.ýňach poukladané, najvzá
ctnejšia to ldenota assyriologie: k II i ž n i c  3 A s s u r b  a n i p á l a. 
Z tejto knižnice pochodia chaldejské zprávy o stvorení sveta a 
o potope, ],tol'é od úradníka britického muzea, spomenutého Smitha, 
uverejnené veľkú pozornost vzbudily u časopisectva i II obecenstva, 
tak že tenže Smith na útrovy časopisu "Daily Telegraph" do Mezo
potámie vyslaný nové vykopávania a výskumy podniknúť sa od-

Biblický doj llOtol'Y. 6 
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hodlal a výsledok tejto výpravy v diele "Assyrian Discoverioes" 
uverejnil 1). 

Čo týka sa klinopisnej zprávy o potope: nu� nenie ona nejaký 
osobytný spis, lež jednou čiastkou povestí o Izdubárovi (Nimro
dovi). Tieto izdubárske legťndy mohly byť spísané okolo 2000 pr. 
Kr., avšak obsah jích bol už dávno predtým ľudovou poviec1Jwu. 
Jestvujúce ešte tablice písané boly pod vládou Assurbullipála v 7. 
století; ale pôvoc1ina musela byť sostavená už r. 1850 pr. Kr. 
Uzaviera sa to ztade, poneváč povesti, ktoré podávajú, poukazujú 
na čas pod nadvládou babyloIlslwu, a síce na dobu supremacie 
mesta Ul', t. j. 2000-1850 pr. Kr., teda na časy prvej ríše chal
dejskej. Legendy izdubárske sú teda o veľa staršie než knihy Moj
žišove. Ani to nenie isté, či boly pôvodne písané v reči semitickej, 
a či Die skôr v reči akadskej, t. j. v turanskom nárečí najstarších 
obyvateľov Chaidey. V tomto páde boly by staršie než Abrahám. 
Starobylosť jich vysvitá z početných mluvničných archaismov (za
staralých slov). Jích odpisy, aké v ninivitských klinopisoch máme, 
plynuly zo spisu, ktorý bol sostavený stadím spôsobom písma, 
takzvaným hieratickým. 

Izc1ubárske povesti písané sú na 12 tabulkách a nachádzaly 
sa aspoň v 4 odpisoch. Každá tabulka má 6 stípcov a každý stlpec 
40-50 riadkov. Všetky sú polámané, avšak na šťastie je práve 
11., ktorá o potope vypráva, najlepšie zachovaná. (hmova tejto 
poslednej - nakoľko účelu nášmu zodpovedá - je dfa správneho 
prekladu Smithovho 2) nasleclujúca: 

I. stÍpec. 

1. Izdubár riekol k Hasi::;adrovi 3), ďalekému, dIa tohoto :-;pôsouu: 
2. Ja vec tú uvážim, Hasisadro, 
n Prečo mi o sebe nerozprávaš, 
4. A o sebe mi nerozprávaš, 
5. Tvoje upustenie srdce moje vojnu započať 
G. Núti (?); ty, ja na to prídem za tebou, 
7. - - - - Ako si to urobil a prenesený Hi za �iva do 

shromaždenia bohov. 

1) R. 1875 odokryl aj jedon už porúchaný kus rozprávky o stavaní 
väžc babylonskej; zOlllrel nedámo. 

2) Slovenský preklad je tu doslovný. 
3) llasisadra je to samé slovo, čo II Derozu nXysuthros," t. j. bihlický 

Noe. 

II 

li 
l! 

R. Tlasisudm riekol k Izduuárovi dIa tohoto spô::;ouu: 
U. Ľud ti zjavená, Izdubáre, tajná rozprávka, 

10. I buď ti zvestovally ortieľ bobov. 

83 

ll. Mesto Surrippak, me::;to, kde stojíš - - - ustanovený, 
12. Toto mesto je staré a - - - bohovia v ňom 
13. - - - - - - jeho sluha, velikí bohovia 
14. - - - - - - - - boh Anu 
15. - - - - - - - - boh Bel 
16. - - - - - - -- boh Nillip, 
17. A (?) boh - - - - pán Hadesu 
18. Vôľu jich zjavil uprostreu - - a 
l!). Slyšal som jeho vôľu a hovoril (ku mne) 
20. Surrippakčane, synu Ubara(tutu)-ov l), 
21. - - - - sprav lod podľa - - - -

22. -- - - ('nivočím (?) hriešnika a život -
�3. A llrinrs dnuká eť) v�etko �ivé semii do vnútra lode. 

24. Loď, l\torú urobiť máš, 
�5. GOO (?) lo1<fov buď miera jej dížky, jej 
�(i. 60 (?) lokťov ohjem jej šírky ll. výšky, 
27. -- - - Itíbka odbi ju od brehu. 
28. Rozumel som i riekol som Ir lIeovi, pánovi môjmu: 
2U. Lod', ktorú mi takto spraviť kážeš, 
30. keď (?) spravím, 
31. (vysmievať ma bude) mladý i starý. 
32. lIea otvoril ústa II hovoril i riekol!m lUue, ::;lul1OVi svujulU: 
33. - - - - vovic� jim atlľ. 
38. - - - - - zatvor loď - - - -
30. - - - - potopa, !{torú väm poslať chcem, 
40. Vôjlli dnuká a zkrút dvere na lodi. 
41. Do prostriedku jej tvoje zrno, tvoje náradie a tvoje imauie, 

42. Tvoje bohatstvo, tvoje slúžobkyue, tvoje otrol,yue a m!(ulencov, 
4:>. DuuyLol, lJolní, zvieratá polIlie vi:ietky chcem shrolllaidiť tt 

44. K tebe poslať, i majú byť zachované vo uverách tvojích at(ľ. 

II. stípec. 

10. 3 miery zemskej smoly vylial som zvonku, 
11. 3 miery zemskej smoly (vylial som) znútri. 

l) Otiartes u Beroza. 

6* 

• 

l 
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Potom až po v. 29. nasleduje opis toho, čo Ha::;isadra do ko
rábu vniesol; ako: skrýne s obetmi, mnoho vína a pokrmu, všetek 
svoj majetok, paholkov a slúžky 

I 
dobytok a zvieratá polnie i "synov 

ludu všetkých." Na to oznamuje mu boh Samas, že "chce dať 
tažko pršať" a prikazuje mu vôjsť do lode. Potom líči sa zkaza 
chaldejsko-polytheistickým spôsobom takto: 

42. Vul hrmel uprostred neho (t. j. neba) a 
43. Nebo i Sanu predchádzali, 
44. nosičia prestolu vykračovali ponad vrchy a doliny 
45. Zhubca Nergal boril, 
46. Ninip vystupoval a porážal, 
47. Duchovia prinášali znivočenie, 
48. Vo sláve svojej hubili zem; 
49. Potopa boha Vula vznMala sa až po nebe. 
50. Jasná zem stala sa púšťou. 

nl. st1pec. 

Od v. 1-18 je ďalší opis potopy, ktorá veškerý život zo zeme 
zhladila, a ukazuje sa, ako bohovia sami nad potopou sdesení hore 
do neba Anuovho utekajú a bedákajú; potom nasleduje: 

19. 6 dní a nocí 
20. Minuly, vietor, potopa a búra prevládaly - - -

21. V 7. deň, priebehom jeho, utíchla búra a všetka potopa, 
22. Ktorá sťa zemetrasenie pusto�ila, 
23. Prestala. Moru dal vyschnúť, a victor i potopa skončily sa 
24. Zbadal som more v prudkoIlI vlnobití, 
25. A celé ľudstvo v záhube l)I'evrátené, 
26. Ako trstiny plávaly mŕtvoly; 
27. Užasnul som i sadol som si a plakal, 
29. Po obličaji mojom tickly slzy moje. 
30. Zočil som breh na hranici morskej, 
31. 12 mier vznášala sa zem. 
32. Do krajny Nizir l) hnala sa loď, 
33. Vrch Nizir zastavil loď, a preplaviť sa vonau. tl'nto Hebolo 

jej možno. 
34. V 1. deň a 2. deň: vrch Nizir ešte vždy tak. 
35. V 3. deň a 4. deň: vrch Nizir tiež tak 

1) Krajna Nizir ležala dra jednoho nápisu .A.ssurbanipála východne od 
Tigrisa asi medzi 35. a 36. stupňom šírky. 

!W. V 5. II G. deň: vrch Nixil' tiľ7. taJe 
137. V 7. deň priebehom jrbo 
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38. Vyslal som holuba a preč uletel: holub lietal sem i tam a 
39. Miesta k odpočinku nenašiel i nazpät sa navrátil. 
40. Vyslal som lastovičku: a preč odletela, lastovička lietala 

sem tam a 
41. Miesta k odpočinlm nenašla i nazpät sa navrátila. 
42. Vyslal som krkavca a odletel: 
43. Krkavec lietal a videl opadovanie vody a 
44. Žral, pl{Lval i odsteboval sa preč a nazpät sa nenavrátil. 
45. Vypustil som von zvieratá za 4 vetrami a vylial som obeť 

pitnú, 
46. Postavil som oltár na temeni vrchu, 
47. Po 7 zelín odrezal SOIlI, 

48. Pod tie položil som trstiny, pinie a s i m g fi l' 

4U. Bohovia shromaždili sa pri vôni jejl bohovia shroruaždili 
sa )Jri jej ľúbeznej vôni; 

50. Bohovia prihrnuli sa na obeť sťa muchy atď. 

IV. stípce. 

Potopa je spôsobená ocl boha Ilu-a (El), preto pozýva Hasi
sadra k oltáru svojmu všetkých bohov, len Ilu-a nie, pOlleváč tento 
potopu zapríčinil. 

13. Ty lmieza bohov, bojovníku, 
1-1. Ked si nahnevaný, s}lfJsouujei\ [lotopu. 
15. ,Kto hriech páchal, svoj hriech páchal, kto zlé činil, svoje 

zlé činil; 
1G. Spravodlivý knieža nebntľ zhllbený, veriaci nebuď znivočený! 
17. Namiesto, žebys' potopu spôsobil, nech rozmnožia sa levy 

a prericďa ľudí, 
1�. Namiesto, žebys' potopu :;pôsobil, nech rozmnožia sa leo

pardy a prerieďa ľudí, 
l\). Namiesto, žeby:;' potopu spôsobil, nech vypukne hlad a 

krajna nech bude zpustoi=Jená; 
20. NflIllie8to, žebys' potopu spôsobil, nech zmáha sa mor a 

ľudia uech budú vyhubeni. 
21. Nazrel som do sudby vefkych bohov. 
22. Na Adrahasisa zoslali sen a slyšal ortieJ bohov 
23. Ako ortieľ jeho bol vynesený, vkročil do lode Bel 
24. Pojal ma za ruku a vzpriamil ma, 
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25. Kázal mi povstať a moju ženu priviesť k boku môjUlu; 
26. Uzavrel sväzok, ustanovil v smluve a dal toto požehnanil', 
27. V prítomnosti IIasisadru a ľudu takto: 
28. Keď Hasisadra a jeho žena, aby rovní boli bohom, preč 

vzatí budú, 
29. Potom nech prebýva Hasisadra na mieste ďalekom na ústi 

riek l). 

30. Pojali ma i osadili ma na ďalekom mieste na ústi riek atď. 
Že už tu uvedená ldinopisná zpráva o tej samej udalosti 

jedná, čo kniha stvorenia (Imp. 6-8.), o tom nemôže byť žiadnej 
pochybnosti, poneváč obc v tak početných bodoch sa Rhodujú. Zá
roveň je ale jasné, že biblicltá zpráva zachovala si v každom 
ohlade ráz pôvodnosti, ústnym podaním ešte nezmenenej, kdežto 
chaldejsl<á vplyv ústneho podania všade prejavuje. Klinopisná 
zpráva je síce staršia nežli biblia, avšak sotvy staršia než zpráva, 
ktorú mal pred sebou Mojžiš, keď knihy svoje písal. Je ona už 
vonkoncom prenilmutá duchom polytheistickým a očividne prácou 
básnika, ktorý síce známych udalostí sa priclUal, ale obrazotvor
nosti svojej volný beh dával. Prv než povest: táto ustálená bola -
čo stalo sa snáď dávno pred vystehovaním sa Abraháma - žila 
za neznánly počeť :;toročí v ústach ľudu a utrpela takto aj pri
rodzené zmeny. 

Nutno ešte podotknúť, že, kým biblická zpráva zdá sa po
ukazovať uu potopu v�eobecnú, klinopisy -- pníV<' tak ako Chal
dejčan Beroz - len na Mezopotámiu ju obmedwjú; ale práve to, 
že biblia od takého len z národnej vypínavosti ]lo:'ilého ponímania 
je neodvislá, môže platiť za rozhodnú známku objektívnej pr::mli
vosti jej vYPl'ávania. 

Ako vôbec naj novšie výsledky assyriologie v tom presvedčellÍ 
uás utvrdzujú, že sv. lJÍsllIo počiatočné dejiny sveta a spásy čisto 
a pl'avdive vypráva, tak s velkým uspokojením vyznať musíme, že 
potopná legenda ninivitských ldinopisov s biblickou dejepravou 
llodstatne sa srovnáva. 

I) T. j. tam, kde Chaldejčauia kladú ráj. 
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Potopa a kresťanská symbolika. 

V rimských !catakombách sv. Domitilly, Priscilly a Luciny 
nájdené RÚ malby, ktoré dra úsudku Rossiho a iných výtečných 
znalcov z prvého abo z počiatlm druhého stoletia po Kl'. pochádzajú. 
Medzi týmito malbami pamätný je menovite starozákonný obraz, 
ktorý Noema v korúbe predstavuje. Zvláštna je tá okolnosť, že 
od prvopočiatku kresťanského umenia nevyobrazuje sa Noe v ko
rábe uprostred svojej rodiny a zvierat s ním zachránených, lež 
obyčajne len ako j e d  n a osoba, ktorú maliar v otvorenej štvor
hrannej kastni (súseku) stojácu predstavuje. Osoba táto vyobrazená 
je niekedy buďto v mladistvej postave, buďto v podobe ženskej. 
Tu i tam zase vyobrazuje sa Noe s ramenami na kríž rozprestre
tými, tal{ ako starí kresfania sa modlievali abo ako duše zosnulých 
k videniu Boha prijaté zobrazené boly. Pravidelne však vystiera 
Noe ruky svoje naproti holubovi, ktorý mu qlívovú ratolesť do
náša. Zo zvláštností týchto možno súdiť, že maliarovi nejednalo 
sa hlavne o to, aby jednoducho dejepisnú udalosť potopy zná
zornil, lež aby v obraze svojom vyjadril nejakú hlbšiu myšlienku 
abo ideu. A ktorá že. to bola tá hlbšia idea v obraze Noema za
halená? - Už sv. Peter poukazuje na zachránenie tohoto patriarchu 
ako na predobraz spasenia nášho kroz vodu svätého k r s t u. Tak 
už prví kresťania videli v N oemovi poukazovateľa na tú oblažu
júcu pravdu, že SIne ]uoz milosť Božiu zo všeobecnej potopy več
ného zahynutia vysvobodení a v arche Cirkve Ir pravému pokoju 
zachovaní. Oproti tešie sa nevediacej a nemohúcej beznádejnosti 
pohanstva, ktorému hrob bol "domom večnosti," z nehož východu 
nebolo, videlo kresťanské oko v Noemovi, ktorý z potopy všetko 
pohlcujúcej smrti clo nového, omladeného a smiereného sveta vstúpil, 
istú záruku niekdajšieho prijatia nášho do večnej krajny pokoja 
nebeského. V N oemovi vyobrazený bol Spasiteľ , ktorý založil 
Cirkev, tak ako Noe zbudoval spasiteinú archu v čas potopy. 
"Do archy tejto zatvára sa so svojími, ktorých má zachrániť a 
posvätiť až k tomu dňu, kde holub vzkriesenia prinesie ratolesť 
vysvobodenia a oznámi spaseným radosti večné," ako poznamenáva 
E. Cartier I). Noe vysticmjúci z archy ru!ty svoje naproti holubovi, 

I) "La peiutuJ'c c!mJticlIlle." 
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ktorý s olívovou ratolesťou k nemu letí, vyobrazuje očakávanie 
spravodlivých v starom Zákone, čo s Prorokmi túžili po Messiášovi 
Darco:i pokoja. Uprostred potopy krvavého prenasledovania Cv prvých 
stoletla�h krest�ll�tva) vyobrazuje on pevnú nádej, a archa, z ktorej 
vystupuJe, oznacuJe štvor- abo osmihranllú krstelnicu podľa slov 
sv. Cypriána: "Osem duší v arche �achrJ.ncné sú kroil vodu, čo 
aj nám podobne učiní krst." Podľa sv. Justina mučedelníka "prell
zvestuje Noe v drevenom korábe zatvorený Krista na !uÍži, po
n�váč oba chovajú v sebe zárodky budúceho svcta , jedon po
mmutelného, druhý večného." V inom smysle kresťumkej hiero
glyfiky je koráb Noemov - ako už spomenuto - obrazom Cirkve. 
Takto uvažujú ho mnohostr3nne aj sv. Otcovia . 

. "Nikomu z nás," píše sv. Augustin (De unit. Eccl. c. 5. n. 9.) 
"neDIc pochybným, �e luoz archu Noemovu, nakoľko vierohodná 
je udalosť, aby kvoz Ďu po vyhubení hriešnikov dom spravedlivého 
bol od potopy chránený, vyobrazená bola aj Cirkev." A na inom 
mieste C de Civit. Dei L. 15 c. 26): "Keď Boh N ocmovi spravodli
vému prika1.uje, aby zbudoval koráb, v Ďomž so svojími, to jest 
s manželkou, synmi a jích manželkami i so zvieratami, čo na rozkaz 
no�í 

. 
do korábu vošly, pred pustošením potopy mal byť zachránený, 

nuz Je toto bezpochyby obrazom putujúceho touto časnosťou mesta 
Božieho, totižto Cirkve, ktorá je spasená drevom, na Ílomž vi�el 
Prostredník medzi Bohom a ľuďmi člorok Kristus Ježiš. It Svatý 
Hieronym píše v liste svojom k pnpežovi Damasovi: "Hovorím 
s nástupcom ryb:í.ra a učedlníkom krí�a, nasledujúc jedine Krista, 
pripojujem sa k svätosti tvojej, t. j. k obcovaniu so stolicou Pe
trovou; viem, že Cirkev založená je na skale tejto. Kto von 
z tohoto domn bäránka jesť bude, bezbožný bude. Kto nebude 
v arche Noemovej zahynie v čas potopy. Kto s tebou neshľomaž
ďuje, rozsýpa." Dôvodiac, že v Cirkvi sú nielen spravodliví� ale aj 
nespravodliví a hriešnici, píše tenže sv. Hicronym proti rozkolní
kom lucifenánom: "Archa Noemova oola obra7.011I (t.ýpom) Cirkve ... 
ako v nej boly leopardy i kozly, vlci i bärálll,y, tak aj tun:í Ctotm", 
v Cirkvi) zdržujú sa spravodliví i hriešnici, to jest nádoby zlat� 

a srieborné s drevenými a hlinenými." - Krásne sú aj slová 
svätého .Jána Zlatoústeho , ktorými líči prednosť pravdy pred 
obrazom, Cirkve pred archou: "Vidz hojnosť pranly; ako arc.la 
uprostred mora chovala v sebe tých, čo v nej boli, tak chová 'aj 
Cirkev všetkých blúdiacich; avšak archa len chovala Cirkev I ;ní , 
niečo viac. Archa ku pr. prijala a zachovávala v sebe zvieratá ne-

H9 

rozumné; Cirkt'v prijíma ľudí nCtllllnlýdl. ale jich lIielen chová, 
lež aj premit' In. Archa prijala kl'lmvm II krkavca vypustila; Cirkev 
prijíma kl'l<nvcn a vypúšťa holuba, prijíma vlka a vypúšťa ho čo 
ovcu. Bo vojde-li do nej človek hltavý a podvodný, akonáhle po
čuje nauku slova Božieho, zmení myHcr a z vlka stane sa ovcou: 
poneváč vlk cudúe hltá, ovcn ilie aj svoju vla.stnú vlnu dáva." 
Z porovnávania korábu Fi Cirkvou odvodzujú sv. Otcovia vôbec 
mnohé vlastnosti tejže, n ďaleko by nás viedlo, keby sme všetky 
mienky a náhľady jích v ohlaue tomto vyčerpať chceli l). K účelu 
nášmu dostačuje, keď poukázali sme aspoň v krátkosti na rozličný 
spôsob, akým kresťanská symbolika dej potopy vylwristit vedľ)". 

Za panovania Napoleona III. prišiel k pápe7.ovi Piovi I:. istý 
francúzsky diplomat ll. dal si v�emožnc záležať na to III , aby od sv. 
Stolice vymohol schválenie niektorých politických zámerov svojho 
panovníka. Vidiac, že v�etko "kapacilovsllie" ostáva bezvýsledným, 
vyslovil sa pred pápežom dosť nevrle i upotrebil tej frázy: apres 
nous le déluge, t. j. po nás potopa, abo: keď nás tu nebude, nech 
robí sa čokoľvek. Pápež odvetil mu neohrožene a pokojne: "Pane, 
vy snáď zabúdate, že dfa výroku Božieho už žiadnej potopy ne
bude." Trefná odpoveď táto zarazila vraj diplomatu, ktorý potom 
aj hneď sa odstránil. - Ovšem, že Boh spravodlivý hriešne ľudstvo 
potopou už ani netrestá ani trestať nebude 2) ; veď je všemohúci 
a má pri ruke aj iné tresty. Keď teda sv. Otcovia pripodobi'lujú 
Cirkev korábu Noemovmu, majú pred očima inú potopu, ktorou 
je ona ustavične zmietaná. Kto že nevidí, ako aj za naších časov 
na Cirkev Kristovu dorážajú zo všetkých strán zúrivé vlny nevery, 
neznabožstva, hmotárstva a z tohoto pochádzajúcej hniloby mravov, 
falošnej vedy, tajného i zjavného surového l'!ásilia? - Či nie je 
Cirkev, táto búrou sem i tam metaná lodička Petrova, podobná 
l'atujúcemu koráou Noemovmu, ktorý bohuvemú kresťanskú rodinu 
uprostred všeobecného pustošenia k nebeskému Araratu nesie? -

I) Viď "Sanetorum l�atl'um ol)Useula selecta" od II. Hurtem S. J. 
sväz. III. str. 217-233 pod z:íhlavim "De Area Noe Ecclesiae 
typo PatrullI sententiae." 

2) {Jo nám za to ručí, že potopy už viac nebude? -- Rozkaz Pána, 
htorý riekol vode morskej (Job. 38, 11.): "Až potiaľ pôjdeš a ďalej 
I�zájdeš; tu budeš rozrážať zúrive luny svojeU - a Múdrosť v knihe 
llrÍsloví (8, 29.): "Bola som tu, l,eď obkladal more hrádzou jeho 
a zákon dával vodám, aby končiny svoje nepreln'očily." 

Bib!: ký drj potopy. 7 
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Pekne zaiste povedá o zázračnej lodi Cirkve sv. Maxim Turínsky: 
"Táto loď plaví sa nad výškou časnosti tak, že keď aj svet za
hynie, všetkých bez úrazu zachová, ktorých prijala v seba . . . . 
a jako po skončení potopy priniesol holub ku korábu Noemovmu 
znamenie pokoja, tak aj Kristus po súde prinesie Cirkvi rretrovej 
radost pokoja, lebo je On sám ten holub, t. j. pokoj.« 
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Omyly tlače. 

Str. 35 1'. 8 namiesto vouy čítaj rody 
37 " 16 okamihu " okamyhu 
40 8 " zo " za 

" 4.0 17 " kalien II kalein 
42 " Ó terez II teraz 

" 45 " 16 Qvfd II Ovfd 

II 
46 " 10 " ctižiadosť ctižiadosťou 

" 47 " 3 " 7.eme " zemi 

" 51 " 1 Aá<;'1a� Mp'la; 
57 " 14 " čiasov časov 

" 63 15 " Kebrejmi " IIebrejmi 
" 63 18 Maltbrnm Maltbrun 

" 70 7 Šec1ra " Šudra 

" 
72 " 24 " hohom " bohov 
77 G sebe " seba 
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