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Předmluva.

Dílo »Apologi Morales,« v originálu řeckém
zajisté » ArmóAovotfdmmot« nazvané, z důvodů vědeckých
nelze mně nikomu jinému připsati, kromě apoštolu
slovanskému sv. Cyrillu, dříve Konstantinu jménem, bratru
sv. Methoděje. V tom směru odvolávám se na výtečnou
a kritickou stať ruského spisovatele S. A. Sobolevského
v »Sborniku Kyrillo-Methodijevském,« vydaném r. 1865.
v Moskvě, str. 528—533, pod nadpisem: Pritči svjatago
Kirilla — Filosofa učitelja slavjanskago, to jest: Příslovíčili
podobenství sv. Cyrilla — Filosofa, učitele slovanského.
Vědecký sborník ten moskevský vydán byl M. P.
Pogodiným na památku tisícileté ročnice slovanské
písemnosti a uvedení křesťanství v Rusku. Spisovatel
ruský uvádí důvody kladné i záporné, dosvěděující jeho
větu, že kniha přísloví čili podobenství a bájek sepsána
byla původně v jazyku řeckém apoštolem slovanským
sv. Konstantinem-Cyrillem. Předně odvolává se na svědectví
určité a výslovné slavného učence i jesuity českého
Bohuslava Balbína (Epitome rerum Bohemicarum.
Pragae, 1071.20. str. 9. i 10, Mise. IV. p. 4), jenž píše
takto: »Elegantissimos apologos Graeca lingua scripsit,
ac. primus prope e christianis philosophis, hoc EÉsopico
seribendi genere, propemodum ludendo, Christianam et
interiorem sapientiam docere voluit. A Čyrillo hosce
apologos conseriptos esse dubitare vix potest, cum constet
jam ante ducentos et amplius annos editos apud nos esse,
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vetere Slavorum linguá,hujus sancti Apostolinomine;
reperiuntur hodiegue in veteribus Bohemiae bibliothecis,
ac nominatim in Crumloviensi nostra, vetustissima.
exemplaria manuseripta; unde probabile redditur, graece
a s. Cyrillo primum librum esse conscriptum (ut Graeca
phrasis ostendit), deinde vel ab ipso Cyrillo, vel alio
guopiam ex venerationé sancti viri in Slavorum idioma
translatum, ut imaginem guandam sui Apostoli, et tam
suavis ac felicis ingenii, Slavorum posteritas haberet;«
což v překladu českém zní takto: »Nejušlechtilejší bájky
v řeckém jazyku sepsal (totiž sv. Cyrill, apoštol slovanský),
a první téměř z křesťanských filosofův, tímto esopickým.
spůsobem písma, skoro hravě, křesťanskéi vnitrné
moudrosti učiti chtěl. Že od Cyrilla bájky tyto sepsány
byly, nikterak pochybovati nelze, an zjištěno jest, že už
před dvěma sty lety a dříve u nás vydány byly, v starém
jazyku slovanském,pod jménem téhož svatého apoštola:
i nalezají se podnes v starých knihovnách českých, a
jmenovitě v naší Krumlovské (patrno, že to Krumlov
český, kdež nalezá se zámek knížete Svarcenberka,
vojvody Krumlovského. a nikoliv Krumlov moravský,
městečko na řece Rokytné čili Rokytnici v kraji Znojimském,
se zámkem knížete Lichtenštejna, což spisovatel ruský
Vpoznámce své mate), nejstarší rukopisy, odkudž věrojatně
vysvítá, že zprva kniha ta sv. Cyrillem řecky sepsána
byla (což i řecký sloh dokazuje). potom buď samým
Cyrilem neb jiným kterýmkoli z úcty k muži svatému
do jazyka slovanského přeložena byla, aby obraz jakýsi
svého apoštola, 1 tak něžného a šťastného nadání, potomstvoSlovanův© mělo.«—Ovšemodporujetomu
svědectví Josef Dobrovský (Kirilli Methodij, Moskva 1825,
str. 46. Cyrill und Method der Slaven Apostel. Prag 1823.
str. 00—63. Slavin, Prag 1834. str. 162. Corrig. in Boh.
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docta p. 15.), domnívaje se, že původcem latinského
originálu jest jakýsi ostatně neznámý biskup Cyril,
»poěta laureatus,« pěvec ověnčený, asi z XIII. století,
z Ouidenone čili Ouidone, městečka dle Bůsche v kraji
Capitana čili Lucera království neapolského.

Leč novější výzkumy a bádání dějepisná 1 biblio
grafická nasvědčují tomu, že mnohé hyperkritické poznámky
a pochybnosti Dobrovského minuly se s pravdou. Dobře
podotýká spisovatel ruský, že kdyby Dobrovský byl
nahlédl aspoň do jednoho vydání tiskového Cyrillových
Apologův z XV. století (mezi r. 1470—1480 vyšlo nejméně
čtvero vydání těchže tiskem), byl by zajisté jinak usoudil.
Vždyť jmenuje se tam výslovně spisovatel: +»sanctus,
beatus episcopus Cyrillus,« to jest: svatý, blažený biskup
Cyrill, což o biskupu i pěvci čili básníku Ouidonském
platiti nemůže. V minulém století však někteří bibliografové,
jako Fabricius, Maittaire, Panzer a jiní, počali připisovati
původní dílo to řecké buď sv. Cyrillu Alexandrinskému,
buď sv. Cyrillu Jerusalémskému, jsouce na váhách.
Leč spisovatel ruský v důvodech záporných právem
poukazuje na to, že v úplných vydáních děl 1
spisův ss. Cyrillův Alexandrinského i Jerusalémského
(Parisiis, 1720, Lutetiae, 1638.) ani zmínky nečiníse©.nějakých© »Apologech«<;ačkolitak| zhusta
nacházely se jak v rukopisech i tiscích, v středo
věku velmi oblíbeny jsouce. Totéž potvrzuje Dr. Balthasar
Corderius, učený jesuita vídeňský, r. 1630 v předmluvě
své k čtenáři svých Apologův latinských, že ani n Photije,
ani u Sixta Senenského v bibliothekách, ani u Possevina
v Apparatu nenaleznul zmínky o Apologech, Cyrillem
sepsaných. Za druhé poukazuje spisovatel ruský na to,
že Cyril Alexandrinský a Jerusalemský nemohli býti
nazváni »Doctor Graecorum,« doktor v smyslu: filosof
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neb učitel Řekův, jelikož výše jmenovaní otcové církevní
vně Řecka působili a biskupovali, aniž rodáky řeckými
byli, což ale dokonale platí o sv. Konstantinu čili Cyrillu
Soluňském a učiteli filosofie a knihovníku u chrámu
sv. Sofie čili moudrosti božské v Cařihradě. K tomu

nutno ještě dodati, že sv. Cyrillu, apoštolu slovanskému.
všeobecně a stále přikládá se čestný název: »filosoť«Čili
mudřec; nikdy však a nikde sv. Cyrillu Alexandrinskému
neb Jerusalemskému, s čímž souhlasí též podivně obsah
spisu »Apologi,« jenž jest ethicko-filosofický čili mravně
mudroslovný. Zajímavo jest, což o tom napsal spisovatel
Goldast, ještě s pochybou, maje exemplár starého
tisku: »Habeo B. Cyrilli episcopi Apologeticum guadri
partitum seu speculum sapientiae, haud scio, utrum huic
Cyrillo Moravico adseribendum.« (Comment. de R. Boh.
jur. W. I. p. 715 [B|). To jest: Mám blaženého Cyrilla
biskupaspis apologetický, čtverodílný,čili zrcadlo moudrosti,
o němž nevím, zdaliž tomuto Cyrillu Moravskému připsán
býti má. Neméně pochyboval Jan Alexandr Brassicanus,
jenž v majetku svém měl rukopis, nalezající se nyní ve
vídeňské c. a kr. dvorní bibliotéce pod známkou: Cod.
univers. Nr. 84., kdež po spisu čtverodílném Cyrilla
sleduje dílko s počátkem: 'Temporibus Berengarii hujus
nominis primi (t. j. za dob Berengára téhož jména
prvního atd.), na to čtení z breviáře čili hodinek církevních
na svátek ss. Cyrilla i Methoděje, začínající: Hodierna
festivitas ete. (dnešní slavnosť atd.), což velmi jest vý
znamno. Nicméně připojil Brassicanus ku konci Apologův
následující poznámku: Hosce dialogos: (patrně neznal
spisovatel pravý význam řeckého slova: +»apologos,«
totiž: bájka, 1 zmátl je s jiným slovem »dialogos,« totiž:
rozmluva), negue asseruerim, negue abnuerim sancti
Cyrilli esse, non guidem ob sěrimonis simplicitatem —
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sed guia Berengarius posterius regnavit.« To jest: Tyto
rozmluvy (chybně, místo: bájky) aniž přisuzuji, aniž
upírám, že sv. Cyrilla jsou, ne snad pro řeči prostotu,
nobrž protože Berengár později panoval. K tomu doložiti
nutno, že překlad latinský ovšem později povstal. Vždyť
ku konci rukopisu Korvinského téhož spisu na pergaméně,
jehož použil Balthasar Corderius r. 1030, stojí výslovně
psáno: »Explicit Apologeticus Cirilli episcopi grecorum.
translatus de Greco in Latinum 1443.« To jest: Končí
se spis apologetický Cyrilla biskupa Řekův, přeložený
z řečtiny do latiny 1443. "lo přece nemůže platiti ani
o Cyrilu Alexandrinském neb Jerusalémském, ani o
nějakém neznámém Cyrillu z Ouidone v jižné Italii, a to
ještě z XII. asi století. Dobrovský měl sice latinský
překlad rukopisu toho veřejné knihovny v Praze od
r. 1462. v rukou. a nicméně tvrdí bez ohledu na obsah
bájek 1 sloh přeplněný grecismy, že spisovatelem původním
knihy té nebyl nikdo ze svatých Cyrillův, nýbrž: »Cyrillus
episcopus alias Ouidenon, laureatus poěta,« totiž:
Cyril biskup, jinak Ouidenon zvaný, ověnčený básník.
fu netvrdí více, že byl z Ouidone v jižné Italii, nýbrž
jakoby se nazýval pseudonymem čilipřezdivkou :Oui-de-non.
Toť velmi podivné! — Jesuita Henschenius tvrdil ovšem
dle Labbé-ho, zároveň s Dobrovským, že původně spis
ten nikoliv řecky nobrž latinsky sepsán byl; ale nicméně
toužil po tom, zdali by ve spisech slavonských, to jest:
staroslovanských, nebylo možno dopíditi se pravého
původce téže knihy. Z toho poznati, že přece pochyboval.
Vším právem podotýká spisovatel ruský S. Sobolevskij
v stati své, že v XIII. století nebylo vjižné Italii ověnče
ného básníka neb kteréhokoli muže učence, jenž by řecky
psal; a k tomu dokládám ani latinsky sotva, v tom slohu
a s tím obsahem báiek. Dále odvolává se spisovatel ruský
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na svědectví učencův francouzských, a sice Adry-ho
(Millin-a Magasin Encyclopedigue T. H. na rok 1800,
str. 17), a na Brunet-a (Manueldu libraire et de amateur
de livres. Tome II. Par Jacgues-Charles Brunet. Paris.
1861. str. 463.) Oba učenci ti francouzští poukazují na
původce téhož spisu sv. Cyrilla. slovutného apoštola
Slovanův. Ludvík Hain připsal dílo to, ovšem bezdůvodně,
sv. Cyrillu, biskupu Jerusalemskému (Repertorium biblio
graphicum ete. opera Ludovici Hain. Vol. I. Pars II.
Lutetiae Parisiorum 1827. str. 221. a 222.). Tenže udává
pět prvotiskův latinských »Apologův,« a sice:

a) č. 5903. Tisk Basilejský Mich. Wenslera, začí
nající takto: Speculum sapiencie beati Cirilli episcopi alias
guadripartitus apologietius (sic) vocatus. In cujus guidem
proverbiis omnio et tocius sapiencie speculum claret.
Feliciter incipit. -— Appologus est sermo dubius et fictus
de brutis animalibus ad instructionem vite humane formatus.
ete. To jest: Zrcadlo moudrosti blahoslaveného Cyrilla
biskupa, jinak čtverodílný, apologický spis nazvaný.
V jehož totiž příslovíchveškeré a úplné moudrosti zrcadlo
září. Šťastně započíná. — Appelog jest řeč pochybnái
smýšlená o zvířatech, k naučení života lidského složená.
Atd. Písmo gothické, 61 listův fol., 34 řádkův na každé
straně, bez signatur, kustodův, číslování stran, udání
místa i roku.

b) č. 5904. Tisk StrassburgskýJindřicha Eggensteina,
začínající takto: Speculum Sapientie beati Cirilli episcopi
alias guadripertitus (sic) apologieticus (sic) vocatus etc. —
Lo jest: Zrcadlo moudrosti blaženého Cyrilla biskupa,
jinak čtverodílný, apologický spis nazvaný atd., malé fol.,
písmo gothické. 42 listův, na každé straně 40 neb 41
řádkův nerovných, bez signatur, kustodův, číslování stran,
udání místa 1 roku.
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c) č. 5905. Tisk Augsburgský Ant. Sorga, začínající
takto: Imcipit. Ouadripartitus apologeticus Cyrilli episcopi
de greco "in latinum Iranslatus, gui relucet moraliter in
philosophia ethica per guatuor Cardinales virtutes et
morales. Ku- konci pak spisu téhož na listu 44 b), na
2. sloupci stojí: Explicit apologeticus Cirilli Episeopt
doctoris grecorum translatus de greco in latinum no vis
simis temporibus in guo communespeculumvidelicet
tam eterne guam temporalis vite securissime possidende.
et habende. et to- (f. 43.a) clus saplencie creature
humane ete. "Tojest: Začíná. Čtverodílný, apologetický
spis Cyrilla biskupa z řečtiny do latiny přeložený, jenž
skvěje se v ethické filosofii čtverem stěžejných ctností
a mravných. — — Končí se spis apologetický Cyrilla
biskupa, učitele Řekův, přeložený z řečtiny do latiny
v nejnovějších dobách, v němž obecné zrcadlo, totiž:
jak věčný tak i časný život nejjistěji zachovati a míti
možno, a veškeré moudrosti stvoření lidského, obsaženo
jest, atd. fol. 45 listův, každá stránka 40 řádků, ve
dvou sloupcích, písmo goth., s udáním signatur až po F;
avšak bez naznačení tiskaře, místa a roku. Toto vydání
měl zajisté ruský spisovatel S. Sobolevskij před rukama,
ačkoliv určitě jmenuje místo tisku: »Štrassburg,« názevknihy:»Traetatus| apologeticus— guadripartitus,«— totiž

„pojednání apologetické, čtverodílné, kterýž titul jest velmi
matný, jelkož by se rozuměti mohlo i »pojednání obranné «

„neboť apologia znamená tolik co obrana. Výslovně také
udává 89 stran, předmluva že začíná slovy: Fili carissime !
totiž: Synu nejmilejší! Dále, že všech bájek jest 95, a
sice v první a druhé knize 27, v třetí 30, a ve čtvrlé
11 bájek, v čemž ale rukopisy a tisky dílem různí se,
jako k. př. latinské vydání Balthasara Corderia má
v druhé knize 30, a v třetí 27 kapitol. Též 14., 15. a
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16. hlava třetí knihy, a €. 1 8. hlava čtvrté knihy maj
různé pořadí v různých vydáních. Též čtyry nadpisy
latinské čtyř bájek z každé knihy dle francouzského
pojednání Adry-ho nesrovnávají se úplně s vydáním
Balthasara Corderia, jakož i udání zvířat. jest chybné.
Dle Bibliothéky grenvillské (str. 176.) má toto vydáni
býti nejstarší, jelikož nemá ani seznamu ani číslování
hlav, jako vydání basilejské; leč místo tiskárny udává se
v Kolíně nad Rýnem u Koelhoffa, což méně pravdě
podobno.

d) č. 5906. "Tisk Kolínský. Začátek zní takto
Incipit. Speculum sapientiae beati Cirilli episcopi, alias
guadripartitus apologeticus vocatus. F. 120. accedit:
S. Bernardi Speculum. To jest: Počíná zrcadlo moudrosti
blahoslaveného Cyrilla biskupa, jinak spis čtverodílný,
apologetický nazvaný. Na straně 120. sleduje zrcadlo
sv. Bernarda. Všech listův 12, na každé straně 206
řádkův, písmo goth. v 4, bez signatur. kustodův a
číslování stran, v Německu tištěno okolo r. 1475., pravdě
podobno v Kolíně nad Rýnem; leč bez udání místa
1 roku.e)CyrilliSpeculum| sapientiae,tojest:Cyrilla
zrcadlo moudrosti. V Ulmu 1473. Dle Bedřicha Adolfa

Eberta (Allgem. Bibliograph. Lexikon, I. Band, Leipzig,
1821. str. 431.) bylo by páté vydání Kornelia de Zyrich-zee,
v 89, bez udání roku. (Viz Panzer I. 84. 196; někteří
čítají dvoje vydání basilejské, a dle Laire-a tisk Štrass
burský písmeny Konstantina Fynera, o čemž dlužno
pochybovati.)

Roku 1630. vydal Balthasar Corderius ve Vídni
následující knihu latinskou: »Apologi morales S. Cyrilli.
Ex antiguo M. S. CČodice nunc primum in lucem editiperBalthasarem© Corderium,Antverp.Soc.Jes.Doct.
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Theol. ac Profess. Vienn. Viennae Austriae. Typis Gregor
(zelbhaar, 'Typographi Caesarei. 1630. To jest: Podobenství
mravná sv. Cyrilla. Ze starého rukopisného kodexe nyní
poprvé na světlovydaná Balthasarem Corderiem, z Antverpu,
Tovaryšstva Ježíšova Doktorem bohosloví a prof. vídeňským.
Ve Vídni rakouské. Tiskem Řehoře Gelbhaara, typografa
císařského. 1030. — str. 3160, 169. Laskavostí ctih. p.
klerika řádu premonstratského ze Schlaeglu, a studujícího
v klášteře augustiánském v Sv. Florianu v Horních
Rakousích, a důst. p. bibliotekáře 1 kanovníka téhož
kláštera, obdržel jsem r. 1883. knihu tu, a položil ji za
základ mého překladu. Na desce vazby má tuto poznámku:
»Carl. Eduard Klein Can. regul. ad St. Florian. a. 1791.«
To jest: Kniha ta patřila r. 1797. Karlu Eduardu Kleinovi,
kanovníku řeholnému u Sv. Floriana. Věnována jest
kniha Nejdůstojnějšímu a Nejjasnějšímu Pánu P. Antonínu
opatu kláštera Kremžského (Cremiphanensi, Kremsmůnster)
s proslovem, na to sleduje předmluva k laskavému čtenáři,povolenípředstavenýcha obsahprivilegia| císaře
Ferdinanda II. Seznam hlav. Prooemium čili úvod, a ku
konci díla »Index rerum*« čili obsah věcí. Signatura knihy
té v knihovně sv. Floriana jest: VIT.1310. Vazba v kůži
černé, dvě sponky železné, zlatá řízka. V předmluvě
k laskavému čtenáři praví, jak už podotknuto, že neví,
kterému sv. Cyrillu dílo to připsati má, zdali Jerusalem
skému neb Alexandrinskému čili kterému konečně
Cyrillu, že rukopis ten pergamenový a ozdobný patřil
kdysi králi uherskému Matiáši Korvinskému, a z knihovny
budínské že dostal se darem nejdůstojnějšího p. biskupa
vídeňského Jana Fabra do akademické čili universitní
bibliotéky jesuitské ve Vídni. (Srovnej: Eschenburga
»Denkmáěler« str. 363, Deutsches Museum 1783. II. 143,
Ebert č. 5604., Grásse v 148. dílu bibliotéky spolku
literárního v Stuttgartě, str. 298.)
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Není divu, že Balthasar Corderius ničeho hevěděl
o sv. Cyrillu-Konstantinu Soluňském, apoštolu slovanském;
leč nicméně tušil to. Vždyťneznal ani jeden z prvotiskův
latinských, ačkoli jich vyšlo dříve pět aneb šest. Kromě
toho naříká v předmluvě na nečitelnosť rukopisu latinského.
tak že mu někdy o smyslu jen hádati bylo. Proto toužil
snažně po exempláru čili originálu řeckém, ač marně.
Smysl některých míst pochybných opravil 1 doplnil jsem
z rukopisu staročeského.

Latinský spis »Apologův« vydán byl jako originál
s výklady od Grásse, publikace 148. spolku literárního
v Stuttgartě str. 285. a násl. Též bibliotéka Admontská
v Štýrsku má prvotisk latiský Apologův s nadpisem:
»Speculum sapiencie beati Cirilli episcopi alias guadri
partitus apologeticus vocatus.« To jest: Zrcadlo moudrosti-blaženého© Cyrilla© biskupa,jinak© spisčtverodílný,
apologetický nazvaný. Oznámil dne 9. dubna 1883. sl.
redakci »Studien und Mittheilungen< v Rajhradě důst. p.
P. J. Wichner, benediktin Admontský. "Toto dílo jest
přivázáno k většímu dílu sv. Bonaventury, bez udání
místa, roku a tiskaře, dle Haina č. 5903. jest to tisk
Basilejský; dle Eberta č. 5603, poznámka. — (Tiskař
Mich. Wensler). V Madridu roku 1643. vyšlo dleEberta© č.5605.dílošpanělskév8%s titulem:
»Cyrillus. Apologos morales de San Cirilo, traducidos
de latin en romance por Fr. Aguado.« To. jest:
Apology mravné Sv. Cyrilla, přeložené z latiny do
jazyka španělského Fr. Aguado-em. V jazyku německém
dle téhož Eberta č. 5606, a): Spiegel der Wyssheit, durch
kurzwylige Fabeln vil schoner sitlicher und Christlicher
lere angebende, us dem latin vertutscht. Basel. Adolf
Petri, 49, 1520, 21*/, Bogen. To jest: Zrcadlo moudrosti,
kratochvilnými bájkami mnoho krásného. mravného a
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křesťanského učení podávající, z latiny přeloženo. V Basileji
u Adolfa Petri, 49 roku 1520, 21*/, archův. č. 5600,
b): Spiegel der natůrlichen Waysshait etc. Daniel
Holzmann. Augsburk, 1571, 49. To jest: Zrcadlo přirozené
moudrosti atd. od Daniele Holzmanna, roku 151., v 40.
Tamže, totiž v Augsburku r. 1572. a 1513. Výbor z téhož
tisku jest: Fabeln nach Daniel Holzmann, herausgegeben
von A. G. Meissner. Leipzig 1182, kl. 49 (12 gr.) —
To jest: Bájky dle Daniele Holzmanna, vydané od A. G.
Meissnera, v Lipsku, r. 1782. malý49 (12 gr.) — Nové
vydání německé chystá k tisku ctihodný p. Bohumír
Vielhaber, klerik řádu premonstrat. v Schlaeglu. Bratrskou
úslužností důst. p. P. Maura Kintera, knihovníka i
archiváře kláštera Rajhradského, dostala se mně do rukou
německá kniha z kláštera sv. Floriana v Horních Rakousích.
sign. II. 288., na hřbetě č. 97 s tímto názvem: Spiegel
der natůrlichen Weyszhait durch den alten in Gott
gelehrten Bischof Cyrillum, mit fůnff und neuntzig Fablen
und schónen (zleichnussen beschriben, yetzund von newem
inn Teutsche Reymen, mit schónen Figuren, Auch hůpschen
Ausslegungen, yedermann nutzlich und lieblich zů lesen.
Gemacht durch Daniel Holtzman, Burger zů Augspurg.
Cum gratia et Privilegio Imperiali. To jest: Zrcadlo při
rozené moudrosti od starého v Bohu učeného biskupa
Cyrilla, s pět a devadesáti bájkami a krásnými podo
benstvími popsané, nyní znova v německých rýmech
s. krásnými figurami (dřevorytinami zvířat atd.), též
s hezkými výklady, každému užitečno a zábavno ku
čtení. Složeno Danielem Holtzmanem, měšťanem Augspur
ským. S milostí a výsadou císařskou. Vazba knihy v kůži,
druhdy pozlacené, v malém 49., 302 listy. Kniha jest
věnována ctihodnému v Bohu Pánu, Panu Jiřímu,
proboštovi důstojného domu Božího u sv. Floriána.
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Zajímavo jest, co píše básník v prosáickém věnování tom
na straně 4.: »Und dieweyl nit alles das, so man Fabeln
nennt (wie vorgemeldt), schádlich oder bós ist, und man
auch das, so gut und nůtzlich ist, nit so gar untergon
lassen, wie dann der weysz Seneca meldt, das kain
grósserer schad sey, dann der ausz fahrlássigkeit beschehen
thut, So hab ich fůr die hand genomen das Buch, so
genandt wirdt der Spiegel der natůrlichen Weiszhait, So
mit schónen lieblichen Fabeln beschriben ist worden,
durch den (zottliebenden und Hochgelerten Bischofi
Cyrillum ete. Wo aber gemelter Bischoff gewonet oder
gewesen sey, mag nie aus den Schrifften nit kundbar
werden, Yedoch wollen etliche vermainen, Es sey der
hailige Cyrillus, der 400 Jhar, nach Christi Geburt zu
Alexandrie Bischoff gewesen sey. Nun er sey wer er
woll, sein Authoritet ist ja darumb mit nicht geschwecht,
ob man schon nicht gewisz waiszt wa Er gewesen, oder
wer er gewest ist, wie Franciscus Petrarca spricht, der
Menschen werck seind zergánglich, doch viel mer die, so
man nit táglich zusammen hebt, vergond plotzlich.« To
jest: A jelikož ne vše to, co bájkami nazývá se (jak
výše řečeno), škodlivé aneb zlé jest, nemají zcela záhubě
ponechány býti, jakož 1 moudrý Seneka praví, že není
větší škody, nežli která z nedbalosti povstává: tož vzal
jsem do ruky knihu, jež nazvána jest Zrcadlo přirozené
moudrosti, kteréž krásnými něžnými bájkami popsáno
jest bylo bohomilovným a veleučeným biskupem Cyrillem
atd. Kde však vzpomenutý biskup bydlel aneb ostával,
nemožno mně z písem známo býti, leč chtějí někteří míti
za to, že by to sv. Cyrill byl, jenž 400 let po narození
Christa v Alexandrii biskupem jest byl. Inu ať byl, kdo
byl, jeho vážnosť nikterak tím neutrpí, byť 1 nevědělo se
s jistotou, kde by býval, neb kdo by byl, jak František
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Petrarka vece: »Díla lidská jsou vrátka, a to tím více
ona, ježto nesbíráme každodenně, zahynula náhle.« —
Ku konci věnování stojí takto: (Geben zů Augspurg, den
€. tag Martiii Anno MDLXXIIM. To jest: Dáno v Augs
burku dne 1. března r. 1573. Na to sleduje rýmovaná
předmluva ku čtenáři, čtyry knihy bájek s nadpisy
jednotlivých hlav, osob jednajících neb rozmlouvajících,
totiž zvířat atd. a po každé bájce zvláštní »Morale,« čili
mravné naučení. I. kniha čítá 2 hlav, II. kniha opět
20 hlav, II. kniha 30 hlav a IV. kniha 11 hlav, leč
s pořadím kapitol od pořadí hlav v knize Balthasara
Cordelia poněkud líšícím se, jak © tiscích basilejských už
výše podotknuto bylo, tak že 10. hlava IV. knihy spisu
latinského jest poslední hlavou téže knihy spisu německého,
jakož 1 rukopisu staročeského v universitní knihovně
pražské. Na listě 301. a 302. jest zvláštní rýmovaný
doslov (Beschlusz), načež ku konci ještě stojí: »(Getruckt
in der Kaiserlichen Reichs Statt Augspurg, bey Philipp
Ulhart.« To jest: Výtištěno v císařském městě říšském
Augspurku, u Filipa Ulharta. Nejdůležitější místo však
v té kmize německé jest na listu 233., kdež na okraji
hlavy 9., knihy II. poznámka jest, že někteří národové
pohrdali zlatem, a v kontextu básně nazývají se tinárodové:
»Bragmanci« (latinsky : Brachmanes, staročesky : Bragmani,
totiž Bramínové v Indii), a na to: »Bratibe.« Obě formy
ty jsou staroslovanské, a mám tudíž důvodně za to, že
básník Daniel Holtzman měl snad staroslovanský rukopis
před sebou.

Laskavostí důst. p. archiváře Rajhradského P. Maura
Kintera i p. Zeidlera, bibliotekáře knihovny universitní
v Praze, byla mi dodána kniha důležitá i posud jediná
(unicum), totiž staročeský rukopis Apologův mravných
čili »Čtverohranáče.« jak v středověku vůbec česky
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jmenovány byly. Kniha ta v universitní knihovně pražské
má signaturu XVII. E. 12., rukopis na papíře v 40. Na
hřbetě má nápis latinský: De Virtutibus Cardinalibus
(t. j. o ctnostech stěžejných; což ovšem nesprávné) M.
S. Bohem., totiž rukopis český. Vazba knihy jest pevná
i tuhá, v kůži jelenní, na deskách byly patrně okrasy
cenné, násilím kdysi odtržené, uprostřed kulaté, v rozích
trojhranné, na obojí straně. Na první desce přilepenajest
svrchu páska papírová s nápisem českým: gsů knihy
genž slovů čtverohranáč. V předu i vzadu mezi deskami
jsou dva úzké proužky pergamenové, popsané ozdobně
latinskými hymny církevními. Celá kniha má 182 listův,
leč původně nebylo nižádného číslování; později bylo
teprv vždy po desítkách listův číslo arabské napsáno.
Písmo jest velmi nečitelné i běžné, asi z konce XIV neb
začátku XV. století, před vynalezením knihtiskařství,
písmena latinsko-gothická čili frakturová ze středověku
českého, překlad český z latiny, často velmi chybný,
iniciálky jsou na větším díle vynechány, nedodělány.
Jazyk překladu staročeského jest velmi starobylý, možná
že jest to toliko opis ještě staršího překladu prosaického,
snad s latinou i textu staroslovanského, jak ukazují slova:
»ako, štěr (ještěr), lakota« (gula), mnoho duálův atd.

Začátek zní takto: Prvnie przedmluva na čtvero
hranáč počíná sie na tak řečené kniehy »ave maria gra.«
(T)yto kniehy slovů neb sluti mohů čtverohranač čtyř
czností hlavnich (opět chybně!) atd., totiž opatrnosti,
velikomyslnosti, spravedlnosti a skrovnosti čili zdrženlivosti,
a čtyř hříchův jim protivných, totiž: 1. neopatrnosti neb
bláznovství, 2. pýchy, 3. lakomství a 4. nezdrženlivosti
neb nečistoty. Potom sleduje seznam kapitol, leč tak
nedbalý, že ani nesouhlasí častokráte's pořadím a zněním
nadpisův hlav v knize samé. Na to klade překladatel
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úvod čili druhou předmluvu. V seznamu hlav i v kontextu
nadpisův kapitol opakuje se velmi zhusta slovo: Przislovie
(pritča, proverbium), zvláště v knize IV.

Na listu 19. b) na začátku kapitoly 8. knihy I
stojí nadpis: »Utvrď kotvu své naděje u věčném dobrém.
Velryb treskce rybáře, že se jest tak neopatrně na něm
ako na zemi ubezpečil.« Na to latinsky ku konci strany:
Omnimodo nil aliud valet se ardens, to jest: Ovšem nic
jiného neznamená hřející se. Nadpis čtvrté knihy zní
takto: »Začínají se knihy čtvrté o hříchu neskrovnosti,
protivnému skrovnosti, příslovnosti příslov, milovníkům
nečistoty, tuto kocůr s vepřem rozmlůvá. CČapitolaprvá.«
Leč z předu v seznamu hlav jest IV. kapitola takto
nadepsána: »Hlavní řeči čtvrtých knih čtvero hranaté
pravá (totiž prvá čili pervá kapitola) přísloví proti
milovníkům nečistoty. Na konci celé knihy připsánotakto:| »Atakjestkonecčtverohranáčesel.nonmeum
est inter voss tantas komponere lites.« To jest: Není
mou povinností, čili »mně není, takové mezi vámi rovnati

Josef Jungmann píše ve své histori literatury
české č. 12. o čtverohranáči tom takto: »Jest přeloženo
z latiny: Speculum sapientiae aneb guadripartitus apolo
geticus, od Balbína sv. Cyrillu neprávě připsaný; skladatel
jest Cyrillus de Ouidenon. (Poznámka 3): Ouidone jest
městečko v provincii Capitana neb Lucera v Neapolště.
Latinský text ve veřejné bibliotéce v Praze XLIV. F. 49.
Tiskem vyšel český text u Konáče v Praze r. 1515.
(správně: 1516.) pod titulem: Zrcadlo maudrosti sw. Črhy.
Zachoval se jeden výtisk bez 12 listů, a druhého toliko
několik listů v Museum. (Na mou otázku i prosbu dostal
jsem dne 7. února 1884. odpověď, že toho tam více není.)
Řeč neohebná, opis i tisk pln omylův. (Srovnej: Rozbor
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staročeské lit. II. čásť, str. 18. (22.) Hanslík str. 024
Zusátze str. 28.) Č. 73. téhož spisu: Paraboly
(podobenství) s výklady nábožnými. Rkp. necelý veř.
bibliot. XVII. F. 28. b. r. ve 49 ze XIV. stol. — Též

rkp. v Museum od r.. 14753. ve 4".
Na str. 31. píše tentýž spisovatel o Aesopových

bájkách (r. 1310—1409.) č. 67: O lišce a džbánu
v Hradeckém rukopise, veršů 96. Tištěna čtyrykrát; a
na str. 64. (r. 1410—1526.) č. 71. Řada všelikých zvířat
(prósou i veršem). Sestává ze 3 knih atd. Již Všehrd
r. 1495. činí zmínku o ptačí radě, a Jan Dubravius
(biskup Olomoucký) ještě v rkp. je čítav z mládí,
přeložil do latinských veršův (Krakoviae 1521. v 49.) a
králi českému Ludvíkovi je věnoval. Česky vyšla tiskem
v Plzni r. 1528., v Praze r. 1578., 16028. a 1814.
s předmluvou od Dobrovského. Skládána již v r. 1395.
— Z publikací spolku přátel vědy a literatury české
v Plzni, č. III. Vývoj knihtiskařství a české prvotiskv.
Napsal Julius Koráb. V Plzni 1880. str. 53. Esopovy
bájky, jichž jen dva listy, obsahující životopis Aesopův
ve čtverci se hrubými dřevorytbami ve knihovně Strahovské
se zachovaly. Prvotisk pražský od r. 1487. neb 1488.,
s bajkami Remicia, Adelfonsa, Poggia i Dra. Šeb. Branta.
Str. 59. č. 46. téhož spisu: Prvotisky pražské. Zrcadlo
maudrosti sw. Crhy biskupa. (Dobrovský má za to, že
jméno české »Crha« zde nikterak nerozhoduje; leč myslím,
že nikdo sv. Cyrilla Alexandrinského neb Jerusalemského,
tím méně Cyrilla z Ouidone, nebyl by pojmenoval
»Crhou,« což toliko užívalo se i užívá typicky o sv. Cyrillu

i Methoději, staročesky ač chybně: »Crha i Strachota«
nazvanými. Zde rozhoduje stále zachované a věrně
dochované dějepisné podání lidu.) Ku konci: Nicolaus
Finitor de Hodiškov in Majori Praga hisce typis excussit.
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Anno 1516. To jest: Mikuláš Konáč z Hodiškova ve
Větší Praze tímto tiskem vydal. Roku 1516. (Viz
Hanka 13; Rukověť str. 383. Abhandlungen der kónig.
bohm. Gesellschaft der Wissenschaften. Prag 1845.str. 686.)
V Anthologii ze staré literatury české, sestavil Josef
Jireček, v Praze 1860. str. 63. č. XI. čtu následující:
Aesopické básně. Ze staré doby došla nás jediná veršovaná
bájka aesopická, původně česky sepsaná, totiž bájka
o lišce a čbánu, v rukopise z počátku XIV. století;
nelze však pochybovati, že tento způsob básní předkům
našim velmi byl oblíbený. Rady zvířat vyvinuvše se u nás
bez cizích vzorův, nejsou nic jiného, než volnější a širší
užití základní myšlenky bájek v poesii didaktické.
[ v Tkadlečku jsou bájky některé. Zdá se ostatně, že
i sbírka bájek Aesopových, nyní jen z prvotiskův známá,
jakož i prvotní překlad bájek Cyrilla Ouidenonského, tak
řečenýČtverohranáč z doby staré pocházejí. V poznámce
doloženo jest: Čtverohranáč byl v XVI. století od Konáče
znova přeložen. — Mezi prvotisky německými čítají se
taky »fabule,« t. j. bájky Phistera v Bamberku r. 1461.
V Anthologii z literatury české doby střední Josefa
Jirečka, v Praze 1858, č. IX. str. 44. opět psáno:
Mikuláš Konáč z Hodíšťkova, I. 1515. (lépe 15106.) vydal:
Zrcadlo sw. Črhy. L. 1528. a 1600. vydal: Pravidlo
lidského života. Jsou to knihy tak nazvané Keliah
a Dimnah, původně indické, odtud do jiných jazykův
přeložené, v novější pak literatuře pode jménem bájek
Bidpajových známé, jež v Brně spisovatel Matouš Fr.
Klácel v novější době vydal. Str. 17. č. VII. a str. 49.
č. 1.: Rada zvířat byla poprvé tištěna I. 1528. v 89
(Pekk a Mantuán) v Plzni, r. 1578. v Praze, potřetí
vydána od Dobrovského 1. 1814., skládání mravoučné. —
Nová rada zvířat vydána byla básnicky od p. Smila
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Flašky z Pardubic a Richemburka (r. 1350—1403.)
Tutéž novou radu latině vzdělal pro krále Ludvíka biskup
Olomoucký Jan Důbrava, pode jménem »Theriobulia.«
Do němčiny tutéž báseň spolu s druhými plody páně
Smilovými přeložil J. Wenzig (1855). V literatuře fran
couzské velmi slovůtny jsou bájky Lafontaine-ovy pro
mládež. Anthologie z literatury české doby střední Josefa
Jirečka str. 202. 263—210—213.: Bartoloměj Paprocký
z Hlohol a Paprocké Vůle vydal 1. 1602. spis: Obora
neb zahrada, v níž rozličná stvoření rozmlouvání svá
mají, č. 4. — Tento poslední spis velmi podobá se
Apologům mravným sv. Cyrilla, jakož i bájkám Aeso
povým z řečtiny a Phaedrovým z latiny. Zajisté že jich
nápodobil. Aesop, čítaný vším právem mezi filosofy
řecké, byl rodem Phryx z Malé Asie, a květl za doby
Kroesa, bohatého krále Lydického. Byl otrokem hrbatým
a postavy malé i neúhledné ; leč moudrosť jeho prosvítila
jeho obličej, ušlechtila jeho postavu i dobyla jemu
konečně svobody a nesmrtelnosti. V I. století pak po
naroz. P. zanechal T. Phaedrus, básník latinský,rodem
Trák a propuštěnec Augustův. pět knih bájek aesopických
sepsaných v době císaře Tiberia, v pěkných verších
jambických, od některých věku zlatému, od jiných věkustříbrnémupřipsaných.© Phaedrusnazvalbájkysvé
aesopickými, ne jakoby všechny od Aesopa pocházely.
nýbrž proto, že bájky jeho byly jemu vzorem. Dobře
praví ruský spisovatel S. A. Sobolevskij. že východní
národové především oblibují sobě bájky, podobenství a
přísloví jako Indové, Peršané, Arabové, Hebrejští, Řekové
atd., od východu pak stěhovaly se teprv bájky ty na
západ, jakož i Řekové byli výhradně skoro. učiteli
bojovných Římanův. Nejméně dá se však mysliti, aby
bájky »Apology mravné« psány byly původně asi
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v XIII. století, v jižní Italii, od nějakého latinského
biskupa Cyrilla v latině. Již sám název knihy:
»Apology« jest čistě řecký; neboť latiník by správně
napsal: »Fabularum moralium libri IV« ; aniž by nastaly
zmatky v středověku z jména v latině neobyčejného
a neužívaného »Apologi,« až konečně byl z nich:
»Tractatus apologeticus,« to jest: Pojednání apologetické
čili obranné! Kdo by za tím názvem hledal »bájky« ! —
— A ty bájky byly tak oblíbeny a rozšířeny. Toť vidno
z velikého množství posud stávajících rukopisův latinských
těchže Apologův, ač většinou z XV. století, jako ve Vídni
MS. č. 1%., v Praze č. 4.. v Berlíně č. 3., v klášteře
sv. Floriana č. 1. sign. XI. 100. Vzácnější jsou rukopisy
německého překladu, a sice 1. v cís. a král. knihovně
dvorní ve Vídni, Tab. codd. mss. Vindobonae tom. VÍ.
n. 12.045.; 2. v král. bibliotéce v Berlíně s obrazy
in fol. č. 641.; 3. v knihovně kláštera praemonstratského
v Schláglu, rkp. nalezený ctihod. panem Bohumírem
Vielhaberem; 4. v knihovně kapitolní v Jagru (Erlau),
sign. III. L. B. V. 6., o kterémž rukopise podává zprávu
šl. Sengwitz v Hagensové »Germanii,« sv. IV. str. 126.
a násl.; 5. uveřejnil p. Důschang v časopise »Wóchentliche
Nachrichten« jednu bájku z německého rukopisu, jemu
patřícího; konečně za 6. má prý býti rukopis německý
těchže Apologův také v Mnichově. (Ze zprávy ctih.
klerika p. Bohumíra Vielhabera na sl. redakci »Studien
und Mittheilungen« v Rajhradě, ode dne 18. dubna r. 1883
ze Sv. Floriánu, jako odpověď na otázku 1i prosbu,
postavenou v tomže časopise ročníku 1883, sešit Il.
str. 460.) A jak četné byly prvotisky »Apologův,« ihned
povynalezenítiskařství,ačkolina většímdíle náboženské
knihy především tištěny byly, a to v jazyku latinském,
německém i českém. Podivno, že jen v Augsburku vyšel
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německý překlad básnický »Apologův« r. 1511, 1572 a
1573. Toť zajisté svědčí o veliké oblíbenosti a rozšířenosti.
Ano z vazby samé staročeského rukopisu pražského, a
tisku německého r. 1513. a tisku latinského r. 1630,
obou knih z kláštera sv. Floriána, patrně vidno, že spisy
ty byly v takové úctě 1 vážnosti, jako knihy náboženské
neb modlitebné. Některé legendy latinské o sv. Cyrillu i
Methodějivydávalije chybněza rodáky alexandrinské.
(Viz: Dobrovský's Cyril und Method, str. 31.) — Nyní
podám hlavní důvody, proč neuznávám latinský text
»Apologův« za původní, aniž Cyrilla z Ouidone neb Gwidone
(jak píše p. Bohumír Vielhaber) v jižní Italii z XII. století
za původního spisovatele.

I. Obsah »Apologův«poukazuje na původce řeckého,
jelikož skoro výhradně odvolává se na řecké filosofy,
lékaře, krále atd. "Takto Aristotela cituje ihned na
počátku úvodu, pak II. 5. 20. 28. IV. 5. Ryba heme
robios MH.14.; Epikur Ill. 4; Diogenesill. 3.10. 12.
Sokrates [ 21. II. 12. Archelaos král III. 12.:
Hypokrat lékař II. 29. Alexandr Veliký, král mace
donský II. 10. III. 3. T. 12. 22.; král Krésos II. 1. %.
Antigonos král macedonský III. 22. (Galénos, lékař
řecký II. 8.; Pyrrhos, král epirský a Fabricius III. 12.
Jed sardinský I. 19. Dunaj Il. 8. 23. Bucefal,
komoň Alexandrův II. 5. Libanon, Damašk, Panor mus,
Aethna IV. 1. Assyršti, Chaldejští,Peršané, Řekové a
Římané III. 16. Víno vernatické čili vlašské, jako velmi
vzácné III. 4. Modla Apollinova, král Lydie, Achat
1Akadios III. 4. To vše jest důkazem, že spis »Apologův«
byl původně řecký. Spisovatel latinský z XIII. století,
z jižní Italie, byl by zajisté také citoval spisovatele i
filosofy latinské, jako Cicerona, Seneku atd., krále
1 císaře římské, řeky italské atd. -—
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I. Sloh latinský jest plný graecismův, což jasně
poukazuje na původ řecký. Jako na př.: Ut guid
concludisfallaci reti semitas liberioris naturae? LibI. 6.
— Sed guaeso, dic mihi, guid magis diligis ? I. III. 9.
— Verus enim amor deforis pungit, et mulcet intus:
foris est acer, et intrinsecus dulcessit; exterius percutit
et interius medetur. L. I. 19. — Nempe basilisci rutilatoculusetoeccidit.L.I.19.—| Reveraegoconcepivos
ex medullis meis charioribus. L. II. 260.— Nunc frui
volo, sicut et vos, libertate cunctis gratissima, atgue pa
tronum duriorem effugere. L. II. 9: — Cum perciperet,
durioris patroni, nunc irae; nunc avaritiae se captivam
servire. Iu. III. 12. — Omnis enim donatio liberalis, cum
hilaritate est cordis. Ouoniam ejus effundere, est virtutem
augere, virtutem perficere. L. III. 25. — Ouid est virtus?
nonne ultimum, potentiae a philosophis definitur?
L. II. 22. Sic mater plus diligit unicum, guam simul
numerum, si habuisset, natorum. L. I. 19. Z těch i
mnoha jiných míst patrno, že původní spis byl řecký,
později staroslovanský. V některých legendách ruských
zachovala se pověsť pravdě podobná 1 věrojatná, žesv.Konstantin—| Cyrill,filosof,sepsal© »Pritěi«Čili
»Apologi,« což obojí má širší význam, asi jako naše:
»Bájky, podobenství a přísloví ,« původně na jazyku
řeckém, a později buď sám neb jeho rodný bratr
Method, též filosofem druhdy zvaný, že přeložil je do
jazyka staroslovanského. Toť vysvítá 1 z dějův sv. Cyrilla
1 Methoděje, totiž jejich záliba v podobných »Pritčích.«*)

4) Svatý Konstantin— Oyrill, filosof,zahanbil hrdosťSaracénův
mahomedánských v Malé Asii r. 851. následujícím podobenstvím : „Člověk
nějaký, řekl, nabral vody « moře a nose ji v pytlíku, chlubil se
u jiných řka: Vizte vodu, jakové nikdo nemá, než já. I přišel muž
jiný, pomořník, a řekl mu: Což se nestydíš, vychloubati se věcí,
kteroužto máš toliko v zapuchlém tomto měšci? My toho máme
celou hlubinu. A tak i vy sobě počínáte, od nás ale (totiž od Řekův)
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Tak i později sv. Kyrill-Konstantin r. 801. v pření svém
s Chazary, Saracény a Židy velmi vhodně a důmyslně
užil podobenství o slunci v učení o nejsvětějšíTrojici
Boží, totiž kruh slunečný,světlo i teplo, jedno že
slunce jsou, a že jako světlo i teplo zároveň v slunci
původ svůj mají, že podobně Syn a Duch svatý z Otce
pochází, a Duch svatý že jako teplota z kruhu i svitu
slunečného zároveň z Otce i Syna spolu od věčnosti
vychází. Když pak sv. Konstantin-Cyrill r. 851. na
příbytcích křesťanů v zemi melitinské v Malé Asii na
potupu vně domův viděl postavy ďáblův nakresleny,
ihned poznal, kdo by v nich bydlil, i vece: »Tam nejsou
dáblové v nitru, ale vně, toť křesťané; kde však není
podobných obrazův vně, tam jsou ďáblové a nevěřící,
zarytí mohamedání v nitru.« Též o sv. Methodějipsáno,
že když jednou před králem Svatoplukem hádal se
s protivníky svými, horlivostí svou zapotil se, tak že
Svatopluk pravil: »Nechte už mého Methoděje:;vždyťvidíte,
že jako u pece zapotil se.« Načež prý odvětil sv. Method:

všecka umění pošla.“ — Viz Dějiny svatých apoštolů slovanských
Cyrilla i Methoda, k tisícileté jubilejní slavnosti pokřesťanění Moravy
a Čech, z nejnovějších a nejlepších pramenův sestavil Dr. Jan Ev.
Bílý, farář diecése Brněnské na Moravě. V Praze 1863. — Též
o Kyrovi, králi perském, čteme v dějinách Herodotových, že jakmile
Lydové od Peršanův byli pokoření, vypravili Jonové a Aiolové
(z Malé Asie) posly do Sard ku Kyýrovi, nabízející se, že chti jemu
pod stejnými výminkami poddání býti, jako dříve Kroisovi. Kyros
však vyslyšev, čím se nabízeli, vypravoval jim bájku, že prý jednou
letnař uzřev ryby v moři, hrál na fletnu, domnívaje se, že ryby
vyjdou na břeh; když pak jej naděje sklamala, tu se chopil sítě,
a zahrnul v ní veliké množství ryb, i vytáhl je ven; vida pak je
třepajicí se, pravil k nim: „Přestaňte mi teď tančiti, jelikož jste,kdyžjsemvámhrál,nechtělyvennabřehktancipřijiti.“© Tuto
bájku vypravoval Kyros Jonům a Aiolům proto, poněvadž Jonové
dříve vzdor prosbě Kyrově, aby od Kroisa odpadli, nechtěli uposlech
nouti a teprv tehdáž, když už vše bylo vykonáno, hotovi byli
poslouchati. (Dějiny Herodotovy k. I. hl. 141., překladem Jana
Kvíčaly, v Praze 1863, str. 93.) —
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»Filosofa jistého, Ó králi, velmi potícího se, potkali lidé,
i otázali se jeho: Proč se potíš? — S čeledí surovou
čl: hrubou přel jsem se, odpověděl filosof.« Z toho
patrno, že oba bratří Soluňští milovali »pritči,« to jest
podobenství a přísloví filosofická.

HI. Mnohá slova i obraty slohové »Apologův« jsou
z nejstarších dob pohanských 1 filosofův řeckých, jako
k. př. Titan místo slunce, Lada; jména báječných
zvířat: Basiliska, skrofile, fénixe, gryphův. Celá hlava 9.
knihy III. jest bulharsko-řeckou čili macedonskou pověstí
národní a dějepisnou o králi Alexandru Velikém. Rerum
creatrix natura, to jesi: Věcí, ano veškerenstva zázračná
tvůrkyně příroda, L. II. 2. 5. 7; Fortuna, štěstěna
L. II. 4. 27. Eremita vero socius est Deorum. L. JI. %.
Toť zajisté názory dílem pohanské dílem starozákonní.
/. pohanstva i pozdější doby židovské i křesťanské jsou:
Primum mobile, první hybné nebe, L. III. 21. Fixarum
stellarum sphaera, koule hvězd stálic, L. II. 24.; astrono
mický system Ptolemejský: Země stojí uprostřed, a vše
otáčí se okolo ní, L. II. 1. 12. III. 12. 18. 21. 24. 1 1.
14. 26. Inhabitatum hemisphaerium, obydlená polokoule
zemská, L. III. 24. Slova neobyčejná jsou: Bevarus, bobr,
Bieber, L. II. 20.; bellagium, L. I. 24. skála čili kámeň
bělák, bělokam, (Granulith, ukazující na původ řecko
staroslovanský. Leč všechno to nasvědčuje tomu, Že spis
»Apologi« jest starší XIII. století, a že původ svůj nevzal
v jižní Italii. -—

Že sbírky bájek, podobenství a přísloví pro mládež
i dospělé, neučené i učence velikou užitečnosť 1 důležitost
mají seznati z knihy: Phaedri, Aug. Liberti Fabularum
Aesopiarum Libri V. ete. Ioannis Minellii, gutbus accesserunt
Symposii Aenigmata, Gabriae Fabulae, Antonini Liberalis
Metamorphoses, graece et latine cum prioribus curis
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Abrahami Berkelii et Senecae item Publii Syri (Mimi)
sententiae, cura et studio Jo. (zeorgii Walchii, Meining.
ete. Lipsiae. Anno 1700. Datum dedicationis: Lipsiae,
d. XXIX. Septemb. a. Ch. MDCCXTI. Sign. knihovny
Rajhradské: B. N. 26450, IV. b. 5706. Neméně důležity
jsou: řecká báseň Batrachomyo-machia, bájky Lafontainovy,
a Goethe-ho »Reinecke Fuchs,« v českém překladu:
»Ferina lišák,« od Matouše Fr. Klácela v Brně. A což
máme konečně říci o vážnosti a úctě náboženské

k šlechetným a velikolepým příslovím a podobenstvím
starého i nového zákona. Kniha: Přísloví krále Šalomouna;
Šelé Šelomóh ben David. melech Israel; v řečtině : Mapotniat
ZoAopbvoc viod. Aavid, oc čpaolAsvsev Ev lopařA. Ano
v starém zákoně nalezá se i ušlechtilá bájka, jediná toho
druhu, a sice v knize Soudcův IX. 8—15. Zní pak takto:
»Sli stromové, aby pomazali nad sebou krále, i řekli
olivě: Panuj nad námi. Kterážto odpověděla: Zdaliž
mohu opustiti tučnosť svou, kteréž 1 bohové užívají 1
lidé, a přijíti, abych mezi dřevy povýšena byla? | řekli
stromové k stromu fíku: Pojď a přijmi království nad
námi. Kterýž odpověděl jim: Zdaliž mohu opustiti sladkost
svou, a ovoce přesladké, a jíti, abych nad jiné stromy
byl vyvýšen? | mluvili stromové k vinnému kořenu:
Pojď a kraluj nad námi. Kterýž odpověděl jim: Zdaliž
mohu opustiti víno své, kteréž obveseluje Boha 1 lidi, a
nad jiné stromy povýšen býti? I řeklo všecko stromoví
k bodláku: Pojď a panuj nad námi. Kterýž odpověděl
jim: Jestliže v pravdě ustanovujete mne sobě králem,
pojďte, a pod mým stínem odpočiňte: pakli nechcete,
nechť vyjde oheň z bodláku. a sehltí cedry libánské.«

A jak důmyslná i něžná jest hádanka Samsonova:
Z jídajícího vyšel pokrm a ze silného vvšla sladkosť.
(Lev i med. Kn. Soudeův XIV. 14.) Komu jest neznáma
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krásná parabola proroka Náthana ku králi Davidovi?
(I. kn. Král. XII. 1—4.) A což máme říci o dojemných
a poučných podobenstvích Pána našeho Ježíše Krista
v novém zákoně? — Zajisté že jejich moudrosť nikdo
ani nedostihne ani nevystihne. Takže známé jest po
dobenství Menenia Agrippy z dějepisu římského o žaludku
1 ostatních článcích těla lidského. Ze všeho toho jeví se nám
pravda, že bájky, hádanky, podobenství a přísloví jsou
všemu lidu, mládeži a dospělým, prostým a učeným.
velmi užitečny a prospěšny. Proto 1 největší mudrcové 1
učitelé lidstva používali jich: vhodně, ničeho na úctě i
vážnosti u lidu tím netratíce, nobrž právě naopak. Tak
i sv. Konstantinu-Cyrillu, apoštolu i učiteli slovanskému.
jen ku cti a slávě, časné i věčné to sloužiti může a
slouží, že neopovrhl ušlechtilými a mravnými bájkami,
jako prostředky didaktickými filosofie ethické čili mrav
ného mudrosloví, a že nám sestavil tak bohatou sbírku
bájek, podobenství a přísloví z pramenův starých
národa řeckého. Ku konci vyslovuji všem spisovatelům
a učencům u příležitosti tisícileté ročnice úmrtí svatého
Methoděje, spisovatele 1 učence, srdečné a úsilovné želání
svého srdce, by všemožně vynasnažili se, aby původní
řecký text, jakož i překladstaroslovanský z úkrytu
temného na světlo vynešen byl. Zdař Bůh!

Ve Vyškově, dne 6. dubna 1885.

Spisovatel.



Dodatek.
Ve »Sborníku Velehradském,« redaktor: Josef

Vykydal, děkan a farář na Velehradě, ročník IV.
v Brně 1885., v článku výborném: »Zpomínky na cyrillo
methodějský rok 1863.« Druhá čásť. Sestavil J. Andrejev
(P. Jan Vychodil, kaplan Velehradský); v oddílu III.
Spisy jubilejní, v odstavci 7. str. 205 stojí psáno:

Bajky. Z pruského Slezska opovídáno, kteraký
tam živý ruch jubilejní panuje, a při té příležitosti
zvěstováno, že pro Němce vydána v Hlubčicích u Bauera
ku slavnosti jubilejní kniha: »Moralische Fabeln des
hl. Apostels Máhrens, Cyrill, veroffentlicht von S. Peřich,
frůher Pfarrer und Schullehrer-Seminar-Director.« To jest:
Mravné bajky sv. apoštola moravského Cyrilla, vydané
S. Peřichem, druhdy farářem i řiditelem učitelského
semeniště. Zároveň o bajkách těchto Cyrillových uváděl
zpravodaj: Překladatel jesti toho přesvědčení, že tyto
bajky skutečně od našeho -apoštola pocházejí. Ve svém
mínění nejvíc opírá se o Balbína; původní řecký text
se ztratil; jen latinský překlad se zachoval. Budiž skla
datelem těchto básní kdokoli, jistá věc, že ve všem apoštola
našeho Cyrilla jsou důstojny, a že čtenář mnohému
užitečnému pro mravní své chování naučili se může
z nich. (»Hlas« 1863, str. 90.) Kdo by se přesvědčiti
chtěl o výbornosti bajek těchto, vzpomeň sobě nebo přečti
podobenství »o mravenci okřídleném,« jež z latiny přeložil
jsem a v »Hlasu« podal r. 1880. po slavnosti cyrillo
methodějské. (Viz »Hlas« 1880. č. 56.)



Podobenství mravná.
Úvod.

Dle Aristotela v problematech*) veliká jest síla pří
kladův, nejvíce v mravných naučeních; jelikož na věcech
přirozených a živočišných, jako na živých druhdy obrazích,
života lidského povaha zračí se. Ves totiž mír tento
vidimý, jakoby nějakou školou byl, v níž důvody rozum
nosti vše plno jest. Z ní tedy jako ze zásobárny důkazy
mravné čerpajíce, v příkladech je podáme, aby čtenář
pochopil jasněji, naučil se snadněji, ochutnal příjemněji,
zachoval v paměti živěji, cokoli obrazy a v podobenstvích
byl přijal.

Ana však na čtyřech osobitě ctnostech, totiž na
opatrnosti, síle, spravedlnosti a mírnosti veškerá budova
řádného života zakládá se a korunuje: o nich v těchto
čtyřech knihách pojednáme. "Tyto jsou (Moj. II. 26)
čtverec svatostánku, a čtveré blaho Jobovo (I. 19). Též
ono čtvero (IV. Král. XXV. 9.) Nabuzardanem v Jerusalémě
podvratem zrušené: totiž chrám moudrosti a opatrnosti,
hradba síly a stálosti, palác královny spravedlnosti, a
domy jerusalémské mírnosti a skromnosti. Ostatně jako
spravedlnosť činí člověka řádným: tak i opatrnosť učí,
že dobro milovati, zla pak varovati se máme; a jako
spravedlnost činí dobro, tak mírnost chrání se zla, silou
že ctností řád ustálen bývá, z čehož sleduje, že čtvera
největších nepravostí veškeren útok takže zmařen bývá.
Vyto nepravosti jsou: pošetilosť a pýcha, ježto spanilo
myslnosti, pokoře a opatrnosti odporují. Neboť kde není
pokory neb opatrnosti, tam velikodušnosť bujnou opo
vážlivostí jest. Podobně lakotou a nemírností, odporujícími

*) Rukopis staročeský v K. U. v Praze má: „v pohádkách.“
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spravedlnosti a skromnosti, tyto též ctnosti zmařeny
bývají. Tyto právem nazvány býti mohou čtverem ran,
jimiž statky Jobovy (hl. I.) zničeny byly: toliž Sabejská
pošetilosť voly, Chaldejská hrdosť velbloudy, náhlý vichor
lakoty dům spravedlnosti, kdež dleli spolustolující, pod
vrátil. Toť zároveň jest čtvero oněch rohův, naběravších
dle proroctví Zachariášova (I. 19) Judsko i Jerusalém,
jakož 1 čtvero blah ctností Judska, dle Joela (hl. I. a II.),
pohltivší: najmě housenka lehkomyslnosti a pošetilosti,
kobylka létající hrdosti, žížala i vichor nenasytné lakoty,
a ruda žhoucí rozmařilosti.

V čtverodílném tudíž spise tomto pojednáme předně
proti neopatrnosti, za druhé proti hrdosti, za třetí proti
lakotě, a za čtvrté konečně proti nezdrženlivosti, abychom
touto měrou skálu nepravostí silou a pomocí Pána
Našeho Ježíše Krista rozrazili.



Kniha L
Eroti neopatrnosti.

Hlava L.

Povždy uč se, a V posledních dobách moudrosti
více pilen buď.

Liška, starobou sklíčená, snahou více věděti hárající,
hledala učitele. Tuto tehdy staroby neduživostí stísněnou,
leč snahou vědy velmi čilou, když havran chytřejší potkal,
ona vykonavši vzájemného pozdravu povinnosť, dosti
vesele podotkla: V pravdě vůle Boží v tom byla,
že ruče střetla jsem, po čem dychtím. Tebe totiž, stěžeje
nebeské pronikajícího, a mnoho nazírajícího, abys mne
po vědě žíznící učil, snažně vyhledávala jsem. Jížto

onen odvětil: Ó stará Istivosti učitelko, co hledáš, vícevěděti? To věru tobě jediné pozůstává, aby hřích tvůj
konce nabyl. Načež žákyně, učenou stavšíi se, takto prý
odvětila: Zdaliž, bratře můj, u Šalomouna (Přísl. I, 5.)
psáno není: Mudřec, poslouchající moudrost, moudřejším
bude? A proč to vece? Neliž proto, že moudrosti není
ani počtu? Tudíž povždy přiučovati se nutno jest, a
v posledních dobách nauku moudrosti snažněji vyhledávati.
Účel totiž mudrce moudrosť jest: a pročež, čím více
k cíli tomu přibližujeme se, tím větší tužbou k objetí
téhož snažíce se, s přírodou pospíchejmež. Neboťctnosti
přirozená pochoť na konci silnější stává se: a když zor
starobou slábne, vzhled rozumový bystří se. Záhodno
tedy jest, abyehom, když úsudek mysli více ostří se,
tehdy vědě větší též věnovali péči. Neboť dokud zde
Žijeme, nikdy v tomže stavu netrváme. Pročež nepo
kračujíce, ihned sláhneme. Takže poznáváme, že nejinak

Apology mravné. M. Halabala. 8
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1 ve věcech nestálých děje se: že totiž slunce dále ne
vystupující, vrací se*) (totiž k západu): a den ihned
krátí se, když neroste. Podobně když běh věku lidského
více neprospívá, rychle v starobu kloní se. Tedy dokud
na pouti budeš, vždycky uč se, aniž kdy domnívej se,
že toho dosti jest; jelikož postávaje, zpátky jdeš. Nižádných
ústrojův našich tělesných nedala nám příroda vzadu,
než toliko v předu stanovila: abychom totiž, v činech
ctnosti zpátky nekráčíce, ale povždy pokračujíce, pro
spívali. Většina tudíž smyslův našich v předu postavena
jest, kdež také ruce 1 nohy máme. To pravivši, odešla.

Hlava II.
Ničím člověk jest bez moudrosti.

Na výsosť jasnějšího vzduchu orel vyšinuv se, a
zíraje do slunce, i uzřev divnou spanilosť jeho, hnedle
takou jej otázkou oslovil, pravív: Ty co jsi? ó nádobo
obdivu hodná, tak krásná? Leč ono odvětilo: Nevím.
Tehdy onen více Žasna, totiž že v zřídlu světla této
nevědomosti temnoty nalezli, dodal: Kterak jest to, že
v svitech tvých ostatní všechna spatřena bývají, a sám
o sobě nevěda, sebe nevidíš? Jemuž vece: Jinak moudrosti
nejsem prázden; neboť jen ta znají sebe, ježto do sehe
nahlížejí a do nitra svého nazírají. Na to orel s výčitkou
takto pravil: Kterak tedy tobě ušla takové jasnosti sláva ?
takové drahocennosti důstojnosť? takové mocnosti příčina?
a takové pevnosti stálost? Dokud totiž sám sebe neznáš,
ničím nejsi; ničím věru opatrnost jest bláznu, červánky
slepci, a výmluvnosť hluchému. "Tehdy Titan čili Jasan
(totiž slunce) odpověděl: Ačkoli sám sobě ničím nejsem,
nicméně tomu něco jsem, jemuž vše náleží, a toť jest

„jaksi největší nádobou moudrosti. Sám totiž mudřec, an
jediný sám sebe poznávaje sobě náleží, veškerých věcí
1 sobě nepatřících a poznání sebe zbavených, moudrostí

*) Ovšem toliko zdánlivě. Viz kn. 1. hl. VII., XIV.a XXVL;
kn. II. hl. I. poznámky.
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stává se pánem. Člověk tudíž téže moudrosti účastenstvím
dle obrazu Božího okrášlen jsa, od samého počátku všem
světa věcem vidimým představen jest byl. Odtud medle
pochází, že mudrci vše patří, jemuž kovův i drahokamův
cennosť nepředčí, ano jemuž i pomocná síla bohatství
slouží. Pročež (Přísl. III. 15) drahocennější jest moudrost
všech statkův, a vše co žádoucí jest, nedají se k ní
porovnati. To vyslechnuv ihned láskou k moudrosti
plápolaje, žádal on od slunce, aby čím by ta moudrosť
byla, světlem výměru oznámilo. K čemuž ochotně svoliv,
vece: Moudrosť zajisté jest ona mysle pravda, jížto
nejvyšší, což Bůh jest, pravou věrou poznáno a cudnou
láskou chováno bývá. "Touto tedy kdo ozdoben jest, už
světa pánem jest, a majetníkem sebe samého. To pilně
znamenav, navrátil se vesele v domov svůj.

Hlava III.
Opatrnosť pravou jest, pokud nevinnosti prostoty

okrášlenou jest.

Kdyžzvířata všechna, shromáždivše se v sněm
zároveň, o mnohých věcech byla jednala, vidělo se jim,
o základu opatrnosti rokovati, kdoby totiž z nich chytřejší
jmenován býti měl. Než, poněvadž někdy zástup na
rozličné strany jde, a osobní láska soud přímý převrací
v křivý: tu opeřenci havrana, jinak lišku pozemšťané,
a tak jiná svoje vychvalovati počala. Avšak ukázavše
havrana mnohotvarné úskoky Istivosti a obratnosti, na
to dokázavše lišky nápady šidlivého umění, když zvířata,
jakoby dle důstojnosti a výměrem práva, zločinyjednotlivcův
přednesla, a k takým výměrům, láskou stranivosti, bez
podstaty důvodu, svéhlavěji přilnula: pro pravdu povstavši
opice, toto v shromáždění hlasem káravým pronesla,
řkouc: Nedivím se věru, jestliže zvířata, an často 1 lidi,
ducha blesky slovůtné, pochybný stín, ctnosť nápodo
bující, v úsudcích druhdy klame. Neboť marnotratnosť
milovníkům svým klamný obraz štědrosti kreslí, a veliko
dušnosti odvahu smělosť, a marná sláva vznešenosti

3*
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veličenstvo. Stejnou tudíž měrou umělá lestnosť, slabým
zorům mysli, líčí sebe jako opatrnosti jasnosť. Leč ona,
totiž lestná zavilosť čili schytralosť ku škodě jiných jest,
spojena jsouc s nevědomosti, kterak ctnostně jednati.
Opatrnosť však pravá jest umění nejslavnější, řádně živu
býti, s prostotou, nechtící komukoli křivditi. Co tudíž
méně prozřetelno jest, ačkoliuměním ozbrojené, chytráctvím
a úklady škodlivými zlomyslnějším býti pravím, nikoli
však opatrností. Vždyť ten toliko opatrným jest, kdo
rozumem řádným ve všem řízen bývá. Než řádný rozum
bytosti rozumové onen jest, jenž k svému účelu, co
nejlepšímu, směřuje, a všemu, což dosažení téhož účelu
překáží, vyhýbá se, a vše, což k účelu tomu prospívá,
činí a hledá, a ve všem tom, až účel ten dosáhne,
pevnou stálostí vytrvá. Účel však bytosti rozumové jest,
beze vší zloby, radovati se všemu pravému dobru, a
s vytrvalostí bezpečnosti a s bezpečností pravdy veseliti
se. K dosažení toho všechny nepravosti překážkou jsou,
a všechny ctnosti vhodné. Po tom výměru a výroku
navrátil se jedenkaždý z druhův do vlasti své.

Hlava IV.

Ve věcech lepších užívej prozřetelnosti, jížto svým
mistem i časem vše hledati a činiti máš.

V parnu žní, zpívající a odpočívající kobylka, když
viděla mravenečka, velikou prací zrno svými článečky
táhajícího, majíc s ním soustrasť, vece: Proč v takém
žáru, ana příroda chladivý pokoj a vazký stín vyhledává,
ty netoliko po suše běháš a bouři snášíš, leč, což horší
jest, těžkým břemenemsám sebe vraždíš? Zdali nevidíš,
že já v stínu zeleném s jásotem odpočívajíc, v dusivém
žáru chladící srdce dech sotva táhnouti mohu? Odpočívej
tudíž, až by žeň prošla žhavá. Jížto hned nepro
zřetelné, prozřetelný mravenec, moudře odvětil: Všechno
(Ekles. ML 1.) má svůj čas, a v prostorách svých všechny
věci přecházejí pod nebem. Pročež jako vše svým časem
1-míistem činiti se má, tak i hledati. Neboť jestliže věci
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vhodný čas na prázdno uteče, když jeho potřebí bude,
později nikterak jeho více nenalezne, ježto v hodině
patřičné věc sobě nutnou nevyhledával. Takto tedy,
nejmilejší, užívati máme prozřetelnosti, abychom životu
sice prospěšné pokrmy, tím časem bedlivě shromáždovali,
kdy ona, darem přírody, an jich hledáme, naleznouti
lze. Doba však shromážďování jest žeň; pročež nyní
opatrně pracemi shromážďuji, abych v kruté zimě,
v bohatém míru živ byl. Ty však neprozřetelná, budoucího
času nedbajíc, v nestálém bodu pokoje nyní trváš, ano,
teď zneužíváš více zpěvu čili popěvek: a kdvž listí,
kterým se nyní těšíš, jako stín zajde, těžký zážeh hladu
zároveň s chudobou přikvačí, ana ve žně ničeho jsi
nenasbírala. Zdaliž tedy ukrutným neprozřetelnosti mečem
život, jehož velmi miluješ, nezatratilas? Než uvaž, prosím,
kterak u věcech svých pravidelností podivnou prozřétel
nosti, vesmír čili příroda vedena bývá. Neboť zřídel
vody plné prameny na pastvinách dobytka vždycky mívá,
a když potřeba káže, jim nutnou a přichystanou, pro
zřetelna jsouc, rozděluje píci. Tudíž v oběhu zvířetnickém
(zodiaku), slunce prozřetelným vůdcem vedeno bývá,
aby tak postaráno bylo dobami změněnými o budoucnost.
Vždyť 1 země zimní dobou počíná, ježto uzrálé letním
žárem, v budoucích časích s prozřetelností rodí. Nápodobně
pro budoucí rok, jedenkráte něžnější datle palma plodí,
tak 1 réva mok nejsladší stejným řádem roní. Taktéž
zdroje, ne vždycky tekoucí, silou země, vlivem hvězd,
delší jednou mokrotou čili vláhou napojené, rozvodněnými
stávají se. Zdali celý pořádek všeho míru čili přírody
prozřetelností spravován nebývá? Proč tedy opovrhnuvši
jí, ježto jest tak pohodlnou správkyní čili vladařkou, o
budoucnost nedbajíc, jen o přítomnosť pečuješ? Já věru,
nemýlím-li se, o budoucnosť více starám se; neboť
minulosť ztratil jsem, přítomnosť nejrychlejším nebe
obratem čili během prošel jsem, a toliko, což zbývá,
budoucnost jest mojí. "Toto vyslyševši, pohnuta jsouc.
prosila kobylka mravence, aby výměrem, co by to bylo,
vypověděla. Než onen ochotně prosby přijav, vece:
Prozřetelnosť zajisté (pokud slovo to důstojno i vhodno)
jest následující: Uměním čilým rozumu, v tomto životě
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vrátkém, časné věci spravedlivě shromáždovati, a shro
mážděné neporušeně zachovati, z nichž bys vždycky živ
byl, v míru věčném 1 slavném. To praviv, obřemeněn
jsa, pokračoval k hnízdečku svému.

Hlava V.

Dokud smrtelným jsi, boj se všudy a vždycky.

Havrana hladového, vůkol obletujícího, liška skrytá,
neméně po žrádlu bažící, z díry svého úkrytu spatřila;
1 seznavši tajně, že lakotou hladu sklíčen jest, ihned
skrytě vyšla, i stavíc se mrtvou, jednak obrátila oči
v sloup, tlamu otevřela, krk svraštila, dech utajila, nohu
natáhla, ocas rozčepýřila, 1 úkladností takou celého těla
spojitosť rozložila, aby rozklad životné síly líčila úskočná
lesť živoucí. Tímto totiž uměním, aby píci sobě vyhledala,
liščí šalbou, před schytralcem tvářila se. Leč havran,
domnělou mrchu ležící pátravým zrakem obzíraje, ne
přistoupil ihned: ale z pozdálí pohlédal, aby prvé tak,
zdali šidba v tom jest, poznal, dříve nežli by náhle lišku
chytřejší, zobákem lačným poranil. Vida tudíž, že méně
života tají se v hrudi, když výheň játer hranici před
srdí nafukovati nepřestává, dosti v pytvě obeznalým jsa,
napřed Žživotné průduchy těla pilně obzíral, až takto
pohyb nutného ruchu zpozorovav, a lesť poznav, kamének
do úst vzal, a na ucho ležící jej spustiv, pravil: Věz,
že havraní oko neméně vidělo, nežli liščí. Neboť ano
oko tvoje bystře seznalo lačnosť moji, i moje proniklo
Jstivosť tvou. Leč, abych šíře mluvil, mnohokráte prohlédl
jsem oko tak ležící. Na to liška odpovídajíc vece: Já
však častěji vesele držela jsem šíji sestupujícího. Tehdy
havran dodal: Proč chtělas toto učiniti? Zdaliž myslilas,
že méně dovedu snášeti hlad, an přece větší střízlivosť
mne zdobí a povznáší; neboť opilství obtěžuje, střídmost
povyšuje, pitba odjímá rozumu; a abych více zahanbil
tebe, přílišně zatemňuje opatrnosť úskočnosť divá. Než
ona žalobníku pravila: Už dávno naučila jsem se tomu,
leč více znám, že někdy i dobrý podřimuje Homér, toť
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jest filosof čili mudřec. Neboť ne vždycky probleskuje
vtip, amiž rovnou měrou jest síla mysli stále ostrou.
Arciže vědou nadaní zahynuli přemnozí, a méně znalým
často pilnosť k spáse sloužila. Takto had chytrý nedbalostí
svou hyne, a myš ostražitostí z drápu kocoura chytřejšího
vyvázne, a marně prostírá se síť před očima opeřencův.
(Přísl. I. 17.) Leč když věděti chceš, proč jsem nástrahy
úskoku tobě chystala; uč se, že mezi zloději, když pří
ležitosť tomu přeje, není věrnosti. Běž tedy, a dokud
smrtelníkem jsi, vždycky boj se, a všudy obávaje se,
ostražitě pozor dávej. To pravivši, odešla.

Hlava VI.
Pozoruj kam neb komu nohu dáš, a ve věcech i

jistějších pochybuj.

An pavouk síťku umění svého tkal, moucha
létající okolo něho sedícího pravila: Proč uzavíráš sítí
klamnou stezky volnější přírody? Jakým právem zaujímáš
veřejnost, a hustými síťkami nejotevřenějšímu překážíš
kráčení způsobu? Leč on odvětil: Arciže vážností a
právem přírodytoho činím; neboť učitelem byv ustanoven,
školy své na stezkách, nejvíce otevřených, zakládám.
Tehdy moucha dodala: Jestli tomu tak, učení svého
pravidla hlásej! K čemuž onen ochotně přisvědčiv: Věz.
vece, že smrtelníkův život neméně závisí od dobroty očí,
nežli od srdce. Což aby zjevno bylo, příroda, moudrostí
ovšem naplněná, mnoho sobě na vzájem srdce 1 oko
naladila: totiž v ruchu pohybu, v plnosti ducha a
v jednotě chování. Pročež největší pilnosť k řízení očí
obrácena býti má ; abys zabloudě, života nepozbyls. Nikdy
nezamži najednou obě; než ano jedno odpočívá, druhé
bdíe, ať tebou vládne. Svítilnou totiž těla tvého jest oko
tvoje. (Mat. VI. 22.) A proto, jestliže obě najednou
zavřeš, ihned zaveden byv v temnosti, nástrahami
zahanben budeš. Veškerou tudíž bedlivostí opatruj srdce
své (Přísl. IV. 23.) a pilností bdělou oko své. Toť budiž
prvým pravidlem mojím. Druhé pak jest, abys nebyla
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mrhavá v nohách svých; nikomu totiž nedávej zároveň
nohy své, abys snad poskytnuvši jich v zlo, nebylas
příčinou záhuby jejich. Noha totiž moudréhojest opatrnou,
a bláznův hloupou. (Ekl. XXI. 25.; Přísl. IV. 25.) Brvy
tedy tvoje ať předcházejí kroky tvoje, aniž kdy noha at
předejde vůdce oko. Třetí však konečně pravidlo moje
jest, abys tam vždycky více obávala se, kdekoli větší
jistota na tebe usmívá se: a tam méně doufej, kde
naděje více kyne. (Co totiž hledáš v jistotě, toť kdysi
nalezneš v nejistotě, a poněvadž pochybuješ ve věcech
určitých a pevných, tož zajisté v pochybných stálým a
ujištěným budeš. Moudrý totiž obává a chrání se: blázen
však přeskakuje a důvěřuje. Učím tedy tebe, abys od
počívala; napomínám tebe, abys opatrně kráčela, a abys
nohu svou k promyšlenému toliko kroku natahovala.
Kladu totiž léčky nepokojným, roztahuji sítě zpozdilcům,
a trápení chystám obtěžujícím. Toto s podivením slyševši,
moucha takto vece: Věru, velmi jest veliké, čemu učíš.
Ihned on odvětil: V pravdě jest, jestli to konáš. Neboť
pomysl dobrý všem, konajícím jej. Moucha potom,
zapomenuvši pravidla 1 napomenutí, netrpěliva míru a
neopatrná, když do sítě pavouka upadla, počala, sama
vinna jsouc, nad soudcem naříkati, že úkladem lapenou
oklamal. Jížto on odvětil: Uměním chytiti škodlivou,
nepokládám za lest úskoku, leč za pilnosť slušnosti.
Druhdy pravil jsem tobě: Odpočívej, aneb opatrně
kráčej, a neslyšela jsi. Ať učí se tedy jiní z nehody
tvé, ana jsi neopatrně zanedbala blaho své. A to praviv,
popravil ji.

Hlava VII.
Vždycky s jistým břemenem možným pokračuj.

Myš, v komoře rychlým krokem pobíhající, střetla
čili potkala želvu. táhlým chodem vlekoucí se. Jejíž jinak
poměrnou vážnosť, ihned zpozdilá směšnou činíc, posměšně
s narážkou takto vece: Což, sestro, s tak běžnou rychlostí
kráčíš ? Jížto ona, hlavou hýbajíc a posměvačku zahanbujíe,
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dle pravdy odvětila: Jáť tak pospíchám, jelikož obtížena
jsem zbraní svou. Tehdy tato: Nesmysl jest, takové břímě
všady nositi. Leč ona: Ovšem, nesmysl jest, co soudíš,
necítiti, a ještě hloupěji, nebýti jistým dosti před ne
přátely a bezbrannou jsouc, sem a tam skákati: arci
prozřetelností přírody, celou skořápky tíži kolkolem
ohražena jsouc, dům, zeď i štít, když nutnosť nastává,
sama u sebe nalezám, a o pomoc žebrajíc neběhám ; ty
však lehká, protože bezbrannou jsi, když tebe nepřítel
zuřivým drápem napadne, sem tam, hledajíc ochrany,
zpozdile běháš, a náhle překvapena vojínem nepřátelským,
hyneš, jestli nenalezneš, kam bys rychle uschovala se.
Což tedy nad smrtonosnou lehkostí raduješ se? Pozoruj
medle, že větrův lehkosť do hlubiny často plavce potápí,
a bojovný kůň, pokud není krunýřem obtížen, ne s jistou
do řad nepřátel nerad vniká. Mořská vlna houpavá,
vždycky s lehkostí šplouná, a země svou těžkostí od
počívá.*) Lehká slámka váním větrův nepokojně zmítána,
a kamének tíží svou upevněn bývá. Pročež, sestro moje,
tobě budiž vhodna lehkosti tvé bouře, mně však milá
mojí těžkosti tichosť. Všady věru líbí se něžné jařmo
ochrany, a vždycky u sebe míti lehké břímě spásy. Po
těch slovích, odcházejíc, posměvačky své smích obrátila
v zármutek.

Hlava VIII.
Své naděje kotvu v dobrách stálých jen upevni.

Nad hladinu mořskou velryba nesmírná, jako ostrov
vyvýšená, když suché pevniny podobu líčila, rybář na
lodičce plavě se, a žádostiv země, do přístavu toho
domnělého vjel: ihned tam vystoupiv, trochu povýšenou
osmáhlou rukou, ze skály čili křemene i železa zrozeným
ohněm, sobě dobrotivý začal ohřívati živůtek, chladem
skřehlý, prací unavený a lačností vyschlý. Leč, sotva

*) Dle staré nauky Ptolemejské; dle Koperníka pohybuje se
dvojím směrem. Viz kn. 1. hl. XIV. XXVI poznámku. Srovnej též:
kn. II. 1. 12. IIT. 12. 18. 21. 24.
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ohně prudký žár, proniknuv necítěnou ryby tučnosť,
„vosléze v maso citelné požáru citem sestoupil: ihned
ana ryba sebou hýbala, plavec užaslý, domnívaje se, že
to zemětřesení, vše zanechav. k lodce pospíchal. Tak
tehdy, seznav pravdu, z lodičky, v jistotě jsa, plačtivě
velrybě pravil: Proč úkazem ohromné hmoty, a stálosti
smrtonosně klamné, a pestrosti kůže stavěla jsi se pří
stavem? Kdyby věru plavné dřevo mžikem nebylo utečenci
přispělo, v tebe důvěřujícího a náhle strženého, neméně
nežli bouře byla bys potopila. Jemuž ryba odvětila: Ty
však, proč jsi k odpočinutí na věc vrátkou sestoupil?
Leč onen: Zajisté proto, že země a ne živočich býti
zdála ses. Tehdy jiná: Zdaliž všeho, co zdá se býti,
stává? Nevíš, že mnohé věci toliko v zdánlivosti své, a
ne v pravdě zakládají se? Neboť sofista čili mudrlant
zdá se býti filosofem čili mudrcem; pokrytec, svatým.
Proto, nejmilejší. ty jsa moře obyvatelem, v nebez
pečných byluješ vlnách, a záhuby táborem obklíčen, na
dřevě křehkém sedíš, kam v nebezpečí bys utíkati měl,
čemu svěříš se, a kde bys stáleji důvěřovatli měl, prve
opětovanou pilností rozvažuj, a jasným opatrnosti obzí
ráním pozoruj. Neboť jestliže zcela jednou pochybíš,
přikvačen smrtí, nižádné místo nápravy dáno ti více
nebude. Takže jistý ustavičnou stálostí přístav hledaje,
tento jistější, a dobry lepšími nejvýbornější opatrně vyvol,
kdež bys důvěrou jistou odpočíval. Zdaliž moudrý
stavitel, v zemi pevné kopaje, nehledá základu čili
osnovy stálejší? A lodě veledbalý kormidelník, prvé
nežli kotvu svou zapustí, zdaliž ohledaje hlubinu, olověným
závažím, nehledá nejjistějšího podkladu? Bláznem věru
jest, kdo na věci nestálé buduje, a zhola nesmyslným,
kdo svěřuje se věcem měkkým, aby v nich stálosti nabyl.
Jdi tedy, a uč se odtud, že nikdy ve věcech pomíjejících
důvěry skládati nemáš; ale ve věčných jinak tvojí naděje
kotvici toliko upevní. Tím poučen byv, plavec potěšen
jsa, odešel.



Hlava IX.

Jen co věčného jest, miluj, a nikdy toho litovati
nebudeš.

V úplňku měsíce, k opici rozmarem srdce plesající
přistoupila rychle liška, toto pravivší: Oznam mně, sestro,
proč tak veselíš se, abych s tebou těšila se; co jest
příčinou této tak veliké rozkoše a jásání? Leč ona
veselá, vesele odvětila: Ovšem v úplném svitu měsíčném,
jehož miluji, nyní plesám a téhož užívám; vždyť mám
to ráda, a čehož ostatní užívají, v tom radosť mám.
K tomu liška podotkla: Domnívala jsem se (nebuď proto
nepokojnou !). nejmilejší, zajisté, že rukou, nosem a
blízkým okem a velejasným úsudkem k povaze rozumu
přede všemi zvířaty přibližuješ se; než z marného plesání
seznávám, že posud toho vzdálena jsi. Čím více totiž
rozumu vzdalujeme se, tím více zároveň od člověka
lišíme se! Mám totiž za to, nemýlím-li se, že milovati
světlo pravé, dobro jest, jak dalece základ jeho stálý
jest: poněvadž milovati něco pomíjejícího, nic jiného není,
nežli konečně litovati. Pokud tudíž nad tím, co milujeme,
radujeme se, že to máme; potud také brzy litujeme,
když toho ztratíme. Odtud stává se, že rozkoš věci
pozbyté, ihned obrátí se v Žal, a láska 1i potěšení
v zármutek. Pročež čím větší byla záliba v milování,
tím větší pak nastane žalosť po ztrátě, a čím větší bylo
potěšení v požitku, tím větší bývá zármutek v pozbytí.
Leč, jelikož jest lépe, nemilovati nežli bědovati; pokládám
vším právem za výbornější, věcmi pomíjejícími opovrhovati,
nežli je milovati. Jestliže totiž těchto nemilujeme, ale jimi
opovrhujeme; když zašly, neuboléváme. Tudíž, že světlo
miluješ, chválím tebe; avšak že vrátkého svitu měsíč
ného k rozkoši užíváš, v tom tě nechválím. V této totiž
noci, když úplněk měsíce jest, ruduješ se; když na schodu
bude, večera následujícího, smutna budeš. Nemožno totiž
jest, po ztrátě zamilovaného neteskniti: a tak což jiného
ti zbývá po minulé radosti, nežli přítomný bol? Zamilo
vaného zajisté kamkoli, všudy táhne za sebou radost,
leč když přešla, mžikem zaujímá konce její žalosť. Avšak
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není moudrého důstojno, radovati se proto, aby bědoval,
nobrž na čas želeti, aby na věky plesal. Nešťastný jest
zajisté obrat z rozkoše v žal. Z bědování však blahá
jest proměna v radosť. Pročež, nejmilejší, aby tvoje
milování bylo radostné a požitba stálá, jen to zamiluj
sobě světlo, a toho užívej, jež denní jest, a neproměnné,
a úplné. Proto však, jak i co milujeme, takými také
jsme; má totiž láska podobu chameleona čili proměnivce,
tudíž buď měníme se v lásce s tím, co milujeme, buď
stáli jsme, a s tímže buď snižujeme se, buď líbíme se.
Leč co bědujícímu chameleonu, že barva jeho ze zlata
v bláto proměnila se, odvětil zchytralý havran, neslyšela
js1? Uschovej zlato, polož na ně bláto, a ostatně dbej
zlata. To pravivši, a s Bohem! doloživši, odešla.

Hlava X.

Kde mnoho porad, tam jest spása.

Lišku, shromážďující stavivo, aby sobě nad zemí
dům zbudovala, potkal mravenec, a pozdraviv ji,
tázal se, co to asi dělá? Než ona odpověděla:
V temných brlohách země až posud přebývala jsem,
nyní pobádá mne duch, abych v světle, všem nejmilejším,
hnízdo sobě upravila. Jížto mravenec ihned vece: Byl
snad tobě v něčem obtížný onen prvotný příbytek?
Jemuž ona: Nikdy zajisté, nobrž nejjistější a pokojný:
avšak k vůli této sladkostí světla nakloněna jsem.
Tehdy mravenec dodal: Arciže, sladké jest světlo, a
příjemno očím, viděti slunce; leč mnohem více chutná
život, a nejpříjemnější jest jistý pokoj. Pročež, sestro,
ačkoliv nejsem hoden, abych rádcem byl opatrnosti tvé,
toto však tobě do paměti vracím, a v novotě této
pravdivo jest, že drůbežníkům a kožešníkům nemálo
v zášti jsi: oněm zajisté pro horlivosť o slepice, těmto
však pro Žžádostivosť kůžek tvých. Radím tedy, abys
v novém podniku rady starých vyhledával. Neboť rada
ochrání tebe, a opatrnosť zachová tebe. Na to liška
neprozřetelně odvětila: Nejméně, bratře, poslouchám
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toho: neboť nemyslím nikterak, že rady tvé mně potřebí
jest. Jíž mravenec opatrně odpověděl: Počátky, tíží
sice věcí nejmenší, silou bývají největší. Neboť z malého
semene obrovská palma vyrostá. Pročež v malých
počátcích největší mají rady konány býti. Jelikož malá
chyba z počátku, největší stává se v konci. Takto
nepatrné kořene porušení, v celé tělo stromu rozlévá se,
protože v počátku svém, věcnosť celku obsažena jest.
Dodej, že nedbaje nejmenších, poznenáhla vydáš se
u větší (Ekl. XIX. 1). Pročež Šalomoun v Příslovích
vece: Slyš radu, a přijmi učení, abys byl moudrým u
věcí nejposlednějších (Přísl. XIX. 20). Neboť i pomysly
radami utvrzeny bývají. Na to liška, přemožena jsouc
důvody rozumu, odvětila: Byť bych i v tom, co zamýšlím,
rady potřebí měla; nicméně dosti mně rady jest doma
od přírody. Jemuž opatrně mravenec: Napsáno jest, vece
(Přísl. II. €.), nebuď moudrým sám u sebe, a ať ne
spoléháš se na opatrnosť svou; poněvadž pravící se býti
moudrými, blázni učinění jsou. Ždaliž nevidí čtyry oči
vícé, nežli dvě? A rozmnožené svity více osvětlují?
Větší zajisté jest moc mnohých, a loď větším počtem
plavcův jistěji řízena bývá. Leč čí jest rada? Zdaliž ne
moudrosti? Vždyť ta, co tají jednomu, zjevuje druhému:
a pokory jsouc „milovnice, nejčastěji pravé o činnosti
radě učí někým jiným. (Což jestli zrale posoudíš;
svědka rádce přičinivši, jistější staneš se, 1 upřímo
k lepšímu kráčeti budeš. Čím více tedy jest rada
z mnohých, tím blahodárnější bude. Jelikož, kde mnohé
jsou rady, tam blaho. Takto mudřec slyšící ještě
moudřejším bude, a rozumný vlády dosáhne (Přísl. I. 5).
K tomu liška vece: Vím, že prozřetelen jsi; nauč
mne, prosím, čí rady poslouchati třeba? Na to onen:
Moudrého, pravil, opatrného, učeného, zkušeného, přítele.
věrného, veledušného, Boha bojícího se. Po těch slovích
ostražitý schytralou, od sebe vyučenou, s Bohem! praviv,
propustil.



Hlava XI.
Pilnějším rozjímáním vše rozvažuj, prve nežli jednáš.

Po maličkém pokrmu vzatého zažitíí když vůl
odpočívající, opět jej do úst vraceje, přežvykoval, vepř
vidě to, přistoupil k němu, praviv: Což jest to, co činíš,
roháči? Jemuž onen, žvýkám, vece. 'fehdy vepř: Málo
před tím složil jsi těžké jarmo, proč nyní neodpočíváš ?
Zdaliž není na tom dosti, jednou zažívati? Na to vůl
takto prý pravil: Ovšem, bratře, kdybys žvýkal, nikterak
bys takto nesmýšlel. Kde medle nalezá se cit požívací,
zdali ne v ústech? Pročež čím pilněji pokrm žvýkáme,
tím více chuť jeho seznáváme, a chutnáním soudným
úsilovněji bavíme se. V pravdě zuby stoličky dvojité
příroda prozřetelná utvořila, aby žvýkání větší bylo, a
čidlo ochutnávání prozřetelně položeno jest v ústech,
abychom s potěšením pokrm déle v jícnu chovali. Ano,
když žvýkám, lépe zažívám, a jídlo mnohem čistější
požívám. Tehdy vepř, slyšev to, dodal: Kdo že učil
tebe žvýkati? Jemuž onen: Zajisté ono umění vyučilo
mne tomu v těle, ježto mudrce naučilo rozjímati v duchu.
Opatrný totiž, pilným rozjímáním uvažuje vše, co mluví
neb koná. Pročež rozvážně jednak mluví, a zkusiv,
podobně jedná. K čemuž tudíž dána jest člověku jasná
rozumu rada. a nejmilejší jemu poskytnuto jest přemýšlení
dobro: zdaliž ne proto, aby jich zdárně v činnosti své
užil? Odtud přemyslu předchozí rozjímání vždycky
zachována i předsevzata býti má ve všech činech
lidských. Kteří totiž moudrostí vedeni bývají, co nejvíce
možno vytříbenější a čistější bádání sledují. Aniž dostatečno
jest, věc, kterou konati máme, jedenkrát viděti; leč nutno
jest, důkladně ji častěji rozebrati: tak jako čtiverým
zažitím pokrm upraven, dříve nežli článkům čistější
podán bývá. Veškeren totiž pokrm, dříve než životu
vtělen jest, čtverým zažitím dříve očistěn bývá. Předně
vchází do žaludku a tam rozmíchán, a čisté od nečistého
odděleno, a což nečistého jest, zadkem vyloučeno bývá.
Na to čisté odděleno k játrám dodáno, a tam že čistěno
bývá, 1 stává se krví; a čisté od nečistého opět odčiněno
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a nečisté močem odchází: potom čisté, jsouc odloučeno,
k slezinám přechází, od nich přitaženo byvši, kdež po
třetí čistěno bývá; a opět odloučeno bývá čisté od ne
čistého, a nečistota potem i slinou vymětěna bývá.
Načež čisté odděleno články vedeno, a v článcích po
čtvrté tříbeno, a opět čisté od nečistoty odděleno, a co
nečistého jest, jakoby čistotou bylo, v nádobách semenných
uschováno a v početí rodném vyměšeno bývá; co nejčistějšíhovšakjest© zanecháno,v podstatuoudův
proměněno, posléze životu přivtěleno byvši, stává se
živým a. podstatou života. Pročež nižádná pokrmu
nečistota do života nevchází, dříve nežli po třikráte jídlo
ode všech poskvrn a nečistot vytříbeno jest. Ty tedy,
nejmilejší, jelikož nežvýkáš, více nečistý přijímáš pokrm,
a proto, po zákonu božském, za zvíře nečisté pokládán
býváš. To slyšev a zahanben byv, vepř odešel.

— -——————————

Hlava XII.
Ve všem vážnosti odměřenou pokračuj.

An kůň čile sem i tam poskakoval, obřemeněného
vola potkal, vážně vykračujícího. Jemuž pravil: Pročbylotobě© rozděleno© kopyto,ježto© pod| takým
břemenem více by tobě nyní prospěla tuhosť? Leč onen
odvětil: Arciže, kdo mne stvořil, ten to zařídil, abych vždy
tak pokračoval, a tím více pod tíží touto, abych vy
kračoval vážností odměřenou. Zdaliž nevíš, že často
záhuba v rychlé noze původ svůj má? Vždyťvěci smrtelné
všechny plny nebezpečí jsou, pročež nám všudy s vážností
pokračovati jest, abys mohl postaviv nohu jednu, spasitelně
rozjímati, kam bys položil nohu druhou. Nápodobně
pozdní a váhavá jest moudrosť lidem, jelikož smysly a
oudy tělesnými jsouce obtíženi, světlo moudrosti skryté
a na výsostech bydlící, v dlouhých dobách sotva do
stihnou. A proto, čím spíše ji hledají, tím jistěji nalezají.
My však, když s vážností línou kráčíme, mírněji pracujeme,
a to, což konáme, jasněji vidíme, a s duší pokojnou
o všem lépe soudíme: Neboť i moudrosť proniká vše od
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konce až do konce udatně, a zařizuje vše něžně. Pročež,
"ježto s váhavostí kráčíme, rychleji to, co zamýšlíme,
dosahujeme. Jelikož tou měrou. svítilnou -opatrnosti
vedeni býváme, tudíž takto po rovné cestě pravdy,
vyhnuvše se rozcestím, lépe k účelu díla směřujeme.
Zdaliž tvář nebeská, ačkoli toho nevidíme, přece s nejrychlejšípravidelnostíobíhá?© Náhlostipřírodaopatrná
netrpí, a co náhle přikvačí, to více zmatkem ducha
převrací. Nemírným během, jestli vážností zadržována
není, loď ztroskotá se, a urychleným porodem štěně prý
slepé vrženo bývá. Mírnějším deštěm země zůrodněna
bývá, a pravidelným krokem, netoliko ozdobněji, ale
též zdárněji jeřábové čili žeravové kráčejí. Ty však,
nejmilejší, jelikož nerozdílným kopytem rychleji poskakuješ,
často pádem zahanben býváš; pročež tudíž také za
zvíře nečisté považován jsi. To slyšev kůň. odcházeje
zastyděl se.

Hlava XIII.
K slyšení buď rychlým, ku věření váhavějším.

K lišce skryté a hladové, když přítel havran,
neméně se sebou nežli s ním soustrasť maje, slepice
v jistotě trvající, cestou schytralosti hleděl přivésti: tož
odebrav se k nim a pozdravení zrádné předeslav, vece:
Ohlašuji a zvěstuji vám radosť velikou, že liška stala
se jeptiškou, složivši divokosť; pojďte, ostatně v jistotě
jsouce, a vizte, což zázračného jest, že v modlitebnici
hška, závojem pokrytá, zpívá hodinky večerní čili nešpory,
zbožnými chválami. Ihned ony lehkomyslnosti srdce
uvěřivše, any pospíchaly, kohouta potkavšího zároveň
odvésti snažily se. Leč tento divnou obdařen jsa
rozumnosti, mžikem slova mam prohlédnuv, ženám svým
pravil: Slyšte mne, nesmyslné a lehkověrné! Kam totiž
spějete, nežli za vůdcem klamu k smrti? Totiž, jestli
věříte, že v havranu pravda jest, a od lišky dobroty
očekáváte: tož máte za to, že světlem jest temnosť a
V nepravostech že vězí ctnosť. I.eč to nemožno jest,
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jelikož jasnosť toliko ze světla svítí, a ctnosti krůpěj ze
zřídla dobroty toliko prýští se. Neslyšely jste posud, jak
vidím, průpovědi moudrých. Rychlým zajisté uchem
poslyšeno a váhavým srdcem věřeno býti má. Nutno
totiž, pilně dbáti, co a komu věřiti máme. V pravdě
méně opatrně, příteli a nepříteli stejně věřeno bývá, ana
láskou inenávistí, váha jazyka, tíží vášně nerovně houpá
se. Leč nikomu jistěji nežli příteli o zlu, a nepříteli o
dobru dán bývá sluch. O sobě však nikdy nevěř nepříteli
svému, na věky. Poněvadž, jestli právě mluví, sofistou čili
mudrákem jest, od dobra směřuje ke zlu: jestliže špatně
mluví, činí to, což jeho jest. Jeho tudíž dobrotě, jako
obecnému nepříteli a závistníku, věřeno býti nemá. Neboť
ano oko jeho jest závistné, milovníkem jsa temnosti, světlo
nenávidí, a aby zkalil jasno kohokoliv, černotu pomluvy
jazykem stříká. Pročež mnohomluvci, donášeči, lichotníku,
lháři, rovněž 1 úkladníku souhlas věrohodnosti, jak opatrní
stanovili, nikdy poskytnut býti nemá. V mnohomluvení
totiž hříchu neuběhneš, a lichotník nepravdu z pravdy
kuje. Takto jazyk, uvyklý na lži, sem i tam obrací se
k nim snadněji a úkladná duše ochotně i ráda sít
kovářství čili lestnosti rozprostírá. Nápodobně lakotnému,
jakož i hněvivému, nedosti jistě slyšení věnováno bývá:
lehké totiž slovo, aby věc dosažena byla, co nejrychleji
vypuštěno bývá, a pro hněv a nenávisť, neb pro závist
mrákotnou, snadno upřímnost úst od pravdy zkřivena bývá.
Což dále? Nikomu méně nežli sobě o dobru nevěř,
neboť přirozeně po chvále bažíme, a co většího jest,
obyčejně o sobě domýšlíme se. K tomu povážiti také
třeba výrok, že tolik a tak dalece věřiti se má, pokud
možno i slušno jest. Ostatně vhodnosť slova vhodností
skutku poznána bývá. Nad to uvažovati nám jest: jakosť
věci, místo, čas 1 spůsob. Následovně z toho snadno
plyne, že schytralému věřiti havranu zpozdilo jest, a
zhola nerozumem, že liška, odloživši divokosť, v závoji
pěje. "Toť zajisté s liščím ohonem nesouhlasí, a zhola
pravda od okolností její liší se. Když tedy jinak u víře
mnohá ostražitosť místo míti má, a pravda věcná veškerou
pílí vyhledávána býti má, věru nejhloupější věcí jest,
ihned uvěřiti, a nebezpečno, po lehkověrnosti rychleji

Apology mravné. M. Halabala. 4
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dáti se pobídnouti. Po těch slovích, opustivše havrana,
slepice kohoúta následovaly.

Hlava XIV.
Pokoj mysli milnj a zahálky chraň se.

V době večerní vola jarmem obtíženého, zahálčivý
a toulavý vlk potkav, jakoby soustrasť jemu jevě, pravil:
Kdy že vyprostěn, v blažené svobodě toulati se budeš,
a unaven jsa, v libém pokoji oddechneš si, odpočívaje ?
Jemuž onen odvětil: Zajisté, až moudrosť opustí přírodu.
Práce že pokud snášeti bude článkův jednota, nikdy
mne nesvede toulavosti plenivá svoboda, aneb zahálka
srdce, zmítaná bouřemi. Neboťtoulavostťjest jakási loupež
mysli, a zahálka jest bouří srdce. Vždyťsmysl, od ctnosti
odvrácený, záhy jako Kain (I. k. Mojž. IV.) tulák 1
poběhlík, rozptyluje se, a jako David (IM. k. král. XI.)
ihned bouřkou nepravosti zachvácen bývá duch zahálčivý.
K tomu vlk dodal: Nikdy tedy neodpočívá sobě moudrý ?
Odvětilvůl: Ano, jistý pokojovládá jej. Zdaliž nepozoroval
jsi, že horní čelisť, ačkoliv nepohybuje se, nicméně
nezahálí? Tak arciže mudřec, ačkoliv také nikdy nezahálí,
ustavičně buď myslí buď tělem tuží se. Co že jest zahálka,nežliziráta© nenahraditelnéhočasu?© Mařeníživota?
Zpátečnictví pokračujícího ? Odtud rodí se těla zmalátnělosť,
plodí hrdosť, zapaluje smilnosť, řozvazuje jazyk, krmí
bídu a uvádí loupež. Nouzi totiž koná ochablá ruka
(Přísl X. 4.), a miluje zahálku, nejzpozdilejším jest.
Takže an Israel v sobotu odpočíval (L. kn. Mojž. XVI. 30.),
nebe nedeštilo manny. Ano i voda nepohybující se
zapáchá, a meč nehybný brzo rezem znečistěn bývá,
noha odpočívající strne, a roucho uložené krutý zub
molův ohlodá. Naopak zase, nebe neustále krouží, *)

*) Dle staré nauky Ptolemejské okolo země; ovšem toliko
zdánlivě; dle nové nauky však veškeré nebe i se zemí naší krouží.
Tělesa nebeská všechna v ustavičném jsou pohybu. Viz kn. I. hl. VII.
XXVI. poznámku. Též srovnej: kn. II. 1. 12. IIT. 12. 18. 21. 24.
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srdce, dokud žije, nikdy neodpočívá, přirozená síla nespí,
a královna světa, opatrnost, povždy působí. Pročež,
nejmilejší, já zahálky chráně se, vždycky buď ořu, buď
jím, buď žvýkám:; aneb smysly maje. mráčkem pokryty,
pokrm žvýkaje, odpočívám a spím. To uslyšev, ihned
vlk zahálčivý a toulavý, zahanben jsa, odešel.

Hlava XV.
Učeně mluv, a skoupým buď v slově.

An havran, po mnohé práci a snaze, posléze
sotva promluviti naučil se, slyšev žábu, mnoho kuňkající,
sestoupil i pravil: Kdož tě, sestro, naučil mluviti? Leč
ona odvětila: Věru nikdo, ale pro odňatý ocas mluvu
dala mně příroda štědrá. Tehdy havran: Šťastná zajisté
změna, pro ocas zvířeckosti, dosáhnouti mluvu rozumovou.
Jemuž žába podotkla: Tobě však, že mluviti umíš, odkud
se t1 dostalo, bratře? Pak on: Mnohými zajisté pracemi
a snahami mluvu koupil jsem, a naučil jsem se jí. To
slyševši, žába nadutá, dodala: Ejhle, ty mluviti vyučen
jsi, a já neučená jsem; jestli tedy libo, zápasme výmluv
ností, aby ukázalo se, kdo z nás bohatěji mluví. K tomu
havran, přemysliv větu, vece: Já toliko, to málo, čemu
jsem se naučil, mluviti znám; ty však, ana jsi neučila
se tomu, aniž mluvu jsi koupila, dosti z toho vysvítá, že
kdybys ji byla koupila a kdybys vyučena byla, nevylévala
bys takto výmluvnosti své, ale ji buď s opatrností pro
dávala, aneb dobrodějstvím darovala bys. Leč ona
brblavá: Nyní, vece, mluvíš ty, a komu řeč svou
prodáváš ? Ihned tento. odvětil: Moudrému. Neboť komu
nic neprávě učiněno, ztraceno jest, a cokoli řádně
praveno, milo jest. Zdaliž neslyšelas, že (Přísl. X. 20.)
stříbrem výborným jest jazyk spravedlivce, jelikož nejdražší
jest. Vždyť zámek neb závora, zřídka otvíraná, pevnější
jest, a jazyk méně užívaný věrnější. Neboť což déle
přímé chová se, tížeji skřiveno bývá. An však jazyk
nemluví, právě činí. Jelikož ale mysli početím jest slovo,
kdež toto přílišně rozlévá se, rozumu svazek rozpoután

4*



— 99 <

bývá. Zdaliž ne růzností řečí (I. k. Mojž. XI 9.)
v Babyloně zmaten byl ret lidský? A zdaliž božské
pravdy (II. k. Mojž. XX. 1.) trouba nebyla krátkozvučná
na hoře Sinaj, ana toliko desatero prohlásila? Abychom
méně mluvili, uzavírají se ústa dveřmi rtův, a žíla ostrá,
azyková. proto ústičkami obložena jest. Neboť, jestliže
ilas jinak slovem jest, a ne toliko zvukem; nutno, aby
rozjímáním počato, radou utvořeno, úsudkem zažito, a
lože svým místem i časem zažité, v otevřených uších
zaznělo. Pět hlásek dáno jest člověku, abychom dílem
mluvili k mysli. A proto jazyk jediným jest nástrojem
řeči a chuti, abychom totiž málo, a to dříve rozumem
achutnalé, to jest přemyšlené, mluvili. Zdaliž neslyšelas,
20Ž psáno jest (Oseáš. VIII. 7.): Vítr rozsejí a bouři žítibudou?Jelikožv.© mnohomluveníhříchuneostaneš
Přísl. X. 9.), a kdo víchorem žvavosti vylévá se, nezažitá
slova pronášeje, buď jiné znepokojuje. buď sám sebe.
Prote starým filosofům čili mudrcům povždy zamlouvalo
se, málo mluviti. Což více? Kdo mnoho mluví, málo
přemýšlí, a slovo zbytečné sem i tam proplkne. Po těch
slovích, rozešli se.

Hlava XVI.
Mluv hlasem mírným, a jednej činem velikým.

Když osel, jako průvodčí Iva předcházející, z daleka
lupu vlkův spatřil, počal náhle vydávati hlas, tak že
jeho ohromností povětrnou přestrašen byv, zástup ne
přátelský ustupoval. Avšak, když protivníci po hlasu
poznali, že to osel jest. pevně stojíce, počali smáti se,
vědouce, že takový zvuk hrudí nikterak nesouhlasí
s udatností srdce. Tehdy lev, uslyšev hlas. ihned běžel
k společníku, praviv: Příteli, co jest tobě? Proč křičels?
Jemuž onen: Bratře můj, stádo vlkův ukázalo se, jež
hlasem velikým zastrašil jsem; ani se nehna. Leč ihned
k vůni tvé, ne bez podivení mého, zmizelo. Na to lev,
chytře usmívaje se: Nevíš, vece, že vlk zlý a schytralý
jsa, zvuku posmívá se, a toliko udatnosti bojí se; štěkání
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psa nedbá, když jen kousnutí unikne? Taktéž zkušený
vojín trouby válečné nebojí se, ale meče; a učený filosof
čili mudřec nestrachuje se oblakových hromův, ale blesku.
Co že jest křik jiného, nežli prázdného hrudí a úst
vypustěný hlahol? Tudíž prázdné věci více duní, a naduté
pukají: pročež, nejmilejší, kdo křikův užívá, od moudrého
vysmán bývá; neboť strachu jemu nikterak nenažene.
Jelikož větrný a prázdný, bez základu ctnosti a síly
shledán bývá. Křikem totiž plamen hněvu v peci srdce
zapálen bývá, z něhož ihned dým povstává, a jelikož
rozum zatemněn jest, jasnosť ctnosti mračí se. Ze světla
tedy rozumu povstává ctnosť. Proto mnohem rozumněji
děje se, že pohrdnouc zvukem marné slávy zevnější,
velikostí věcí skončeno bývá. Tak pravidelný běh nebes,
jelikož jest činnosť silná, s velikou sice silou, ale bez
zvuku vykonán bývá. Tím slovem pro křiklavý hlas osel
zahanben byv, společnosti Iva vzdálil se.

Hlava XVII.
Slavná jest zámožnosť mírná.AnTitančilisluncenebJasan| jednostejnou

pravidelností stále pohyboval se, velmi tomu divě se,
Merkur čili Dobropán s touto otázkou obrátil se k němu:
Co že vždycky v eklyptice čili zvířetníku kroužíš, a
tamže stáleem*) jsa, nikdy odtud nevypadáš? Jenž
pravil: Pramenem moudrosti od starodávna nazván jsi,
a toho neznáš? Kdež medle mezi hvězdami slunce
slavnější, jemuž zdrojně a původně dáno jest světlo prvo
rodné, jež jedinou nebes nadějí jest, 1 slávou hvězd?
Protož tedy, nejmilejší, střednou povždy nebes dráhou
pohybuje se, aniž kdy od ní odkloním se. Neboť, jestliže
právě uvážils to, tož zdar obyčejně rodí nepřátely, a
vzbuzuje závistníky, aniž kdy získá přítele pravdy; pročež
v tom i největší skromnosť čili mírnosť zachovávána
býti má, aby, když řevnivce nespravedlivě vzbuzuje

*) Toto slovo velmi a podivně blíží se k učení Kopernikovu.
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blahobyt, spravedlivě jich netvořila zámožnosti nestřídmápřevrácenosť.Zajistéproto© královnavčelpostrádá
žíhadla, jižto příroda tak utvořila, aby, když jest možnosť
činnosti větší, též i vážnosť přepychu byla zároveň menší.
Slepým věru světlem a dnem vrátkým jest zdar věcí
měňavých, pročež vždycky třeba obávati se, aby světlo
neproměnilo se v temnosť, a aby noc na den náhlým
během nesledovala. A proto v štěstí opatrně dbejme více
o skromnosť a blahodějství, abychom onou vyhnuli se
nepřátelům, tímto získali sobě přátel, a když někdy
proti nám propukne bouře protivenství, spasitelného
útulku přístav abychom nalezli u přátel. V pravdě plavec
opatrnější, an budoucí bouře návalu obává se, v jasnu
ticha obezřetným jsa, aby tím jistěji plavil se, plachtu
lodní skracuje. Neboť jako přílišná jasnosť zrak oslepuje,
a nemírná radosť srdce ubíjí: takto blahobyt nemírný“:
mate. Vždyť jako v střídmosti záleží zdraví těla, tak
v skromnosti zdraví ducha. Zdaliž na výšině postaveni,
přirozeně nebojíme se, bychom nepadli? Opatrně tudíž,
když prospíváme, na pevné“ půdě pokory, jednu nohu
nad druhou držme, abychom tak uprostřed trvajíce,
jakoby mezi výšinoui nížinou, nebojíce se více pokořování,
leč. milujíce. v pokoře zachovánu býti, moudrosti spasitel
ným vůdcovstvím řízeni jsouce, takže prošli statky
časnými, abychom neztratili věčných. Na vysokých totiž
vlnách neplavě jistě zadek lodi, ale pevně stojí u pevniný
břehu, když na suchu vesla neb kotvu plavec pevní.
Kdo že pevněji budovu vzhůru staví, zdaliž ne ten, kdo
základ její hlouběji klade? Jako tudíž jasno nebeské,
čím jest jasnějším, tím jest i stálejším a tišším: lak i
moudrého blahobyt má býti tím skromnější, čím jest větší.
To praviv, mlčel.



Hlava XVIII.
Nikým nepohrdej, ale každému patřičnou česť

proukazuj.

Když lev a liška, síly a chytrosti spolek uzavřevše,
k vyhledání píce sobě vyšli. potkala je myš: kterou sice
lev, tváří přívětivou na ni pohlednuv, ohonem spuštěným,
pokorně pozdravil, liška však šíjí vztyčenou, a ocasem
vzhůru pozdviženým, posměšně vysmála se jí. Ale myška
chytrá, úctu na uctívajícího vděčně hromadíc, s tváří
schytralou, dobře vědoma si jsouc urážky, šla mimo.
Když potom oni, krutého hladu žárem puzeni, semi tam po
horách, píci hledajíce, toulali se, stalo se, že v ukryté smečky
nohou méně opatrnou zároveň vpadli. Této tedy události
příhodu myš seznavši, ihned přiběhla, a Ivova pozdravení
a liščina posměchu jsouc pamětliva, smečky Iva přehlodavši.
osvobodila jej; avšak lišce, v hluboké pokoře, a zrakem
prosebným stejné pomoci žádající, posměšně odvětila :
Proč na mne koukáš, jížto jsi onehdy nadutě opovrhla,
a mně pyšně posmívala se? A dodala: Ó liško, úskočná
sice jsi, ale opatrnosti tobě schází; nevědělas totiž, že
věcem i nejmenším mocnosť jakási od přírody jest dána.
Pročež ničím nemá moudrý pohrdati, jelikož každá věc
místem 1časem má svou důležitosť; aniž tak hleděno býti
má na nepatrnosť tíže, nežli na jakosť ctnosti. Mnohé
totiž věci maličkostí tíže nepatrné, velikostí ctnosti jsou
největší. Takto jiných drahocennější jsou kameny menší,
a věcí obrovských hmoty malicherné jsou plodné. Což
v oudech nepatrnější zřítelnice, jížto přece nic vzácnějšího
není, a spása lodi častokráte více od nepatrného hřebíku
nežli od ohromného stežně závisí. Takže, ačkoli sukno
z vlny vyrobeno bývá, nicméně bez jehly nemůže oblečeno
býti. Což dále? Malý pavouk vraždí mužé, a blecha
nejkrutější trýzní jej. Nikým tudíž neopovrhuj:; poněvadž
jedenkaždý prospěti může. Aniž malicherno jest, když
neškodí. Leč 1 každému poctu patřičnou vzdej. Neboť
což pocta jiného jest, nežli jediný čin všech ctností? Zde
totiž opatrnosť jest, když šetřeno bývá, komu, kdy, kde,
a jak vzdána býti má; spravedlnosť však, an nikterak
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méně, nežli spravedlivo jest, udělena bývá; velikoduší,
an nikterak více, nežli slušno jest, dána bývá; střídmosť,
an skromně uštědřena bývá; vždyť nad míru ctíti, po
směchem jest. Kdož tedy úctou jiného předchází, sám
sebe vlastně ctí, jelikož obezřetný ctitel, zákonem
rozumovým, jeví se býti majitelem všech téměř ctností.
Po těch slovech pyšnou v smečce zanechal.

Hlava XIX.
Buď přítelem všem, důvěrným několika, nejvěrnější

veškerým.

Bodlavého ježka spatře hadík, brnění jeho divě se,
pravil; Ty kdo jsi? Jemuž onen: Věrný přítel; neboť
přítelem ten jest. kdo jedinou jest duší s tebou. Než
pravým jest, kdo, jestliže příliš k němu přilneš, bodne
tě. Neboť kdo právě miluje, i v žertech kárá, a kdo
v zločinech lichotí, nenávidí. Na to zmije vece: Líbí se
věru dosti, že přátelství jest nejužší jednota srdcí, leč
že pravda její trnem jest, méně libo; pravé totiž milování
netoliko na povrchu, nobrž v skutku, ne v krutosti,
nobrž v tichosti založeno jest. Zdaliž nepovstal trn
z kořene kletby? Tehdy ježek, bodnut jsa touto výtkou,
podotkl: Vím, nejmilejší, že láska i nenávisť v jediné
podstatě kořen svůj. mají: pročež v jedovaté jizlivosti
tvé obecným nepřátelstvím jsi, a v léčivé síle tvé
přátelstvím jsi obecným. Avšak lásky pravda i lichosť
dané podstaty, poznávají se dle obalu. Pravá totiž láska
vně bodá, a lahodí v nitru: zvenku jest tuhá, a v nitru
sládne, vně raní a v nitru hojí. Jest totiž jako trpký
lék. Aneb, jak Aristoteles píše, miluje, jako nenávidící
stařec. A věrnému Davidovi, milovníku, praveno bylo,
že nenáviděl sebe, miluje se. Lichá totiž láska jiskří se
v svitu očí, chutná v ústech, lichotí v uších, usmívá se
v tváři, líbí se a lahodí v pleti: v nitru však jest jedem
sardinským, jelikož totiž, -koho vraždí, smíchem zahynouti
káže. Čili snad chlubíš se pestrou kůží svou? Vždyť i
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baziliška oko rumění se, a přece usmrcuje; štír prvé
líže, nežli bodne, a když ústy něžně pleť zjemnil,
ohonu jedovatý hrot tím záhubněji vráží. Sirena líbezně
zpívá, aby plavce užaslého v bouři zahubila. A kde
nebezpečnější jest plavba, tam hladina vody více
usmívá se. Trn tedy ježka jest pravým a rozumným
přítelem, a pestrosť hadí jest klamná. K čemuž dodatkem
vece: Trn zajisté můj z kořene kletby neklíčí, nobrž
podstatu vnitrnou milejší býti ukazuje. Trním totiž
příroda ozbrojuje růže, a pod bodavou kůrou chová
kaštan nejlahodnější ovoce. To slyševši, zmije dí:
Poněvadž pravým a rozumným přítelem jsi, ráda bych,
zdali milo, důvěrným přátelstvím s tebou spojila se. Než
onen odvětil: Já věru přítelem jsem všem, důvěrným
několika, nejvěrnější veškerým. Neboť kdo všech nemiluje,
nikoliv z lásky nemiloval. A kdo jest důvěrníkem všech,
nikoho není milovníkem velikým. Umenšuje se totiž
síla, když rozptyluje se. 'Fakto matka více miluje
jedináčka, nežli když má zároveň veliký počet dítek.
Avšak, chceš-li věděti, s nikým důvěrného přátelství
neuzavru, nežli koho ctnosť i pravdomluvnosť po dlouhou
dobu, v tisíci nebezpečích, prve bych zkusil. Víno totiž
nové, nový přítel. Chutná totiž v ústech, šumí v břichu,
pění se v hlavě, tají se nepokojné v kvase. A proto
nehodlám býti tvým přítelem Přítelbláznův, jim podobným
učiněn jest. "To praviv, pohrdnutou opustil.

Hlava XX.
Jednomu toliko nejmilejšímu, když toho potřebí bude,

srdce svěř.

Havran když rozjímal sám v sobě. komu by někdy
srdce svého svěřiti mohl tajemství, holub o tom pře
mýšlejícího spatřiv, přistoupil k němu, pravě: Což jest,
co takým rozjímáním uvažuješ, bratře můj? Jemuž onen:
Rozjímám věru nyní, že (Ekl. I. 15.) bláznův nesmírný
jest počet, a moudrých velmi nepatrný. Neboť mysl
srdce samého jest nitro, tak že kdo zjeví, co myslí. ten
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srdce ukazuje. Jaký tedy medle jsi, abych tobě i srdce
svoje svěřil, nejdražší život svůj, nejtajnější nitro, nej
hlubší kořen svůj? Tajemství jest moje, protože srdce
jest moje. Tehdy holub, to uslyšev, dodal: Vím dobře,
že chytrý jsi přirozeností svou. Pročež tedy, bratře,
prosím tě, vyuč mne. kterým, když toho potřebí bude,
s jistotou mohl bych svěřiti srdce svoje. Ihned onen ochotně
přisvědčiv: Buď jedinému. vece, buď nikomu. Nej
výbornější totiž, a vzácná věrnosť jest, z této však stává
se srdci nádoba nejdrahocennější, v níž spasitelnosť
uschová se, poněvadž ani sama sebou nerozpadne se,
aniž železem neb jinou věcí neroztluče se, aniž podivná
jeho pevnosť nejjemnějším hrotem tepla neroztaví se.
Takže žílu zlatou příroda zemní v hlubinách tají, a kořen
životodárný do půdy hlubší pevná rostlina zapouští, a
mícha nejdražší v kostích kryje se. Vždyť ústa moudrých
v srdcích jejich. Neboť tato jsou jim nejdražší, a aby
takto skryta byla, a srdcem zachována, v pokladnici
života položená uschovali. Leč srdce bláznův v ústech
jejich, protože ústa v nich mají srdce vládu, jelikož
otevřená majíce prsa, a srdce nevážíce sobě, lehkého
vzduchu čili vánku toto lehčejší vypouštějí, a proto
nejrychleji hynou, poněvadž pro nic zřídlo života vy
prázdňují. Čož bedlivě zaznamenav sobě, onen takto
poučen byv, odešel.

Hlava XXI.

Nad veškerým protivenstvím abys zvítězil, k tomu
třeba trpělivosti veledušnosť.

Obilné*) zrno, vhozené do země i odumřelé, ano
vedle suchého kamene klíčilo, lilie takto prý jemu
pravila: Odkud tobě steřelému a mrtvému, duch klíčení,
ana já, pošlapána jsouc, tím samým hynu? Jížto zrno
odvětilo: Toť z veličenství ctnosti přihází se mně, jížto

*) Rukopis staročeský v Praze K. 21. má: „pšeničné.“ Místo
lilije, čili vlastně cibule lilijové, rozmlouvá kámen oblásek (silex) se
zrnem pšeničným v některých rukopisech a prvotiscích.
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stává se, že utrpení moje jest mojím úkonem, a když
zemru, obživnu. Věcí totiž ctností největších, tehdy tím
více zračí se síla, ana jejich tělesná velikosť potřena
bývá čili zemře. Tak i fénix čili samolet zemřev, rodí
se, a skořice rozemletá více rozčiluje. Avšak věci, v nichž
síla méně převládá, když bývají třeny, z takového tření
zahanbeny bývají a drahocennosť svou pozbývají. Tak
drakonit drahokam, když třen bývá, vlastnosť svou ztrácí,
a magnet železo nepřitahuje, když totéž s ním děje se.
Takže nemocný oud bez bolesti dotýkán býti nemůže,a
zdravý když dotýkán bývá, rozkoš působí. Nepozorovals,
že ctnostný, když protivenstvími a nehodami potřen
bývá, tehdy velkodušnějším nalezen bývá? V neštěstí
totiž většího ukáže ducha, a rozum vítězící, tehdy tím
silněji utvrzen bývá. Neboť když spravedlivě tepán bývá,
od toho, jehož druhdy urazil, jedná rovnodušně. snášeje
to zmužile; opravuje mocně, což páchal nešlechetně;
převrácenosť i. ničemnosť řádně napraví, a křivdu
spravedlnosti učiněnou, trpělivostí nahrazuje, a taktó
ctnost padlou zmužilostí obnovuje, a zlo dobrem zakrývá
1 ozdobuje. Než, když nespravedlivě trpí, tož netoliko
trpě velikodušně jedná, nobrž i zázračně a vítězně snášeje,
poražen jsa, vítězí; jelikož dobro svoje, zachovaje ctnosť,
potratiti nemůže. V zlu totiž nebýti pokořen, zahanben
čili poražen, jest vítězství ctnosti. Leč nikdo nebývá
poražen,| nežlikomu| dobro| jeho© odňato— jest.
Veškeré však dobro veledušného v ctnosti jeho záleží;
ta totiž sama sobě dostatečnou jest, kterou, když výtečným
jest, v ní radosť nalezaje, a ctnost zachrániv. nmižádná
jeho zvenku neobnaží loupež, nižádná nezahanbí výtka,
nijedna jeho nezarmoutí srnyslu strasť.Zdaliž (Job I.) sv. Job,
ctností bohatý, nedostatkem věcí časných nikterak ne
ochudoběl? Touže Josef výtečným jsa (I. k. Mojž. III. 9.)
nikoliv na cti utrháním zneuctěn nebyl? V téže radosť
nalezaje Tobiáš (ob. [I.), v temnosti slepoty nebyl snad
opuštěn? Jestliže tedy trpělivým budeš, jakákoli by tě
zevně potkala nehoda, zahanben nebudeš. Jelikož v bídě,
když velikodušnosti přispěje štít trpělivosti, byť i trpěls,
vítězem zůstaneš. Neboť tak trpělivě snášeti, trpícímu
není utrpením. Takto příteli svému naříkajícímu Sokrates
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stal se lékařem trpící jeho mysli. Kdokoli chce, at
křivdu tobě činí slovem aneb skutkem, ty však ničeho
neutrpíš, bude-li toliko ctnosť velikoduší s tebou. Ano,
mudřec velikodušný v nehodách proslavuje se, jelikož
(II. Kor. XII. 9.) v nemoci moc dokonává se, a jed
jedem potírá se. Asbestové dřevo žárem čistí se, a
výborné zlato v peci skvěje se zkušebné. V protivenství
tudíž toliko netrpělivý poražen bývá, a v ní mudřec,
velikoduším nepřemožitelný, buď napraven, buď lékem
vyhojen, buď bezdušný vzkřísen bývá. To pravivši,
umlklo.

Hlava XXII.
Vždy více straně milosrdenství přej.

Medvídě proti chycenému beránku zuřící, holub
shora spatře, pravil: Proč zuříš proti ubohému? Jemuž
ono: Kdybys rod můj, a povahu, i zvyk můj povážils,
sám bys odpověděl sobě. Vždyť medvěda synem jsem ; že
medvědem jsem, obličej můj ukazuje, a tudíž nyní obyčej
medvědí následuji. Tehdy onen podotkl: Zanech zkažený rod
svůj, přemáhej krutou povahu, ostav obyčej dravecký ;neboť
Bůh milostný stvořil tebe, příroda zbožná krmí tebe, šírá
země zachovává tebe: Sladkou krví živ jsi, vhodným
článkův skladem trváš, a míz tvých svazkem pokoje utvrzen
jsi. V pravdě veškeren řád přírody ke zbožnosti tě vede.
Nebeské totiž věci i zemské všechny, tolik dobroty
skýtají tobě, abys živ byl. Ano, nekupuješ těla životný
pohyb, aniž nebes svit, aniž vzduchu vánék, aniž zemské
zrno, aniž kypící vody tok, jimiž žiješ. (Odkud tobě
medle toto vše, jestli ne z pouhé milosti přírody ? Pročež
odlož zuřivosť, utiš krutosť, přestaň zuřiti, a obrať se,
následujíc všeobecnou zbožnosť! Na to ono, málo dojato,
odvětilo: Zajisté k čemu moudře napomínáš, rád činil
bych, kdybych rozum, všechna zla krotící, měl. Ihned
tento: Dobře, vece, pravil jsi. Jelikož všechna ukrutná
přísnosť z krutosti mysli zvířecké povstává. Vzbouřené
totiž moře temnotou pokrývá se, a zlato vyleštěné tím
Jasněji skvěje se. Tak světlo moudrosti, dobročinnosti
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jest družkou, a zbožnosti vždycky přítelkyní; avšak
v mysli zmateno, povstává hněv bouřný, nevědomosť
temná, ukrutnosť přísná. Moudrý tedy, rozumem všechna
zla přemáhaje, zakusiv urážky, silou velikodušnosti,
opovrhuje hněvem, dobrodějstvím štědroty, odpouští
křivdu 1 krutosť, aniž na něco jiného, kromě na dobro
činnost srdce svého nepamatuje. Tak zla utrpená,
vytrvalostí ničí, trpělivostí přemáhá, a celkem rnilosrdenství
vítězem jeho činí. Zná totiž, že škůdce hněvu už po
droben jest, a pročež soustrasť jeví vítěz nad poraženým,
a protijedem čili protidávkou zbožnosti své léčí zlo cizí
slaboty. "Takto tudíž mír mudrce nepřemožitelným jest,
a milostnosť pomstou. V dobrých totiž věcech i zlých
svrchovaným jestiť vítězstvím: ctnosť neporušená. Kdo
však plamenem hněvu rychle zahoří, zapáchá.jako ohnivá
síra. Leč když rozumný vhodně rozhněvá se, tu září
jako zlato ryzé. Hněvivý tedy jest sírou páchnoucí, amudřechněvajícísejestzlatem| vytříbeným.To
praviv, odešel.

Hlava XXIII.
Urazil-lis někoho, boj se vždycky takého.

Liška velmi hladová, sem i tam žrádlo hledajíc,
méně opatrně šlápla na hada, skrytými stezkami lezoucího.
Ihned tento největším vztekem naplněn, kousl šlapající.
Než ona netrpěliva, uštknutí vrátila co nejrychleji
kousající. A takto vzájemné zuřivosti jedovatinou, k oba
polné pomstě vychrlenou, rozděleni jsou, rychle hledajíce
léky na rány. Po tom když po nějaké době opět
v ústrety sobě přišli, tož had ihned upamatoval se na
starou křivdu a novým hněvem počal k nové chystati
se pomstě. Skryv tudíž srdce nešlechetnosť, s radostným
obličejem, ale zrády plný, pozdravení předeslav, chytře
chytrou oslovil, řka: V pravdě, nyní hledala jsem tebe.
nejmilejší, abych tobě uštknutím úst ztracený, políbením
úst navrátila mír líbezný. (Cože Žživotného míru smrtel
níkům jest dražšího, pozemšťanům líbeznějšího, všem
milejšího a vzácnějšího? Vždyť ve svazku pokoje všechny
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věci trvají v tichosti, živé mají zdar, a tímže zákonem
1 řádem občanstvo kvete. Mír jest obecným dobrem. Na
to ona chytřejší, ihned na slova jeho opatrně takto od
větila: Věru, nejsvrchovanějším dobrem mír jest, pokud
pravým jest: leč jestliže lichým jest, tu světlem jest
zatemňujícím, životem smrtonosným, a sladkostí jedovatou.
Není totiž zla horšího, jako nepřátelství, mírem spůsobené.
Pročež s tebou budiž, nejmilejší, tvůj mír; poněvadž
kdekoli jest paměť urážky, tam hněv jest, hněv ale žádá
pomstu, pomsta chystá úklad, jenž posléze uloží trest.
Srdce tvého nevidím, leč k rozumu útočiště beru, a
v jeho světle krutou útrobu tvou. ačkoli skrytou, pro
hlédám. Pravdivý totiž mír nikdy urážky pamětliv není,
leč lichý nestrpí zapomenutí její. Slabý však mír, za
pomenutí druhdy urážky pomní. Proto uraženého vždycky
bát a chrániti se máme, jelikož urážka pamětlivou, hněv
rychlým, pomsta žádoucí a milostnosť váhavou jest. Tak
bratří Josefa, jehož urazili v mládí, ještě jako starci
obávali se. To pravivši, a nepříteli vyhnuvši se, odešla.

Hlava XXIV.
S vyvoleným druhem cestuj, aneb rozmlouvej.

Liška, k vysoké starobě dospěvšíi, spáchaných vin
sobě vědoma, když k. zadostičinění putovati chtěla,
ihned pověsť pouti její roznesla se, a poutnici přidružil
se pes za průvodce. Jemuž stařena liška vece: Štěkotem
a kousáním křivdu provolávati v obyčeji míváš, a proto
nepůjdu s tebou. An onen takto zapuzen byl, divý osel
dí: Následovati budu tebe, sestro. Jemuž ona: V jasnu,
vece, smutný, v temnosti veselý jsa, závistivý jsi. Kdyby
nehoda zastihla mne, radoval bys se: jestli by dobro
přihodilo se mně, rmoutil bys se. Odejdi tedy, jelikož
nepřítele světla nechci míti za průvodčího. Sotva ten
byl odbyt, ihned medvěd nabízeje se přistoupil, jemuž
liška odvětila: Příliš zuřivého hrudí jsi, a přichystanou
pomsty tlapu máš: kdybys buď proti mně neb proti
někomu jinému hněvem zahořel aneb řítil se. tu bys



buď zahanbil průvodkyni svou, aneb vinnou vraživě
roztrhal bys. S tebou tedy nebudu putovati. Tehdy lvovi,
totéž žádajícímu: Prosím, vece, nejmilejší, abys nekráčel
se mnou, jelikož pro udatnosť úsrdečné síly velmi jsi
domýšlivý a smělý. Snad bys něco takého podniknouti
chtěl. odkud bys sotva, snad nikdy nohy své nevytáhl.
Potom když lev propuštěn byl, a páv za společníka jí
nabízel se, pravila jemu: Věru pro zlaté peří býváš
žádán, a přepychem mrháš sebe, s tebou nehodlám
putovati, poněvadž nechci ztratiti ohon, protvoje peří
a přepych. An takto onen zapuzen byl, vlk odporučoval
se, praviv: Prosím, abys skroušeného přijala. 1 pokání
činícího. Jemuž ona: Žádám, abys opustil mne, zločiny
své želící. Neboť se zlodějem nikdy nepůjdu, abych
tvého odsouzení a zločinu nestala se účastnou. Leč i
vepři hned nabízejícímu se, pravila: Odejdi, ješto tvou
mrzkostí nevolím špiniti se. Konečně domácímu oslu,
velmi odporučujícímu se, odvětila: Odstup ode mne,
pošetilče. Poněvadž bys někde bez příčiny zařval, a
když by pak vlci přiběhli, zároveň s tebou zahanbena
bych byla. Všemi těmito opovrhnuvši úsudkem rozumu,
liška povstavší, tyto sobě za druhy, prosbami jich po
hnuta, vyvolila: Pardála, jehož tlama voní, opici, v úplňku
měsíce plesající, beránka tichého, zajíce bázlivého, ježka
pleti bodavé, vola prací žijícího, kamzíka, poskvrny
štítícího se, a mravence opatrného. 5 těmi když vesele
putovala, havran potkav je, pravil: Co to za průvod?
-Jemuž ona: Vybraná, vece, družina rozumného ; neboť
s výborným, výborným budeš, a kdo s moudrým kráčí,
moudrým stane se. Na to onen: Právě, dí, rozsoudila
jsi. Než nauč mne, s kým obcuje, prospěch 1 zdar bych
měl. Ihned ona: S milovníkem moudrosti, vece, a
s horlitelem spravedlnosti, a s věrným pěstitelem přátelství.
To, pravivši, dále pokračovala.
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Hlava XXV.
Ve všem buď spořádaným.

Slyšíc ucho, že oko víčkem chráněno jest, ostrým
bodeno "závisti hrotem, přírodě vece: Proč jsi oko tak
hybných víček hradbou ohradila, mne však tak nahé
odevšad zanechalas? Věru, nikoli v menší poctivosti
míti jsi mne měla, poněvadž,jestli světlo těší, více zajisté
slovo, a jestli zrak poučuje, více ještě sluch. Jemuž ona,
obojí moudrosti umělá tvůrkyně, trpělivě odvětila: Kdybys
polohu článků vidělo, 1 na světlo rozumu dbalo, více
bys díkučiněním, nežli žalobnou otázkou, zavděčilo se
mně. Zdaliž nejsi umístěno v hlubině, a kostí, též i
křupavkou dokola chráněno? Vně však svítilnou těla jest
oko, a proto ostražitě blánkou rychlosti opatřeno jest, a
pročež i dvířkami zavíráno bývá, abynic neslušného,
byť i chtícímu, svitem vytrysknutým představeno nebylo.
K tomu ucho dodalo: Proč jsi také mně dvéře opovržení
nedala? Čili snad za méně škodnou pokládalas nákazu
ušní nežli zřítelnice? Na to příroda odvětila: Neslyšelos,
že první vchod smrti, přijav jedovatý výrok hada, bez
uzdný ženy sluch otevřel? Přímo zajisté až do srdce
vniká slovo; jelikož otevřenou stezkou line z ucha do
záhybů hrudí. Tehdy příroda podotkla: Ovšem, jako
nemá zírati se na to, leč co slušno, tak 1 nemá po
sloucháno býti, leč co čestno. Zdaliž nepostavila jsem
proto tebe v středu hlavy? Každý totiž čin moudrého
má počestnou pravidelností spořádán býti, a jako ve
věcech nebeských moudrostí vladaře, nižádný pohyb bez
pravidla spatřen nebývá, takže i v oudech, duši rozumné
poddanýeh, nižádný kon neřádný jeviti se nemá. Odtud
chod mudrce jest vážný, pohled cudný, sluch čestný,
stav ubraný, oděv slušný. Nejvíce však okrasa opatrnosti
má odrážeti se v obličeji, poněvadž jasný roh moudrosti
(II. k. Mojž. III. 29.) ozdobil i oslavil tvář Mojžíšovu.
Tudíž, protože člověk má býti rychlý k slyšení, nepřidal
jsem tobě dvéří, aniž pak, když potřebí toho jest, chybí
tobě vhodného uměním rozumu uzavření, čili závora. To
vyslyševši ucho, brzo ukojeno, utichlo.



Hlava XXVI.
V dobrých věcech největší stálosť posilňuj tebe.

Galaxia. Asbest a Synochit, tři drahokamy, vespolek
shromážděny jsouce, počaly o sílách svých hádati se.
A předně pravila Galaxia: Já věru, ač diamantovou
tvrdostí nehonosím se, nicméně jej předčím, že silou
nejstálejší vlastnosti, nikterak ohněm zahřán býti nemohu.
Ihned Asbest, jemu nadsadiv se, prohodil: Arciže šlechet
nější obdařen jsem jakostí, jelikož nerozlučně chovaje
mastnou šťávu, jednou rozžán, sotva či nikdy neuhasnu.
K čemuž Synochit dodal: Vy ovšem, jak vidím. opáčnou
neproměnností svou chlubíte se; avšak já zu neméně
podivného pokládám se, jelikož, divnou změnou, s měsícem
zároveň rostu i slábnu. Leč, an kdo sám sebe chválí,
chvály není hoden: pročež ne křivě líbilo se jim, uslyšeti
výrok Karbunkla čili Kruchlíku zářícího, jenž veleučený
z důvodu, stejnou váhou rozumu, ihned hádání rozvaděných
zásadně rozhodl, i pravil: Jelikož podstatné i kladné
věcí opáčných přednější jest záporného, tož ovšem jest
zahřání tolik, co proměna v lepší; schlazení však proměna
v horší. V ustavičném hybu čili toku býti není však
podstatou; jelikož samo v sobě není podstatou. Pročež
všeliká věc, jak dalece proměnu trpí, tak dalece není
podstatnou. Pravím tudíž, že nikdy nepokračovati
k lepšímu, čirá nešlechetnosť jest, jakož 1nikdy proměniti
se v horší, vytrvalostí jest. Vždycky ale měniti se, slabost
jest, 1 zpozdilosť. Iresť totiž prázdnou vliv dechu povždy
sem tam zmítá, a s větrem zápasíc, ustavičně stříká
plynná vlna mořská. Neslyšeli jste, co chytrá liška jeden
kráte odvětila chameleonu čili barvoměnci, chlubícímu
se. získáním barvy zlaté? Totiž. kde není stálosti, tam
bytosť jest stinná, a oslava není pravdivou. Zdaliž pokud
o stálosti, potud o šlechetnosti nesmýšlí veškerenstvo, a
že v jednom každém rodě pevně ustáleny jsou první
počátky? Dále, příroda, ježto řádem moudrosti řízena
jest, v nutných podmínkách, stálosti milovnice, nebývá
bez pevnosti a utvrzení stejnosti měněna. Vždyť nebe

Apology mravné. M. Halabala. 5
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vždycky pravidelně obíhá,*) a časův proměny 1 věky
stejně střídají se. Ano i nápěvu lad, a výmluvnosti
sklad čili tok, ačkoliv lahodí, přece beze slušné stálosti
rozměru, vzájemnosti a vztahu, cit duše stálé netěší a
neblaží. Jako tudíž nic není nad mudrce vrtkavějšího
ve zlu, tak i nikdo není stálejším jeho v dobru. Po
těch slovích byla rozepře ukončena.

Hlava XXVII.
Podobenství o vlastnosti moudrého.

Mezi vavřínem, olivou, pomerančem a palmou
vyrostlý strom fíkový, když nastupující zimou, any
první stálou zeleností skvěly se, tento jakoby suchý,
lupení svého zbaven byl; tu neméně zahanben, jakož 1závistiv,sousedkámzasmušilýmobličejem© žalobnou
předložil otázku: Co že povždy zelené listí chováte, a
plod vydavše, větve neužitečné už chráníte? Čili snad
stinný klam líbí se? A podstatou pohrdnuvše, kůrou
honosíte se? Leč ony osten závisti cítíce, trn slova.
smíchem trpělivosti zlomily. Jinak tedy z ctnostně
mluvících oněch, prvý odvětil vavřín: Já ovšem při
rozenou snahou ohřál jsem se, a pročež chlad zapudiv,
lupení čilé povždy chovám. Tehdy oliva připojila: Arciže
vláha tučnosti ve mně proudí, jížto kořen kypě, větve
své na pořád ovlažuje. Ihned promluvil pomeraně čili
zlatojablko: Pevnější hmota ve mně jest, pročež i stálá
zeleň moje nikdy nevymizí. "Tak i palma konečně:
dodala: Lupení na mně nikdy neuschlo, jelikož mírně
splodila jsem je. Posléze vavřín, jménem všech pro
sloviv, vece: Neslyšeli jste, proč mudřec nikdy netratí
spanilosti slavného jména svého ? Proto zajisté, že

*) Dle starého systému Ptolemejského země stála, a veškeré
nebe okolo ni kroúžilo a otáčelo se; děje se to ovšem jen zdánlivě.
Viz kn. I. hl. VII. a XIV. poznámky; km. II. 1. 12. III. 12. 18.
21. 21. —
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jasností opatrnosti, tučností spravedlnosti, stálostí vy
trvalosti, a čistotou skromnosti vždycky žije. Sám sebe
totiž řídí opatrností, mikomu nekřivdí spravedlností,
v nehodách neklesá vytrvalostí, v štěstí nepýchá roz
mařile, střídmostí. Takto čtverou kotvicí touto ctností
v přístavu moudrosti loďku zakotvuje. Pročež jeho nikdy
světové bouře vlnobití nezastraší a neomámí. Po těch
slovích umlkly.

„1 "= „i 2 , 0“ MúPAL = BA| hě-=G



Kniha II.
Proti hrdosti.

Hlava I.
O dobru pokory a zlu hrdosti.

Nadutý vzduch pro šířku tělesnou, a jasnosť pod
statnou i vznešenosť místnou, opovrhuje zemí, promluvil
k ní, řka: Proč ty, tmavá tečko, stále dole dřepíš?
proč nikdy nestoupáš ? proč netloustneš ? Než ta, v osnově
trpělivosti pokorou založena 1 upevněna, trpělivě odpo
věděla: Já sice, s tím, co pravíš souhlasím, že tečkou
jsem, leč touže maličkostí tečkovou jsouc tělesa světového
učiněna středištěm, na věky odpočívám, an ty vždycky
velikostí svou kolísáš: okolo mne celé nebe pohybuje
se, a životný vliv jeho na mé stálosti*) zakládá se.
Avšak, jelikož temné jsem těleso, nejsem tak pohyblivá,
jako ty, jenž plynným jsi, ano síly nebeské vížu, nej
drahocennějšími drahokamy a kovy jsouc v nitru ozdobená,
potoky, rostlinami, živočichy, lidmi, vně jsem okrášlena;
jako matka živoucích, máti veškerenstva, všechny v těle
žijící, rozličných dober nejplnějšími prsy živím. Leč, ješto
nejníže všech trvám, nikomu nikdy obtížna nejsem, kromě
že, když někdy do mých útrob spodem vnikneš, země
třesením zachvívána bývám: jakože místo Života, pokoje
sklad, a blaha přístav, pevností stálou zdarma všem
vhodna jsem. "ly však na hoře postaven, an v tobě
splývající páry a do výše tlačící přijímáš, tímže mraky

*) Dle staré nauky Ptolemejské a dřívějších země pevně
stála a nebe okolo ní otáčelo se; Koperník dokázal, že země jest
oběžnicí slunce. Viz kn. 1. hl. VII., XIV. a XXVI. poznámky. II.
12. III. 12. 18. 21. 24. —



— 39 —

temnými a hustými, živokům sladkého svitu odjímáš;
odtud smrtné blesky sesýláš, a zábleskův pohřebné
vysýláš šípy, a strašným hromobitím hučíš, a tíží větrův
rozpoután jsa, krupobitím tlučeš a vírem bouří potápíš.
Tudíž výbuchy hrdosti tvé nejtěžší jsou bouře. Tou
měrou temná pokory malichernost lepší jest, nežli
vznešenosti hrdé jasnosť a průhlednosť bouřlivá. Těmi
slovy drzouna zahanbila.

Hlava II.
Proti nadutcůnm.

Spojení a nadvlády duše zbavené a tím zároveň
osvobozené tělo, ihned nafouklo se i plesati počalo, že
nepokojnému otroctví uniklo a spolu míru že těší se.
Než když duše brzo mna (to opuštěné navštívila, aby
viděla. kterak se jemu vede, naleznuvši je naduté, vece:
Domnívala jsem se arci, že ztenčeno jsi pro vzdálenosť
mou; co to, že jsi naduto? Leč ono odvětilo: Ovšem
ana opustila jsi mne, posud podřízené a týrané, zároveň
s mírem a svobodou, velikosť dosáhlo jsem. K tomu
duše pravila: Dobře vidím, že jako naduté a nevděčné
mluvíš, ctnosti a vědomosti zbaveno jsouce. Neboť ačkoli
vždycky bylos nepřítelkyní mou, nicméně dle možnosti,
dnem 1 nocí, trpělivě jako přítelkyně sloužila jsem tobě.
Oživovala jsem tebe, a ty vraždilo jsi mne; živila jsem
tebe, a ty vysušovalo jsi mne; bavila jsem tebe, a ty
zarmucovalo jsi mne. V pravdě lehkomyslně do větru
mluvilo jsi. Aniž divno, že co větrem nafouknuto, bez
rozumu vítr toliko vypouští. Avšak ukáži tobě, co by
bylmír, svoboda i tučnosť tvoje. Totiž mír tvůj jest
smrtí tvou; tato svoboda tvoje jest záhubou tvojí; a tato
nadutosť tvoje jest nabubřelostí tvou. Obtěžkáno jsi
plísní starou, rozpuknutí počneš, a červy porodíš.
Nakažlivý totiž dech nafoukl tebe, pukneš uprostřed
duchem svým, a rozplzneš se zcela u vítr. Zdaliž moře
když nadouvá se, nebývá rozrýváno bouřlivým víchorem ?
A vředy, neduživým mokem nabubřeny jsouce, zdali
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s bolestí nemění se v hnis? Otokem článek jedovatý
nabubřuje se, a vodnatelností nadutá jsouc kůže, pod
statu těla kruší. Neznáš-li, že duch pýchou nadutý jsa,
života zbavuje se, ztučnělý umenšuje se, náabubřelý
rozkládá se, vyšinutý potopuje se, a zvenku na pohled
rozšířený, všestranně rozbřidlý jsa, V nitru svém vy
prázdňuje se? Nač tedy kypíc duchem povětrným honosíš
se? Viz, jak škodlivé jest početí jeho. Neboť nejpevnější
zemí, an v ní zrodí se, zachvívá, články otvírá, útrobu
roztrhuje, a Čivy smrtonosnou a morovou křečí roztahuje.
Vypusť tedy ze sebe plamen nakažlivé honosnosti, a
neokusíš podstaty hniloby. To pravivši, naduté tělo
opustila.

Hlava III.
Proti vynášejícím se ve věcech největších.

Kozel k prameni přistoupiv, aby žhavou žízní
útrobu schladil, a oči do zřídla, jasností skvělého, upřev,
podobu líce svého, jižto k němu vysýlal, od lámajících
se svitův toku zrcadel, ihned pojal. Sotva uviděl hlavu,
vysokými parohy ozdobenou, a podlouhlou tvář, visutou
bradou okrášlenou, tož srdcem veselým ihned hlas
plesání vydal, a ve věcech největších vynášeti se počal,
řka: Jak ozdobně stála by na rohaté hlavě vysoká
koruna páví, a šíje řetězem zlatým ozdobená, jak
souhlasně by splývala, poníže líce bradatého. Jeho
uslyšev ježek, stojící taktéž u pramene, posmíval se
bláhovému, pravě: Ó kdybys na zádech měl oči, nižádnou
měrou nehonosil bys se ni korunou ni řetězem. Zajisté viděl
bys pak chvostek svůj stydký, a brzo pokořiv se, z pyšné
hlavy složil bys hrdosť. K čemu vynášíš se ve věcech
největších, vysoko ceně nuzotu svou? Polož sebe na
váhu spravedlnosti, pak uzříš, čím a jaký jsi. Neboť
jsi hrstka země, a nač napínáš se v království? O pýři
ohně, proč vypínáš se nad hvězdy? Po tom, jestliže
vysoko ceníš sebe, an jsi nepatrný, podnikneš více, a
nedostatečného zahanbějí tě brzo věci největší. Leč,
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jestli sám sebe málo vážíš, všudy bezpečen budeš,
poněvadž pokora tvoří bázeň, a bázeň rodí jistotu, a
tato zachovává blaho. Avšak jestliže sám sebe ve
věcech vznešených chválíš, tož sám sebe už nad míru
soudíš. Prosím medle, ať sleduješ obecné právo; to však
velí, aby v soudu nebylo věřeno jedinému, aniž někomu
méně, nežli sobě, u věcech dobrých. V ústech totiž
mnohých (I. Korint. XIII, 1.), věrou utvrzené, stojí slovo,
a lásku více nežli rozum pohyb jazyka sleduje. Přílišně
tedy proti řádu sebe miluje, zdaliž nejkřivěji sám sobě
nevěříš? Čím větší jsi, pokořuj se ve všem. Věř mně,
že nejvíce snižuje se, kdo velikými věcmi chvástá se.
Jako kdo sám sebe za moudrého pokládá, bláznem
stane se. Světlo zajisté světlem ruší se, a výsosť výsostí
snižuje se; než vyšší hvědza kmitá se v očích, a všech
nejnižší měsíc nade všechny skvěje se. Kde tudíž jest
hluboká pokora, tam jest i vznešená důstojnosť, a kdekoli
ze samého tebe jest snížení veliké, tam z ctnosti jest
tobě pocta největší. Neboť ješto světských hodnosti
pokládáme sami sebe nehodnými, tenkráte nás pokora
věčných a nebeských činí hodnými. To slyšev kozel,
poučen byl, a jelikož sám sebe chválil, zastyděl se.

Hlava IV.
Proti domyšlivým.

Vznešený pštros, an pomocí nohou na horu vy
stupoval, vidě ptáky, v plynný vzduch pernatou zručností
vrhati se, domýšlivosť z peří pojav, chtěl totéž zkusiti.
Když tedy nátlakem dechu chystal se do vzduchu
vrhnouti se, slepice viděvší lo, takto prý jemu řekla:
Zůstaň na místě svém, nejdražší, a hleď, abys peřím
domýšlivosti své, stehno neztratils ctnosti. Jenž pohrdna
touto spasitelnou radou, ihned odvětil: Mlč, nejničemnější,
kteráž, ana silou křídel svých mohla bys sídel vysokých
i světlých požívati, těžkostí chudého hrudí tvého, blátukoříšse."Topraviv,srdce© křepkostídomýšlivou,
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s velikým úsilím třepetaje se, pochybnou váhou lichých
křídel svých, vlastní tíží poražen byl, a náhlým břemene
svého pádem, celý pochramostil se. Tehdy ku vzdychání
naříkajícího, znalá věci slepice sestoupivši, přišla k němu
nohou jistou, pravivši: Neopatrnosti tvé nedivím se.
jelhkož velikánskému tělu nepatrnou máš nadsaděnou
hlavu, a proto křídlem neužitečným ztratils nohu tak
pohodlnou, a let marnosti odňal tobě krok pravdy.
Nedbals totiž, že domýšlivosť, ana příliš nadouvá se,
rozptyluje; a když vynáší se, boří, a když nadsazuje,
ponižuje. Tak když žaloudek nad síly své přebírá, ruší
sebe, a srdce nemírně roztažené, ztrativši dech životný,
samo sebe zabíjí. Leč všechna ctnosť mírností svou
působí, a příroda, bojující proti neduhu, v poslední
toliko nutnosti, sílu svou dokazuje. Své tedy mocnosti
míru vezmi, a nad objem své délky nenafukuj se. Břímě
ber, kteréž unésti můžeš, a tolik pij, pokud zažíti
můžeš. Kdo totiž nad síly své břímě zdvihati snaží se,
pukne; a když nemírně víno pije se, hlava trpí, a ne
střídmosti bolí. "To pravivši odcházejíc, domýšlivého
v bolesti jeho zanechala.

Hlava V.
Proti opovážlivým.

Obrněný kůň, pod vojínem, z daleka bitvu čije,
ihned slávou nozder, povýšenými slechy, s hrdostí hřívy,
odvahy své vydal řehot čili ržání. A když žádostivé i ne
trpělivé kopyto v klín čili šik nepřátel vrhnouti se želalo,
přistoupil k němu mezek, jenž i vece: Slož, bratře,
smrtnou smělosť, a boje se, uteč, jelikož kruté létají
šípy, a kopí pronikají: i pomni, že nahé a měkké pod
tebou jest břicho tvoje. Ale onen plamenem hrudí
k slovu tomu rozhořčen jsa, úslužné málo vděčen radě,
nedbal toho. Dobře vysvítá, mezku, ze jsi synem osla,
a proto srdcem chladný, vždycky jsi byl bázlivý, a
lenivý. Vyhledej ty sobě skrýši, a ať hlídají tebe myš a
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zajíc. To praviv, náhlým během ihned vřítil se v ne
přítele, sem tam krutými ranami probodán, krví zbrocen,
vlády zbaven, slabotou těla klesnul. Po tom, když
mezek položivého jeho nalezl, ležícího, vysmál se opo
vážlivci, a posměch tropiv si z hrdopýška, tolikerým
zlem pokořeného, dodal: Nač tě, nejdražší, komoň
Bucefal zrodil, an jsi zapěněnou hrudí, život s krví
ztratil? Věru, dobře napsal Aristoteles, že vždycky
žární, srdcem blázni, hlavou zuřiví a milovníci jsou
vína. Odtud zuří opilá, i jest naději oddána mladosf,
bláhová. Avšak aby srdce v opovážlivější nerozum
nevřela, slezinou dole, hlavou nahoře, a játrami po boku,
aby žár jeho krocen byl, mistryně příroda je ohradila.
Otevřenými zajisté zory spává zajíc, poněvadž srdcem
bázliv jsa, pro ochranu jeho, vždycky s opatrností
bdělou, v šiku postaven, v bázníi odpočívá s jistotou:
tak srdce malé, silou sjednocenou, více jest čilé, srdce
však veliKč, přirozeně méně jest činno. Smělý plavec
rozkotá koráb, bázlivý však zachráněn nalezne přístav.
Pročež (Přísl. XXVIII. 14.) blažen jest člověk, jenž
vždycky jest bázliv. Jelikož k spáse, strach věcem živým
jest podán. Po těch slovech, kůň opovážlivý, všechnu
krev proliv, zdechl.

Hlava VL.

Proti hrdým, kteří rovnati se chtějí Bohu.

Opice vidouc obratného plavce na stežeň rychle
vystupujícího, ana jeho nápodobiti snažila se, havran
vidě to, pravil jí: Stůj na místě svém, nejmilejší, abys,
v stranu vnější povýšena byvši, těžkým úrazem těla
nezahynula. Leč ona, slovy jeho pohrdnuvši, lezouc,
ihned hluboké propasti pohledem, a obrazností slabého
mozku pomatena, dolů padala, i zlomivši vaz nikdy již
obličej pozdvihnouti nemohla. Posléze, ana spatřila krále
na trůně sedícího, sama totéž zachtěla, a v jeho ne
přítomnosti, jako druhý kníže. na trůn zasedla. To
viděvší liška, přiblížila se k trůnu, a pozdravivši do
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mnělého krále, jako služebnice ochotná, posměšně vy
žadovala rozkaz. Jížto opice řekla: To jediné velím,
abys veselá jsouc, na mou slávu dívala se. Než ona dí:
Já však radím tobě, abys odtud co nejrychleji sestoupila.
Což když zanedbala, marné podoby jsouc žádostiva čili
žízniva, ihned odtud shoděna byla, k rozsápání zuby
psími. Tehdy usmyslíc sobě v bolestech: Běda mně,
vece, že pohrdla jsem radami moudrých. Nevěděla jsem,
že kde není rady, není spásy. To slyševši liška, při
blížila se, pravivši: Nyní přece vidím tebe utrpením
smyslu navrácenou. Avšak, proč ty jediná, ješto ostatní
zvířata přirozenosti Adamově podřízena jsou, obecným
jarmem pohrdajíc, jemu rovnati snažíš se? Leč ona
odvětila: Pobádá mne k tomu vrozená baživosť. Zdaližpředevšemizvířatynejsemtělulidskému| postavou
nejpodobnější? Tehdy liška káravě vece: Ačkoli v pravdě,
dle posťávy, přede všemi člověku jsi podobná, nicméně,
jehkož tato podoba v tobě převrácena jest, proto postava
tvoje stává se ohyzdnější. Cože opičího nosu ošklivější ?
aneb drápu prstového neladnější? což nahé zadnicestydnějšího?© Kroměžebyspávabezohonnéhopokládal
za spanilejšího páva s ohonem? Obludy zajisté jest
ošklivé, někomu převráceně chtíti podobati se. Zdaliž
nevíš, že zhrdlý duch tím ohyzdnější a Bohu ne
podobnější stává se, čím více rovnati se jemu baží?
Neboť která jest na světě větší obludnosť, nežli když
bezměrné velikosti a Životu smrť, všemohoucnosti slabota,
slávě nuzota, pravdě bláznovství, světlu temnosť, a
Bohu svému rovnati se opovažuje tvor? Avšak jelikožtakémurovnatisetroufáš| sobě,následujšlépějí
jeho, a poslušně vůli jeho poddej se! "Tak tož jestli
že zalíbíš se jemu, netoliko sladkostí poskytne za
pokrm, nobrž i rozkošným a krásným oděvem zakryje
tobě oudy stydké. To uslyševši, nemocna jsouc, k lékaři
odešla.
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Hlava VII.
Proti žádosti samoty čili zvláštnosti.

Včela, naleznouc vrabce samotáře, a především
pozdravivší jeho, pravila jemu: Proč, bratře můj, trpkou
miluješ poušť, ana přátelství páska jest tak sladkou?
Než onen odvětil: Arci, nelíbí se mně nikterak, zmítati
se bouří tlupy čili luzy, čili jedným býti ze zástupu.
Zdaliž mezi hvězdami není slunce jedino, a nade vším
jedin toliko Bůh? To uslyševši, ana jemně postupujíc
ona, odloučenosti jeho hrdosť seznala; u věci té takto
důvodně pokračovala píchlavá: Ačkoliv jediný, vece,
podstatně jest, vzájemné přece trojice nadpřirozené ne
rozlučným spolkem těší se. Slunce pak měsíce, nejnižší
všech hvězd, aby nebylo samotno, snaží se, darem
světla, učiniti sobě společníkem jasnosti, u velikosti. Tak
i prvý pohyb, an jest jediným, prvotného tyku sděliv
sílu, zároveň ostatní světy táhne, aby nebyl v dílu svém
osamocen, ano i veškerenstvo světa čili vesmír spolkem
čili páskou jednoty všech částí svých vázáno jest, aby
nižádná z nich roztržky osamocení nikterak netrpěla.
Zdaliž duše, přirozeně společnosti milovnice, ihned ne
ubolévá, když i v okamžiku tělo své byla opustila? An
zprvopočátku Bůh stvořil člověka jediného, tu ihned
pravil, jakž psáno jest (I. k. Mojž. XVIII. hl.): Není
dobře, býti člověku samotnému; učiňmež jemu pomoc
podobnou, aby totiž měl druha, 1 získal pomocníka.
Proto také stvořeny byly dvě oči, dvé křídel, rukou
taktéž i nohou, dvojicí sobě podobné, jakož 1 různosti
služeb a jednotou podob, všem článkům stejné pomoci
poskytnuto bylo. Nač medle vystavena byla města.
založeny hrady, svazkem zákona sjednoceny byly obce,
nežli k tomu, aby společnou vzájemnou svorností, věcilidskébylynetolikodostatečné,nobržipokojné?© Bědatedysamotnému,poněvadžnestálounohou© hrdosli
zmítán jsa, padne, a společností zbaven, pomoci nad
zdvihující nebude míti. Ano 1 zvířata domácí v tlupě
živa jsou: jakož 1 ostatní, pokud možno, též svornosti
přírody pilna jsou, a ten, jenž společnosti vyhýbá se,
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buď ukrutným buď divokým jest. Poustevník však jest
společníkem duchův.*) To praviv, smutného opustil
milovníka pouště.

Hlava VIIL.
Proti žádostivosti vladařství.

Vůli, pocty žádostivostí pyšnící se, ana zhrdnuvšií
přirozenou vládou, sama chtěla býti vládou sobě, rozum
ihned dí: Čo jest to, sestro, co žádáš? Leč ona odvětila:
Mně zajisté žádám, vláda aby připadla, abych vy
výšenosti, všem tak žádoucí, užíti mohla. Tehdy rozum:
Takovou tedy, vece, krásu všeho míra, v ohyzdnost
potvornou chceš převrátiti, a nejspanilejšímu tělu ústrojí
světového zamýšlíš hlavu cizí vnutiti? Odstup nezměrný
zločin ten od tebe, neboť jakmile svět to ucítí, tož jako
proti svého řádu 1 krásy škůdci, proti tobě zcela ne
přátelsky ozbrojí se. Ano, abych více vytkl, nejméně
jest moudré, k nemožnému táhnouti se. Rei mně,
medle, odkud pocházíš? Zdaliž od sebe, zdali odjinud ?
Leč, že sám od sebe nejsi, to Žádostivost vladařství
dokazuje. Nikdo totiž po tom. co má, netouží. Ale vše,
což samo od sebe jest, to přirozeně základem jest. Pročež,
kdybys sama od sebe byla, tož už po vladařství bys
netoužila, ale je měla. Tudíž, jestliže odjinud jsi, jasno,
že podmíněna jsi, a takto nemožno jest, abys sobě byla
základem 1 počátkem ; příroda však, rozumem moudrosti
řízená, k nemožnosti tíhnouti nemůže: podřízeným totiž
členem jsi, nejsi tedy sama od sebe. Jestliže tudíž
panství vlastní hlavy shostíš se, brzo, prosta jsouc smyslu
rozumu a zbavena citu opatrnosti, zemřeš. Od kořene
totiž oddělená větev nepučí již. a bez vůdce svého
vojín bloudí. Pokoř se tedy, nejmilejší Bohu, při
rozenému základu i počátku svému, a hleď, abys morovou

*) Tisk vídeňský od r. 1630. má: Eremita vero socius est
Deorum, to jest: Poustevník však druhem jest bohův, zajisté ve
smyslu dobrých i zlých duchův.
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baživostí pýchy, ana po marném náčelnictví a velitelství
toužíš, věčné záhuby podnětem sobě nebylas. Po těch
slovech, vůle takto poučená, odpočinula.

Hlava IX.
Proti pochoti hrdé svobody.

Ovce, vlastní svobody žádostivá, společné stádo
opustivši, utekla z panství pastýře svého. Když pak pouští
bloudící tulačku 1poběhlici jelen nalezl, počal dobromyslně
olazovati se po příčinějejí opuštěnosti a bloudění. Jemuž
ona ihned odvětila: Dlouho věru otrocké jarmo nejtvrdší
snáševšíi, želám nyní, požívati jakož i vy svobody všem
nejmilejší, a ochránci krutějšímu utéci, jenž netoliko až
do krve vydojoval mne, nobrž i každoročně užitečného
rouna zbavoval. Tu jelen, soustrasť jí jevě: Dosti, vece.
želím nad bludnou cestou tvou, ale mnohem více nad
bludnou radou. Ovšem svoboda sladkou jest, a pokladem
nevystižným, ale ne všem vesměs. Mnoho totiž jest
takých, jimž pokoj, život a jistota blaha toliko z povinné
podřízenosti plynou, a proto není pro ně jiné svobody,
nežli spasitelná ztráta svobody. Neboť svoboda lidu,
jehož vláda neskrotí, svobodou hyne. Tak i tělo duši
poddáno žije, a sotva od ní osvobozeno jest, umírá.
Loď, plavcům poddaná, bývá od vln zachráněna, jakmile
svobodna jest, ihned ztroskotáním rozpadne se. Mravenec
taktéž, křídel prost. an z jámy vzhůru drápe se, konečnou
bědou zachvácen bývá. "Těmto tedy svoboda jistým
plenem záhuby jest. Tou měrou, moje nejmilejší. věř
mně, že i tobě se vede. Neboť viz, jak i kterak nyní
kráčíš, bez vůdce, pastvinné pouti neznajíc, bez strážce,
nižádnou vlastní silou neozbrojené, mezi nepřátely sama
bloudící, a v bědách, tebe obkličujících, opuštěná. Vždyť
cesta tobě bludem jest, propasť vůdcem. hlad pastvou,
pohroma společnicí, a tvoje konečně ukrutná záhuba
jest koncem všeho. Já sám, věru, parohy, nohou,
velikostí a obratností přece ozbrojen 1isa. sotva před
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šelmami pouště této bezpečen jsem. Z čehož pak tebe
přirozeně těší svoboda, rciž medle, zdaliž k činění dobra
aneb zla? Neboť, jestli zamýšlíš dobře činiti, toť jest,
což 1 pastýř tvůj od tebe žádá. Proč tedy utíkáš jemu ?
Zdali bez rozumu jednati hodláš, sama svoboda stane
se tobě záhubného otroctví zajetím. Neboť zlé vůli stává
se svoboda příčinou 1 podnětem hříchu, V němž sice
nepravosť její ukojena bývá, leč brzo následuje zajetí.
Tak zlá vůle, čím svobodnější jest, tím zotročilejší, čím
mocnější, tím slabší, a čím vyšší, tím pokornější. Slyš
tedy radu mou, a co nejrychleji k pánu svému navrať
se, abys svobodně nezahynula, a sama sebe vlkům na
zuby neobětovala. Neboť jestliže pán tvůj dojí tebe a
stříhá, tož od něho přijímáš opět to, co jemu poskytuješ,
jelikož tebe chrání a pase. Výhodněji zajisté jest, mléko
dávati i vlnu, nežli se vším ztratiti život. To uslyševši,
ovce radostně k pastýři navrátila se.

Hlava X.
Proti žádostivosti vlády.

Nadutý cit vůle, ihned rozumu baživosť svou
oznámil, praviv: Želám, hratře můj, veškerým lidem
vládnouti. Leč onen odvětil: Chraň se, nejmilejší, abys
bažíc po panství, otroctví hrdosti neutrpěl, a ana jiným
vládnouti chceš, ty sama nad sebou vládu, tak velikou,
neztratilas. Avšak, reciž medle, zdaliž to, co Žžádáš,
spravedlivým býti pokládáš? Neboť jestliže to není
spravedlivo, tož toužiti po tom, jest nespravedlivo. Vůle
totiž, žádati což nespravedlivo jest, patrně nešlechetno
jest; sama však nespravedlnosť nuzotou jest. Tudíž
z baživosti této jsi nuzným. Ostatně, jedenkaždý nuzák
pohromy své otrokem jest. Jestliže však něco ne
spravedlivého žádajíc, dostihl bys toho, tím nuznějším
staneš se. Poněvadž jedenkaždý tím nuznějším a bídnějším
shledán a prokázán bývá, čím rychleji vůle jeho v zlobě
vyplněna bude. Jestliže však, po čem toužíš, tvrdíš, že
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spravedlivo jest, nutno, aby stalo se to z nějaké výtečnosti
a převahy tvé. Z toho totiž právo vlády nad ostatními
živočichy dosahujeme, že k obrazu Božímu stvořeni
jsouce, přírodou výtečnějšími jich jsme. Ukaž tedy, čeho
darem, neb krásou nadutá jsouc, tak osobitě převahu
máš? Neboť jestliže moudrostí bažíš, jiné předčili, tato,
zdali pravou jest, nikterak nepovýší hrdě tebe, alebrž
pokora spasitelná coníží tebe až dolů. Neboť tam pravá
moudrosť jest. kde vokory stává. Jestliže však mocnostíželášvýtečníkembýti,a.jestliževladařstvím| jejím
povýšen budeš, tu s Nimrotem nejnešlechetnějším (I. k.
Mojž. X- 9.), aneb s Alexandrem lupičem budeš.
Mocnosť iotiž ne tak výtečnosť, ale spíše násilí rodí.
Aniž pro zámožnosť nezhrdej. poněvadž tato neučinila
tebe přemocného, nobrž dostatečného 1 spokojeného.
statky toliž buď nuzotu zanánějí, aneb. což málo kdy
stává se, žádostivost ukojí. Nižádná tedy výtečnosť
nenalezá se, kterouž by právem člověk lidern za vladaře
ustanoven byl. Pročež, zůstaň jen sama u sebe; nej
milejší, a obecnému zákonu spolku přirozeného podřiď
se, jelikož, budeš-li nespravedlivě povýšena, brzo ztrativší
spravedlnosť pravé pevnosti, slušně staneš se otrokyní
sobě podobných. Leč v obci nepravostí vládnouti, jest
tolik co poddaným býti. A kdokoli s drzostí vládne,
spravedlností ten pohrdá, a. neřestem poddán jest.
Pomni, že ([. k. Mojž. II.) první člověk učiněn jest
k společnosti obecnému blahu, a že (I. k. Mojž. IX.)
třemi bratřími, syny to Noemovými, lidský rod později
rozmnožen byl, k patrnému to důkazu slaboty lidské.
Leč odlož přepych, slož jména důstojností; a což jiného
jest člověk každý, leč z hlíny země vzatý? Jediná
tudíž slušnosť jest, člověku vládnouti, a jediná vůle,
milovati. To uslyševši, ihned ona, totiž vůle, hrdost
složila.
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Hlava XI.
Proti bažení po důstojnosti.

Skrývajícímu se medvědu hladovému, aby kořisťnějakou| pohltil,mistryně© úskočnosti,liška,zbožnábezbožnému| žádajícpřispěti,snažilasesrnkuo
samotě bloudící, uměním lestnosti své k němu přivésti,
takto ji oslovivši: Kterak obličejem tichou, šíjí vznešenou,
srstí hladkou, běhy pevnou, souměrem dokonalým sličnou,
máti příroda utvořila tebe! Jediná věru toliko věc
dokonalé spanilosti tvojí chybí, že totiž parohův nemáš,
neboť zajisté ani slabému pohlaví neměla by chybiti tak
hrdá i jistá obrana čili zbraň, zvláště ana krávě poskytnuta
jest. Zdaliž snad závisti neznalá, leccož nedokonaléhovuměnínezanechalapříroda?© Opicesiceuměnímna
hradivým oděna bývá, a zlato i stříbro řemeslem leštěno
jest. Chceš-li tudíž parohy zdokonalena býti, poslyš
rady mé, a následuj vůdcovství; poněvadž zavedu tě
k mistru, v umění tom zkušenému. Leč ona, ne tak
nestálostí ženskou, jako parohy želajíc, sledovala lhářku.
Avšak šťastnou náhodou potkal úkladem jatou jelen, jenž
společnici čili družce podiviv se, vece: Kam sleduješ liščí
ohon ? Jemuž srna: Takou že vůdkyní k medvědu ubírám
se, abych, jako ty, rohy honosila se. Zdaliž sám chceš
pyšniti se hrdostí mužskou? Na to onen chytrý jsa, a
cítě přepych a lesť obou, takto, soustrasť maje s bludem
přítelkyně, ji napomínal: Věru pro rohy dal medvěd
ucho síly; chraň se, ať zároveň neztratíš kůži i život.
Medvěd totiž otázán byv od vlka, proč by obličej svislý
nosil, odvětil: Jelikož mám hlavu slabou. Jemuž vlk dí:
Obrň ji rohy. "Těmi zajisté ozbrojila příroda hlavu volí,
jdi tedy k člověku, uměním nadanému, aby ti jich vsadil.
Šel tedy k mistru, prose jeho. aby jemu rohy nasadil:
za práci ale, dí, chci tobě dáti to, což poskytnouti
neškodí. Jemuž mistr: Kdybych od tebe denáru neb
groše žádal, nedal bys mně: dej mně tedy uši. a to
neuškodítobě. An stím souhlasil, člověkuřízljich, a přinášeje
kladivo, aby lebku jemu prorazil, uslyšel od medvěda:
Zdaliž bláznem isem. abvs hlavu mně probil? Jenž vece:
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Jinak rohy nemohou vsaděny býti. Tehdy medvěd, maje
uši uříznuty: V pravdě bláznem jest, dí, kdo rohy žádá.
Ztrácí totiž, jak vidím, hlavu rozvahy, a uši pokojné síly.
A takto s ušima uříznutými, bez rohů, odešel, vysmán
jsa. Zdaliž nevíš, že měsíc, an rohy nasazuje, pozbývá
světla, a Mojžíšův (II. kn. Mojž. XXXIV. 29.) obličej
rohatý sladkosti božského patření též závojem zbaven
byl? Kráva také za rohy upoutána jest, za kteréž
pod těžkým jarmem i rob pluhu, vůl, na pořád voděn
bývá. Nepozoruješ, kterak my břemenem rohů obtíženi
jsme, a hadím mokem v nitru žhám čili hárám, bych jen
spanilosti břímě, rohy, složiti směl? Což více? Zvířectví
obecný znak buď rohy jsou, buď ohon. Odlož tedy hrdosť,
a chraň se rohu, aby krutá tlapa medvědí nerozsápala
tebe. Což pochopivši a opustivši lišku, pokorně sledovala
jelena.

Hlava XII.
Proti pochoti světské vznešenosti.

Vyniknuvší ze země obláček, ihned počal vrozenou
snahou vzhůru vystupovati. Jemuž máti země vece: Rai
mně, z koho a kde narodils se. Zdaliž ne ve mně a ze
mne? Proč tedy nad máteř vynášíš se? A rodnou půdu,
všem nejdražší. učiněn jsa cizincem, opouštíš? Vždyť
1 hore vyvýšen. buď od bouří zachvácen, buď od žáru
nahodilého stráven budeš. Prosím tedy, synu, odpočiň
sobě, a v rodném lůně spasitelné pokory pohov sobě.
Leč onen méně rozumně odvětil: Chuť jakási žádoucí
vznešenosti pudí mě, bych vzhůru vstoupal, jížto odporovati,
byť i dovoleno bylo, nevolím. Na to země, velikou s ním
majíc soustrasť, pravila: Rei mně medle, kam vystoupiti
bažíš? Jížto oblak: Želám, vece, dostihnouti výsosť na
severu, kdež postaven jsa, celému vidimému veškerenstvu
představen bych byl. To uslyševši máti země a vysmívajíc
se zaslepenosti mraku, podotkla: Dosti zřejmo, že maličko
před tím narozen, dětinsky promluvils. Neboť nikterak
nenaučils se řádu polohy nebeské, aniž pozoroval jsi

Apology mravné. M. Halabala 6
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zázračný ráz světa. (Odpověz mmě, která čásť napřed
pohybuje se na nebi, zdaliž ne východní? Odtud totiž
hvězda denní čili slunce vychází,*) a jakoby pohybem
vlastním hvězdy tamže vycházejí, a proto právě východem
nazývá se. Tudíž ta strana pravou jest nebes; neboť
která strana u živočicha prvé pohybuje se. ta pravou
sluje. Jesthže tedy, jak zřejmo, východ nebes za pravou
stranu pokládá se, tož nutně z toho plyne, že jeho
severní točna na hoře jest. Od ní totiž, jak učí filosofové
čili mudrci, počátek hybu východního odvozuje se. Ano
1 na těle živočicha ta strana pravou jest, na kterou
hlava nejprve působí. Ostatně, že prvý pohyb nebeského
oběhu a kroužení od jižní točny pochází, z tohoto důvodu
poznáno bývá. Jelikož totiž témě člověka k ní obráceno
jest, tu ihned, pohybuje-li pravicí, od východu otáčí se.
Tudíž, ana jižní na nebi točna hore jest, severní tedy
následovně bude dole. Pročež, nejmilejší, jestli duch tvůj
baží, vzhůru k ní povznášeti se, domnívaje se horovatli,
ponížíš se; a mně vystupovati vzhůru, tu do nejhlubší
světa propasti svržen budeš; 1 přihodí se tobě takto, že
s pyšnými oklamán budeš, ježto oni nadutosti větrem
vzhůru nešeni býti domnívají se, tož dolů klesají do
hlubiny pekla, a ranou spravedlnosti božské sdrceni
bývají, a zdánlivě na výsosť povýšeni zrcadlem Istivosti
ománeni jsouce, tehdy nejníže svržení bývají. Kdo totiž
proti pravému běhu světa povýšen bývá, téhož místo
nutně v pekle opáčně chystá se Prozřetelností však
tvůrce místo příbytku hrdých na straně severní pokládá
se, aby z polohy světové naučili se aspoň tomu, že co
na pohled světové zdánlivosti zdá se býti vyšší, v pravdě
by bylo nižší. Pročež chráníce se tohoto světa domnělé
výsosti, snažme se k pravé nižině pokory. Tak také
příroda, kdež články těla stejnou měrou upravila, nicméně
hlavu položivši níže, z lůna mateřského děťátko na svět
vynáší, a učitelkou jsouc pokory, roh srdce a nohu
z téže příčiny klade dolů. To stanovivši, odpočinula sobě.

*) Ovšem toliko zdánlivě. Viz I. 7%.14. 26, II. 1. 12. III.
12. 18. 21. 24.
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Hlava XIIL
Proti těm, jenž dosáhnuvše, vysoko cení věci veliké

j vznešené.

Když mravenec v tichém létě, dosáhnuv znova
křídla, ze skrýší zemských v plynný vzduch povznesl se,
v příjemném stromu s hustými větvemi nalezl plesajícího
slavíka. Jemuž vece: Co jsi ty? Než on odvětil: Jsem
zvíře létací, ale pokojně jásám, tichého světla užívaje.
Po tom an včelu okolo letící spatřil, otázal se jí, kam
by letěla, 1 slyšel tu, že po květinách poletuje, z nichž
sobě pastvu medovou sbírá. To uslyšev, vysoko ceně
vládu křídel, raduje se i vděčně pravil přírodě: Díky
tobě, ó přírodo, poněvadž zároveň z hlubokosti a temnosti
zemské, a Z péče shromážďování a z roboty snášení
vyprostivši mne, postavilas mne na místě světla 1jarých
květin, a zvířat odpočívajících a kapky strdi požívajících.
Ano tudíž místo ono nemálo jeho těšilo, aniž jej zcela
pro křídla prozřetelnosť opustila, prosil, aby včela jeho
poučila, zdalž by nějaká nebezpečí tu byla. Ta řekla :
Mnohá zajisté, totiž shora duch bouří, s boků náraz
vichorův, hned zima, hned parno, tu drápy ptákův,
z loupeže žijících, tam sítě po stranách tkané pavoukův.
Na to onen odvětil: Vyhnu se všemu, s pomocí prozřetelnosti,
leč když léto nejrychlejší nohou nebes uprchlo, pokrmy
medné přestaly, po radostném míru počasí zimní nadešlo,
bouře svrchu přikvačila, víchorem hnaná, a neméně
záhuba mrazem vně a hladem v nitru jej obklíčila: tu
mravenec s výšiny sestoupiv, počal známý útulek
v starém bydlišti vyhledávati. An tudíž nouzí přinucen
jsa, k opuštěné skrýši stihl a uzamčenou ji naleznul,
klepajícímu od vrátného praveno bylo: Odkud přicházíš,
a co neseš? Jemuž onen: Z povětří, dí, přicházím, a
křídla. se sebou nesu. Ihneď tento vece: Nižádný rod
křídlatý nebydlí zde, a kdo ovoce nepřináší s sebou,
nezvratným zákonem odsud vyloučenjest. Tehdy mravenec
zoufalý místo povětrné proklínaje, a prvotné chvále,
zvolal: Poznávám věru klamnou vznešenosť světla tohoto
světa, jížto moudří vyhýbati se mají, jelikož pokoje

6*
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prázdna, jistoty neznalá, kolkolem nesčíslnými útrapami
obklíčena, a Životodárné svobody zbavena jest. Jak
šťastná zajisté jest ona jáma pokorné temnosti, vždycky
stálá, odevšad jistá, sladká obec milých bratrův, krajina
dober životných, plna míru! A tak v neštěstích a
nehodách mravenci opatrnost navrácena byla, ale život
jeho pýchou ztracen byl.

Hlava XIV.

Proti těm, jižto rychle dosáhnuvše vznešenosti loupežné,
honosí se, pohrdajíce pokornými.

Terst rákosná poblíže tersti medné čili cukernaté
vypučivši, a tuto v brzku převýšivši, vysokostí nadýmajíc
se, dí: Tersti medná, jak stará jsi? Jížto ona odvětila:
Dvě léta života čítám. Tehdy tato radujíc se, že rychleji
do výše roste, a pokornou pohrdajíc, s velikou nadutostí
ihned vece: Díky a blaze budiž přírodě, ježto za rok
učinila, že přerostla jsem tebe. Na to třtina medná
(cukrovník), ukazujíc zpozdilé zahanbění její, pravila:
Dobře, že jsi třtinou, myslí suchou, a každým vánkem
povětrnosti zmítaná. Nepozoruješ, že, abys rychleji
vyrostla, vše vysokosti a nic hlubokosti nevěnovalas?
Z toho patrno jest, že v nitru dutá i prázdna jsi, a
vně nadouváš se bezplodna; neboť stromy vznešené
obyčejně neplodny jsou, a poněvadž co ohromně. klíčí,
rychle zvadne. Slepice maličká každodenně vejce snáší,
leč obrovský pštros jednou toliko za rok. Mne sice
pokory pěvnosť od bouří víchorových chrání, tobě však
výsota tvoje jest bouří Jedenkaždý totiž čím vznešenější,
tím téměř vrtkavějším jest. Proč tedy výsostí bouřlivou
a prázdnou honosíš se? A pošetile mne, plnou medu,
a na pevné krátkosti založenou, zahanbuješ? Prach
totiž čím výše povyšuje se, tím více rozptyluje se, a
dým, čím výše vystupuje, tím více mizí; pára též vysoká
parnem strávena bývá, a srazivši se v rosu nejsiadší
zhustne. Horv vzdušné často temnotou mraku zahalenv.



a údolí zemská ručeji zavodňujícími zůrodněna bývají.
Tudíž nevyrovnaně lepší jsi, Ó maličkosti dokonalé
pokory, nežli náhlá vznešenosti, všeho dobra zbavená.
To slyševši, třtina zarděla se.

Hlava XV.
Proti nadutým z vědy, neb umění.

Kohout, znaje řád proměnlivosti nebeské, brzo
z vědy své nadutý jsa, na větvičku stromu vystoupil a
vzpřímiv krk, vysokým hlasem zazpíval. Jehož liška
uslyševši, na jeho zpěv co nejrychleji přichvátala, a
stojíc dole, pozdravila jeho, pravivši: Bratře můj, slyšela
jsem hlas plesání tvého, i prosím, oznam mně příčinu
pění. Leč onen ihned děl: Arci umem vyššího řádu
nadán jsa, jakmile jej cítím, ihned hlasem zpěvným,
nikomu závistivý nejsa, ohlašuji. Tehdy liška pousmívajíc
se, dí: Tedy plný jsi vědy, jež svrchovaných věcí
nebeských naukou. To slyšev, kohout tím více nafukuje
se zapěl, a liška ihned zakřepčila. Jížto onen shora:
Proč křepčilas? Tehdy ona odvětila: Poněvadž ty před
tím plesals. Dovoleno totiž jest, s radujícími radovati se.
Lstivosti na to síť rozprostřevši, slovy chytrými dodala :
Zajisté, raduji se, bratře můj, že nejštědřejší dobrota
Tvůrce, ježto všem věcem účast na dokonalostech svých
nejhojněji skýtá, také nám hovadům, neocenitelného
daru moudrosti poskytla. © kohoute, ty jsi slávou
naší, ty jsi radostí zvířat. Tebe nyní prosím, podej,
jestli ráčíš, abych celovala, zázračnou věhlasu tvého
hlavu. Než onen, úkladného lichocení medovým jazykem
obměkčen byv, ihned životnou hlavuneprozřetelně hladovémujícnupodal,jižtoliška© baživálapivši,dolů
ubohého stáhla, podotknuvši: Ó kohoute, kohoute! Kde
jest moudrosť tvoje? Podjala tebe hrdosť, i pozbyls
opatrnosti, pro nic a za nic dav život svůj. Jížto kohout:
Proč honosíš se v zlobě? Leč ona odvětila: Není
zlobou, ponížiti hrdosť, ale uměním pravým. Vím totiž,
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že ana věda nadouvá, ihned nadutosti sleduje rozpuknutí,
z čehož plyne, že ucho prázdné ochotně přijímá vánek
lichoty, jenž srdce nestálé pyšných trhá 1 plení, an do
něho vniká. Tudíž méně pochopils, že účel vlastní
moudrosti pokora jest. Neboť jestliže naukových přírody
obrazův všímals sobě: vlk, jenž jest obrazem moudrosti,
vezdy zdá se s pokorou spojen býti. Hvězda takže,
čím jasnější, tím poníženější jest, a čím jest vyvýšenější,
tím menší zdá se býti. Malé oko vidí bystřeji, a na
ohonu broučka, svitu nejjasnějšího kmitá ozdoba. Po
tom, což věděls, když sám sebe neznals? A jestliže
znals. nač pyšnils se, prach jsa 1 popel? Což dále?
Nižádná hlupota větší jest, nežli pro vědu, an nadouváš
se, zratiti moudrosti. To pravivši, ihned hladová ústům
úkol jejich z kořisti dala.

Hlava XVI.
Proti drzým z výmluvnosti.

Žabka v studánce zrodivší se bez hlasu i s ohonem,
dne následujícího, ana rostla, a změnou podoby 1ztrátou
ohonu čili ocásku, výřečnostinejnepokojnější dásně dostala ;
uviděvšíi tam plovoucího ouhoře ocasatého beze zvuku,
ihned větrem výmluvnosti nadýmajíc se před ním, počala
přírodě díky drzost své skládati, pravíc: Díky tobě
vzdávám, že netoliko odjala jsi mně ohon, hanbu zvířeckosti,
ale též výmluvnosť rozumové slávy poskytla's. To však
uslyšev ouhoř, a seznav nadutosť hrdosti její z tlampačské
žvavosti, aby pyšnou zahanbil, na opak podotknul: Já
zase, sestro, přírodě díky věnuji, že nejostřejší zvuk
drzosti ode mne odjala, a mně k útěku spasnému, deiší
chytrosti ohon dala. Nač, nejmilejší. morovým větrem
žvavosti nadýmáš se? Nepozoruješ, že nadutý jazyk, an
výmluvnosť roní, hlupotou šumí? jelikož vánkem pýchy
strávená, ihned z mysli moudrosť vypuzuje? Než, čím
jest výmluvnosť bez moudrosti, nežli neslaný jazyk,
ukrutná síla, huba bez čela, koňský nerozum, umění



neladné, a sladkosť nemálo jedovatá? Ó bídného, jenžjíozdobenjest!© Zdaližtedytaktoskvějícísesamu
v sobě výmluvnosť haníme? Nikoliv! ale toliko hrdou,
jen tu zavrhujeme. Neboť k moudrosti jazyk zřízen jest.
Pročež pro podobný kvas drzosti, sotva ukáže se,
výmluvnosť ztracena bývá, jako paní děvkou hubí se,
ihned zášť započíná hru, a umění divoké přechází
v hněv. Takto tedy, ana nadouváš se výmluvností, dobro
převrací se tobě v zlo, a tvůj jazyk tobě samé lže. Tak
1 věda v nesmysl převracuje se, a milosť v zkaženost
mění se. (Útnosť totiž nepravostí stává se, a Jasno
v zamračenosť proměňuje se. Tak tvoje věda šálí tebe,
a umění klame, takto tvoje čistota i jasnosť poskvrňuje
tebe, a krása hyzdí. Raději tedy volím bez umělosti
hlasu s mravencem radovati se opatrnosti, nežli hromem
hlasu blázniti s oslem, aneb i jásavě plesati se zajatým
slavíkem. Věru, raději chci na věky mlčeti, nežli mluvou
v plen věčný hrdostí vyvýšovati se. To praviv, pod
bahnem skryl se.

Hlava XVII.
Proti pyšným za příčinou množství přátel, jimiž

bývají pobádáni k zlému.

Ryba jakási, sedmi řadami zubův ozbrojená, uviděvši
jinou rybu, zbrojí mečitých úst chráněnou, pravila:
O kéžby přirozenosti její podivné umění, jenž při tak
různých údobách, ze zřídla moudrosti, všechno vyronilo.
ana dosti v nitru zuby ozbrojena jsem, taky mně tuto
sílu vně bylo přidalo! Jížto druhá dí: Co bys činila tím
mečíkem ? Ihned ta: Totéž, co zubem mým činím. Iu
uslyševši, jiná podotkla: Jelikož zajisté užívati jeho. bys
chtěla k pýše a na loupež, postrádati jej, lépe tobě
jest, nežli ho míti. Neboť výhodněji jest, zbaven býti
dobra, nežli zneužívati dobra v zlo. Zlé totiž vůli
povolnosť čili dovolení nepravostí jest. Vykoná tudíž
taková, jaká komu jest, tím rychleji nešlechetnosť, čím
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baživěji tuto vykonati ždála. A pročež síra hranici dřev,
a meč bláznu, což dá se očekávati z toho, leč hněv,
zuřivosť,násilí a loupež? Povím tudíž (neplaš se, nejmilejší !)
to, co kdysi řekl vůl medvědu, po rohu bažícímu. Příteli,
dobré jsou rohy, ale ne tobě. Ano mnohem lépe bylo
by tobě, jelikož přirozených zbraní zneužíváš, abys
docela zubův zbavena byla. Kdyby tedy srdce tvoje
zuřilo hněvem, sil by nedostávalo se tobě, a když by
divoké břicho žíznilo po krvi, zub nešlechetnosti scházel
by, a tak ztráta možnosti, buď by nepravosť napravila,
buď ukojila. Ano i odejmutí mocnosti, častokráte by
hněv v krotkosť obrátilo, a v ctnosť zajisté nutnosť
proměnilo. Avšak srdci nejhoršímu chybiti má nástroj
tak břitký. Moctotiž v hrdosti, probouzí odvahu k napadání
čili útokům, a brzo jakýkoli chystá čin škodící, a pokud
může dovrší účinek zločinu. Ó v pravdě ubohý, jemuž
dovoleno jest hřešiti, jelikož k zločinu hotoví se a zbrojí.
Běda tomu, kdož přátelství a sílu, vše podrobující, sklání
v pýchu, aneb v loupež, aneb v násilí! (Odtud zajisté
dobro zlem stává se. přátelství nepřátelstvím, světlo
temností, síla nerozumem, a ukrutné neštěstí stává se
štěstím. To vysvětlivši, odstranila se.

Hlava XVILI.
Proti hrdým pro silu.

Hrdý nosorožec, *) největší silou rohu svého nadutý,
viděv havrana, na břehu odpočívajícího, osmělil se, jej
podivnou silou rohu svého převrhnouti. Když tedy jej
bleskorychlým bodem napadl, tvrdosť skály odolavé náraz

„přijavši, osten rohu zlomila, a tíží bolesti, zároveň
s tělem pochrámaným ihned sílu přemoženou vynustil.
Jemuž potom v takých bolestech poléhajícímu, havran
posměšně vytýkal, pravě: Nosorožci, bratře můj, kde jest

*) Rukopis staročeský v universitní knihovně pražské má:
jednorožec.
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roh tvůj, přesilný, kde síla úžasná? Zajisté, jelikož
v jediném položils všechno, ztrativ to jediné, ihned
ztratils také všechno. Nevěděls, že malá jest síla
kteréhokoli těla, jestli zároveň netrvá větší síla ducha ?
Všechna totiž (Jud. XIV.) ona divná síla Samsonova, ne
z kostí toliko, alebrž z ducha byla ve vlasích. Síly však
duchem, pokora jest. Tato že jest základem a osnovou
tělesné síly, i ctností. Tudíž jestliže z hrdosti někdo
vyvýšuje se, celá pravá síla srdce i těla najednou
odjímá se. Takto (Jud. XV.) zároveň s vlasy ztrativ sílu
ducha, vítěz onen Samson podivný, ihned stal se
nemocným, čili slabým. Tedy pyšniti se komukoliv silou
těla, nic jiného není, nežli udatnosť ducha potratiti. A
jaká medle jest ona síla pleti? jižto bodnutí bolu převrací,
a hodiny jediné sklíčenosť ruší, zrno jedu poráží, a
kousek železa na věky vraždí. Leč 1 u věcí přirozených
síly bez hrdosti většími býti poznávají se: Neboť silnější
tebe jest kámen onen ledový, jehož nižádný neprojme
žár, pevnější Asbest, jenž žhoucím plamenem netrpí,
a tvrdší diamant, nikdy nebyvší železem rozražen. Dále,
jestliže nadýmáš se, proti všemocnému pozdvihuješ se,
jemuž an nikdo odolati nemůže, vyburcován povstává,
a jsa mocnějším sílu odráží. Věř tudíž mně, nic není
hrdé mocnosti slabšího, a nic pokorné slaboty silnějšího
v tomto věku shledáno býti může: Železo totiž čím
tvrdší jest, tím snadněji zlomeno bývá, a sklo tím snadněji
rozbije se, čím více tvrdším stává se. Avšak kapka
nejměkčí kámen vyhlodá, a červoteč nejnepatrnější dřevo
hubí, ano i duch blesku tvrdší věci poráží, měkčí však
neporušené ponechává. Taky lučiště čím více skřiví se,
tím silněji střelu čili šíp vyráží. To praviv, opustil hrdostí
poraženého jednorožce.
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Hlava XIX.
Proti hrdým z rodu neb šlechlictví.

Když lesní čili divoký osel*) mezka potkal, pohrdaje
jím, honosil se, že od šlechetnějšího otce zplozen jest, jemuž
tento ihned kopyto ozbrojené nohy ukázav, s řízem
rozumu odvětil, praviv: Cože máš odtud více, an jsidivokýmoslem?© Dobrototižnebzlorodustáváse
z rodičů spřízněných, kde tudíž tato stejnosť přestává,
me není zvláštního v tom, odkud pocházíš. Neboť z draka
nejvzácnější drahokam, totiž drakonit povstává, a z kohouta
čili kokořenejhnusnější z hadův, bazilišek rodí se. Lékařská
růže z trnu vychovává se i pěstuje, a zlato ze síry plodí se,
a Z plamene přejasného dým černý povstává. Avšak
jelikož z otce pyšníš se, on tebe, jako druhého osla, že
splodil, zahanben bývá; můj však otec oslavuje mne
tím, žekoni rovnám čilipodobám se. Tudíž ana pravá šlechet
nosť jak u věcí tělesných, tak i duchových, nic jiného
není, nežli ctnosť, v majetnosť daná neb získaná, mně
za více stojí, ze síly koňské, nežli tobě toliko z rodu
radovati se. Ostatně an ze šlechetnosti pleti povyšuješ
se, ihned důstojnosť tak věhlasnou. povětrnou náruživostí
ztrácíš, a takto z vzácnosti nízkým, ze světlosti temným
stáváš se, a z dobrého rodu šlechetného sprostým učiněn
býváš; 1 stává se tobě, jako běli, ježto stříbrem černí
se, a jasností plamene zkažena bývá. Leč zlato, čím
drahocennější, tím tíží pokory těžší jest, a kámen menší
iaké drahocennějším stává se, jakož i dřev nejmenší,
nejdražšími jsou, jako balsám 1 skořice. Pravou tedy
a slavnou šlechtou jest pokora, ježto nejnižší vzhůru
vynášejíc, mysl s Bohem pojí, ctností naplňuje, milostí
zbožňuje, a moudrostí prosvěcuje. To praviv, odmlčel se.

*) Latinská kniha má: burdo, rukopis staročeský: „purd,“
z oslice a koně; mezek z kobyly a osla. Nadpis latinský v seznamu
zní: Duo muli, to jest dva mezci.



Hlava XX.
Proti těm, jižto pyšní se pro bohatství.

Vykrmené pleti liška vychudlou opici spatříc, pro
jasnou srsť svou 1 spanilou tučnost nadutá, aby jí
z nahoty stydké a sprosté kožky posmívala se, ihned
vztyčivší ohon, a srsť učinivší hladkou, postavila se
jí v oči, pravivši: Zdaliž přírody hojnosť na tobě tak
prohřešila se, že stydným oudům patřičné roucho, a
šlechetné duši odpovídající kůži uděliti nemohla? Aneb
zajisté, když zanedbala toho, aby s člověkem uměle
oblekla tebe, an to přihodilo se, nutno jest, abys v zajetí
byla. K tomu však smyslná stařena, porozumíc, že
kořenem výmluvnosti jest nádherné bohatství a pýcha.
na posměch vysměvačky, ukázavšíi předně zuby, pravila
následující: Ovšem znám, že kdež plamen mladosti,
neznalý nehod, krutými bouřemi, smysl ještě neskrocený
zatemňuje, z toho nepokojná noha hrdosti co nejrychleji
vloudí se. Pročež pranic nedivím se, že z pobídky
lesknoucí se srsti, a ocásku delšího, horlivosť mladické
drzosti v tobě vzplanula. Leč tomuže dosti divím se,
kterak ty, jsouc přirozeností svou tak zchytralou, domníváš
se, že srsť jest dobrem tvým, jelikož dobro vně tebe
jsoucí, ňení tobě vlastní. Aniž to, co proti vůli tvé čili
bezděky oholeno bývá, není majetkem opravdovým.
Neboť pravé bohatství, toť toliko s tebou a v tobě jest,
kteréž tobě odporující odňato býti nemůže. Ty však jsou
ctnosti mysli čili ducha, jimižto, an ničeho více nežádá,
duch nejbohatším jest. -Nikdy však, kromě že bláznem
jsa chce toho, neztratí jich. Leč ty pro srsť pyšníc se,
už ztratils, pro nepravosť, ctnosť, marným bohatstvím
nadýmaje se vně. v nitru učiněna jsi přirozeností chudou.
Tudíž tobě ať jest bohatství neřestí, a mně budiž
chudoba majetkem. Ano tím také honosíš se, čím často
zahanbena býváš, a pyšníš se, čímž mnohokráte pokořena
jsi. Mnozí totiž bohatstvím těla svého zahynul. Neboť
ovce pro vzácné rouno stříhána bývá, a sláva páva pro
peří z ohonu vyškubána bývá. Raduji se tedy, a slušné
díky přírodě vzdávám, že odpočívám. a že nikdo nebaží
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po tom, aby mne z kůže odřel; v jistotě spávám, nikdomneneobtěžuje,jelikožkožešníkůmnejsem© milou.
Chudoba tudíž srsti, hojností a příbytkem mně jest, a
život jest prospěchem mojím. Leč ty podstatnou pleť
pro kůži, a pro bohatou srsť, ducha životného ztratíš.
Jdi tedy. a bohatství klamného hrdosť odlož, jelikož lepší
jest jisté chudoby kůže nejsprostější, nežli smrtonosného
majetku zlaté peří. Neboť pro drahocennou kůži bobr
hledán bývá, a sup bohatého peří pleti své zbaven bývá.
Čímž poražena byvši, liška 'odběhla.

Hlava XXI.
Proti marně ctižádostivým, a na pohled ješitným.

Páv ježka potkav, aby před ním vlastní slávu roz
ložil, a jeho z pleti bodlavé zahanbil, ihned vyzdvihnuv
ocas, a jakoby šarlatovou pestrostí divnou, krásou
hvězdnou, zlatým peřím, řádně rozestaveným, bohatě
sem tam povývaje, podával sebe zrakům patřícího. Leč
tento pokynem opatrnosti, seznav, že páv lichou slávou
vynáší se, aby ji porazil, v klubku svinutého malého
tělesa, a obličej uschovav, jen ostny na vše strany
vztyčoval. Kterýmž činem an páv shledal, že vysmán
jest, ihned hněvem kypě, žalobnými výroky k němu
obrátiv se, pravil: Ačkoliv člověk, věci krásné s podivem
náramným vezdy viděti a obzírati, raduje se: ty však
skryv oči, netoliko krásu tu viděti nechtěls, ano ještě
sebe samého v strašné kouli bodákův a v neladné údobě
přede mnou vystavuješ se. Jemuž onen odvětil: Nikomu
zajisté nečiní křivdy, kdo užívá svého práva. Avšak
prosím, abys pokojně řekl mně, co za více pokládáš,
zdáti se, anebo býti? Neboť, jestliže řekneš, býti, což
tobě záleží na mých očích? Neboť bez nich, neméně
budeš to, co jsi. Leč, jestliže bažíš po tom více, abys
viděn byl, už stal jsi se přepychem stinným, i hledáš
zrcadlo zřítelnic. Pomni, že zrak baziliška vraždí. Ano
také s tvým dovolením právě řeknu tobě, co kdysi
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opici, samé sobě před zrcadlem lichotící, liška řekla.
Raduj se, sestro, více nad tím, co jsi, a ne nad tím,
jak v světle podobenství zrcadlového jevíš se. Neboťjak
jsi, máš podstatu divokosti, leč jak dalece v podobě
zrcadlové jevíš se, toliko stínem stáváš se marnosti.
Neslyšelas, že tygřice nejrychlejší mláďata uloupená
ztratila, jelikož zrak svůj na cestě v zrcadlo vodní
upřevši, klamnou podobu svou s podivením spatříc,
domnívala se, že už ztracené našla, a tak pro marný
pohled, milovanou synův podstatu ztratila. Nač tedy
vějířem přepychu rozplýváš se, a toliko na povrchu to,
což vně jest, hledáš? Pomni, že dým rozplyne se,
jakmile rozvije se. A země nepučí, jestliže símě vsaté
v útrobách svých neskryje. Bělmo vnější zatemňuje
zrak, a malomocnosť, po pleti rozlezlá, znečisťuje články.
Leč skrytá spanilosť jasněji blyští se, a věc vonná, čím
více skrytá i tajená. tím více blaží čich. Tak také kaštan
jedlý pod krušnou kůrou uschován jest, abychom
pohrdnuvše marným leskem, pod opravdovou bytostí
mednou sladkosť našli. "Tou měrou tudíž já ostny zevně
ohražen jsem, abych v podstatě své byl jistým. Tak
(1. k. Mojž. XXXIV, 33.) obličej Mojžíšův závojem čili
rouškou pokryt byl, a (I. kn. Mojž. XXXVI. 14. 19.)
stan úmluvy čili svatyně Boží odevšad rozličnými oponami
zakryta byla. Jestliže slyšelas radu mravence, danou
barvoměnei čili chameleonu, barvou zlatou honosícímu
se a nad ní plesajícímu, totéž,. věz, že i tobě řečeno
sest. Totiž, zamži oko, a tu v pravé slávě zakotven
budeš. Neboť dvojím víčkem, aby silnější závorou
uzavřeno bylo, oko zavírá se, a jednou brvou,
aby málokdy obočí pozdviženo bylo, otvírá se. "To
praviv, pávu vzácnějším a podivu hodnějším učiniv se,
opustil jeho.



Hlava XXII.
Proti těm, jižto radují se toliko, že viděni jsou,

ačkoli ničím nejsou.

Pštros, postaven jsa mezi ptáky, slávy žádostiv,
leč podstaty prázden, větrem okázalosti, ihned roztáhnuv
perutě vyšší křídel, honosil se, že větší má péra. Jemuž
ptáci pravili: Marná jest věru kůra zdánlivosti, jižto
nevyplňuje v nitru jádro podstaty, a pročež, jestliže
vznešených křídel pernatou chlubností vzhůru srdcem
povýšuješ se, tož mocností jich povznešen, už tělesem
předcházej nám větším. To pravivše když odletěli, a
onen, pozemnějším břemenem obtížen jsa, na zemi
lpěl; tu posmívaje se nádhernému, shora volal havran,
praviv: Bratře pštrose! kde jest hrdosť pér? Kde
sláva povýšených křídel? Proč už neprospívá tobě
jejich vznešenosť? a taková srdce vzdušnosť proč ne
povznáší tebe? Leč onen odvětil: Zajisté tíže nohou
překážkou jest, ana síla k letu byla by. Jemuž havran:
Ačkoliv oslí noha tíží, proč nicméně lehkosť malininké
hlavy a štíhlosť krku nepovznášejí tebe? Jestliže jen
zdánlivosť, a ne podstata jest příčinou, proč tedy tak
pyšníš se břemenem? Křídlo totiž bez letu jest pahýl.
A jako šestý prst ruku hyzdí, tak 1 křídlo tebe
obtěžuje. Tudíž ohyzdnou věcí a těžkou marností jest
přepych. Zajisté vidíš nyní, že následuješ přirozenosť
hvězd třpýtících se, a že jejich pokynem 1 podobností
řídíš se, ježto ukazujíce se na nebi, hasnou. Celé totiž
ústrojí tvoje k okázalosti čelí. Avšak neslyšels, co myš
odpověděla krtku, honosícímu se očima, že totiž míti oko
a ne zraku, nic jiného nežli nestvůra. Pročež, zdáti se
a nebýti, potvornou zaslepeností jest. Neboť ana v očích
nádhera jest, tož sama temností zastřena a zraku
zbavena bývá. -Nápodobně mezka, pyšnícího se pro
rod, takto zahanbila kobyla, pravíc: Zdánlivosti sice
rod máš, leč postrádáš ovoce. podstaty, cizoložným
obcováním zplozen byv. Tak nádhernosť, zbavena ovoce
jeví se, jelikož jest hrdosti převrácené, ničemný zmetek.
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Nevíš, že zrcadlo, ano s jedné strany jasné ukazuje se,
3 druhé temností, světlu nepřátelskou, zastíněno bývá ?
Zdánlivosť věru bez podstaty, klamnou jest. To uslyšev,
oštros umlknul.

Hlava XXIII.
Proti zdánlivým, leč opak jsoucím.

Trní kvetlo, a fík čili smokva před ním větve i
ovoce svoje pučela, jížto ihned nadutý pro květ trn vece:
Smokvo! kde jsou květy tvoje? Leč ona odvětila: Trne,
kde jest ovoce tvoje? Tehdy trn: Nedala mně, dí, příroda
ovoce. Aniž mně, dodala smokva, květův udělila. Než an
květ přechází v ovoce, lépe jest, bez květu ovoce při
nášeti, nežli ovoce zbaven jsa, kvésti: avšak jelikož
nekvetu, plod nejsladší rodím. Tak i palma, med svůj
nevylévajíc v květy, medosladké plodí ovoce. A třtina
medná čili cukrová, ana květův nenosí, celou sladkosť
ovoce sama v sobě tají. Což tedy zdánlivostí opačné
podstaty honosíš se? Hrob sice vně kvítkami ozdoben
bývá, a v nitru ohyzdností smrti naplněn bývá. Ano i
safír, více lesknoucí se, méně platí, a perla Onycha
černá, výše cení se, nežli bílá, a drahokam Bius, čím
bledší, tím drahocennější jest. A takto příroda sama,
divná tvůrkyně věcí, také v dílech svých zdánlivosť
odsuzuje. Nač tedy vnější toliko nádheře raduješ se?
Pozoruj, že zlato v tajných země skrýších rodí se, a
perla, rosou s nebe vsatá, v skrytých skořápkách ústřic
pučí. Též člověk v útrobách matky povstává, a podstata
věcí tají se. Strom z tajných kořenův šťávu životodárnou
pod zemí ssaje, a základ života lidského v úsrdí skrývá
se. Ano též nejdrahocennější věci přírody neviditelné
jsou. (Což více? Více věru raduji se, že jsem plodnou
bez květu, nežli býti trnem s květem. To pravivši nád
herného zahanbila.
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Hlava XXIV.
Proti nádherným z velikosti milostí.

Koule hvězd stálic honosila se velikostí tělesa
svého, 1 rychlostí pohybu, a velikolepostí veškeré síly,
jakož 1 množstvím hvězd. Jejížto nádheru spozorovav
Saturn čili Hladolet, takto prý k ní promluvil: Pochvala
když lichá jest, opravdovým jest zahanbením. Leč rci
mně, prosím tebe, obloho, odkud máš podstatu takého
břemene, rychlosť takého pohybu, takou hvězd jasnost
a množství? Leč ona odvětila: Od rozumnosti zajisté
pohybována jsem, od slunce *) osvícena bývám, Tvůrce
veškerenstva stvořil mne, a tentýž 1 hvězdy samy ve
mně umístil. Tehdy Hladolet podotknul: Ničeho tudíž
nemáš, co by z tebe pošlo, alebrž vše odjinud přijalas.
Jemuž tato: Přiznávám se, vece. Ihned druhý přidal:
Proč tedy, jakobys něbyla přijala, honosíš se vlastnostmi
tobě udělenými a cizí slávy lupičkou jsouc, vynášíš se?
Nepozoruješ, že kdekoli nádhery loupež mudrce poskvrňuje,
nižádné není pravé slávy, jejich dobrota jest všeobecnou.
Leč lichotou ztratiti pravdu, a pro marnou slávu v za
hanbení upadnouti, největší hlupotou jest. Pročež největší
snahou varovati se máme smečky nejjemnější slávy liché,
kteráž jsouc synem drzosti zplozena, toho, kohož omámí,
stejnou zajisté schytralostí obluzuje. Neboť jako lichá
hrdosť opravdivou vznešenosť kazí, taktéž 1 nádhera
marnivá. jako podvodnice, slávu podstatnou hubí. A jako
ona zdánlivě vzhůru vynášejíc, snižuje: tak i tato nádhera
lichá, slávu na oko líčíc, zahanbuje tebe. Zná totiž, jak
zchytralé zbraně jsou kteréhokoli poranění, odtud stejné
přikládaje, nemoc upravuje: vede k zuřivosti, pozdvihuje,
Jako bojovnice čili zápasnice, aby porazila; pokrm podává,
aby udicí úkladnosti kořist přitáhla. Tak i říkajíc, že
toto jest tvoje, činí celého tebe svým, a klamnou slávou
zevně nalíčeného, v nitru hryze tebe, slávy prostého.
Pročež čím šlechetnější jsi, a v dobrech tobě udělených

*) Dle staré nauky hvězdářské soustavy Ptolemejské osvěcovalo
jediné slunce veškeré nebe, všechny hvězdy.
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velikolepější, tím skrytější budiž v jistém lůně pokory
uschována i shromážděna. Bohat jsi? boj se zloděje!
s rysem skryj poklad, ducha milosti pod dvojitého závoje
rouchem schovej! Zlatem jsi, pod zemí ukryj se, nej
drahocennějším jsi rubínem čili červcem, ve skále běláku *)
taj se. Což více? Chraň se slávy světla rozptýleného,
a tenkráte se světluškou vniternou jasností slávy zastkvíš
se a zableskneš. To praviv, napomínatel umlknul.

Hlava XXV.
Proti těm, kteří honosí se pro spanilosť těla.

Páv, peřím zlatým ozdoben, a pernatým svitem
nádherný jsa. před havranem roztočil sám sebe v marnou
slávu, a též jeho pro černosť peří zahanboval. „Jehož
ihned nerozumu havran posmívaje se, — dobře vidím, vece,
že na tobě pravidlo physionomie čili tvářnosti nešálí:
neboť, jelikož na takovém tělese malou neseš hlavu,
proto nepatrné jsi mysli. Pročež nedivím se, že v peří
létajícím. ježto větrem zdviženo i neseno bývá, jsa lehko
myslným, svou slávu lehkomyslně kladls. Všechna totiž
pleť senem (Is. IV 6.) a všechna sláva její jako květ
polní. Ozdobou totiž květu jest krása těla. Spanilostí
totiž hmoty červená se, pevností nepotrvá, a lehkostí co
nejrychleji vynáší se. Nesmyslným tedy jsa, honosíš se
stínem. Leč jako zlatý prsten jest v nozdrách čili rypáku
špinavého vepře, tak jestiť jasnosť pleli spojena s chudobou
mysli. Jestliže tedy spanilostí a ladností těla honosíš se,
tož už jasnosť tvoje začerní se, a tvá spanilosť zhyzdí
tebe. Neboť postava těla krásu mysli odjala, a „světlo
pleti, jasnosť duše zahnala. Což tedy ohyzdnějšího
hrdostr? Jížto všechna ozdoba opatrnosti od duše odjímá
se, všechen jas ctnosti zatemněn, a všechen pořádek
života převrácen bývá. (Chválil bych tebe, kdybych
šerednosť na podstatě tvojí podoby neviděl. Neboť hlavu

+) Bělokam, Granulith.
Apology mravné. M. Halabala. T
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máš hadí, hlas prsů skučící, srdce zlovolné, nohu ohyzdnou.
Zdaliž pleti marné sličnosť chválena býti má, ana úkorem
čili úštěrbem postatné údoby, mysl sama neladna 1
oškliva jest? Nikoliv! Neboť duše, čím pleťjest krásnější,
tím stává se sama neladnější. Opravdivá tudíž spanilost
jest etnosť mysli, a slavná ladnosť jest jasnosť rozumu.
To praviv, páva, spanilostí jeho zahanbeného, zanechal
v zármutku.

Hlava XXVL
Proti těm, jenž honosí se jasnosti hlasu.

Po utišeném hladu, břicho žaloudku už naplniv,
když havran neladným hrudi nápěvem sobě zazpíval.
filoméla čili slavík, v žaláři uvězněná, slyšíc jeho, hrdostí
nejsladšího hlásku svého čili vánku, neméně marná nežli
nadutá, ihned vesele propukla v jarý zpěv, aby takto jej
pro temný hlas zahanbila, a slávu klokotání svého roz
šířila. Leč onen, chytrý jsa, chytře marnosť prázdné hlavy
poznav, náhle umlknul, dodav: Ó jak něžně zapělas!
Prosím tě, ať jásáš, a uši lakotné jemností klokotu tvého
slavíčího ať potěšíš. Než ona, pohnuta jsouc prosbou, a
od toho, po čemž oslatní přirozeně touží, odvrátivši se,
ihned utišla se, a lakotné hrudi vánek utajivši, vítr
hlavy své, bez hlaholu rozumu, marně vylévala. "Tehdy
havran podotknul: Seznávám, že Aristoteles moudře
vece v spise svém o fysionomii: Klokotající že přirozeně
blázni jsou. Mají totiž srdce vždy teplé 1 zádumčivé, a
mozek, nižádnou vláhou plynný čili hybný, pročež bláhové

jest, dáti jim vína. Vždyť citera dutá lépe ozvěnou za
znívá, a struna suchá jasněji zní. Ostatně, zbabělosť tvoje
dosvědčuje, že vlastním štěstím svým nešťastná jsi. Větru
totiž dosti podobáš se, ale zcela nesouhlasně s rozumem.
Neboť nejtrapněji plesáš, na prosbu nepěješ, v zajetí
rozkošněji klokotáš, a celé klogotání tvoje jest převráce
ností. Proč tedy větrností hrudi nadýmáš se, a nešťastnou
marností chlubíš se? Zdaliž ladněji a rozumněji nezvučí
měchy u varhan, a na harfě tykadlo, a na vlole žíně čili



— 69 —

šmytec, a na citeře mrtvé střevo čili struna? Leč po
větrná celkem jsi, jež větrem svým chlubíš se a vynášíš.
To uslyšev slavík, zahanben jsa skryl se.

Hlava XXVII.
Proti těm, kteří žádají lichocením chválenu býti.

Havran, pomniv na předešlé zločiny své, jemné lsti
a veliké chytrosti své, odtud hrdostí nadutý, a po lichocení
baže, počal hledati vánek pochval. Když tedy, po lichocení
touže, našel lišku, v chladu stínu odpočívající, tu po
vzájemném pozdravení slušném, otázán byv od ní, co
by hledal, odvětil: V dobrech svých nenalezl jsem, pro
závisť nepřátelskou, hlasatele pochval svých. Jemuž ona,
důvtipu svého schytralostí jemnou, co asi chce, poznavši
a nesmyslnému posmívajíc se, takto vece: Dostatečně
vidím, že kdekoli hrdosť temným spozdilosti mrakem
mysl zachmouří, všechna obezřetnosť málo prospívá.
Věru, prázdným učiněn jsi, an vítr lapati želáš. Tento
totiž měchy, any prázdny jsou, lokají, a jeho zbaveny
jsouce, ihned naplňují se. Zajisté stal jsi se už stánkem
smrti. jelikož liché pochvaly morovým žízníš vánkem.
Což medle jiného jest lichocení, nežli hvězdy rodící se
vánek světlý, severní bouře, nápěv syrén čili vil mořských,
píseň morová, píšťala úkladná, a hlas hyény, velmi
podvodný. Jelikož ana něžným hlasem bubínek ušní
lehtá, svítilnu rozumu shasíná, dechem dračím jasno
ctnosti ruší, a zubem dravčím nižádné zelenosti v duši
neponechává. Sladce zní, něžně vchází, smrtelně zajímá,
a beznadějně celek plení. Než věř mi, horší jest sladký
zpěv lichocení, nežli trpké kousání pomluvy. Neboť
lichocení statky vniterné hubí, pomluva toliko vnější:
ono podstatu, tato zevnějšek, ono ctností život, tato
pověsť porušuje: ono chtícího bije. tato odporujícího
poraňuje, ono vždycky, když líbí se, škodí; tato často
k polepšení trpělivého prospěla. Ostatně buď máš v sobě
podnět chvály, aneb nemáš; jestliže máš, proč žebřeš,

7*



an boháčem jsi, a chceš od větru dosáhnouti, což sám
v sobě chováš ze ctnosti? Leč, jestliže nehoden jsa, chválen
budeš, jakoby na posměch, tož pochvala stane se tobě
úkorem, a odporučení obrátí se tobě v zahanbení. Lichá
totiž chvála posměchem jest. A proto, čím kdo více po
jalové chvále touží, tím více pravé pochvaly nehodným
stává se. Bažiti totiž po chvále, nízká neřesť hrdosti
jest: jež, ana vně na pohled ohlašována býti touží, po
cizím pokynu i retu povždy baží. Vím posléze, že velikou
chválou jestiť, jazykového hlaholu pochvalou pohrdnouti,
a podstatnou slávou před světského světla oslavou utíkati.
Veškerá totiž podstata pravé chvály: ctnosť jest. To
pravivši, posluchače tužbu v nenávist obrátila.

Hlava XXVIII.
Proti těm, kteří sami sebe odporučují.

Kohout, postaven jsa vedle havrana, když světlem
vědomosti a okrasou peří, povětrnou pýchou nemálo byl
nadutý, a natáhnuv krk pestrý počal svým zpěvem
oslavovati sám sebe, praviv: O jaký v nebesích jest
zdroj moudrosti, a zřídlo jasnosti, a prvotné umění vnady
a ladnosti, ana už nám pozemšťanům takové dary krásy
a umu uštědřila! Jemuž havran takto učeně odvětil: Milý
sice jest um, a příjemná jest krása, ale nejlepší jest
moudrosť, bez níž všechno, buď svoje není, buď ničím
jest. Od našich však moudřejších slýchával jsem, že
světlem světlo ztratiti, a ctnosť ctností největším nerozumem
jest. Zajisté také chválou pochvaly pozbyti, totéž jest.
Tudíž od Aristotela výměr stanoven jest, že chvála jest
řeč, objasňující velikosť ctnosti. Pročež nižádnou ctností
není, ano největší neřestí, chváliti sám sebe. Pravíce totiž,
že moudrými jsou, pošetilými učiněni jsou. (Řím. I. 22.)
Avšak mudřec, když v oči chválen jest, v mysli
bičován bývá. Ctnosť totiž pravá, jako panna velestydlivá,
bezruměnce nechce spatřena býti, a jako hvězda jiskřící
od slunce vycházejícího skryta bývá, a jako chrysopas,
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svítící v temnosti, tak i pochvala stydlavá na světle skrývá
se. Tedy kdo sám sebe odporoučí, haní sebe; jelikož
chvála jeho plodí nepravosť, ana bez svitu ctnosti a
cudnosti, tuto nespanilou býti ukazuje. Avšak, jestliže
uchem umu toto pojals, co psáno jest: Ty (Jan VIHL.
13.) sám o sobě svědčíš, svědectví však tvoje není
pravým. A tak obecným světa zákonem, pro sebe
nikdo svědkem není, protože váha jazyka samolásky
tíží tlačena bývá. Jest tedy chvála vlastní, hanou:
poněvadž jazyk svojím svědkem býti nemůže, jinak lže.
Vždyť jen to nás odporučuje, co povýšuje. Toť však jest
pochval zběhová pokora. (Mat. XXIII. 12.) Kdo totiž
ponižuje se, bude povýšen. Pokora že cestou světského
zahanbení a temnoty ku konci světlosti vede. Než, proč
chválíš sebe? Zajisté, jestli znám jsi, konáš věc zbytečnou ;
jestliže neznám, pomni, že tajiti se volí pravá ctnosf.
Leč, ani vhodno i údobno není, chváliti kohokoli, dokud
živ jest. Neboť pochvala pravá nezahyne, jižto věčnost
zachovalé ctnosti utvrdila. Ať tedy chválí tebe ústa cizá
(Přísl. XXVII. 2.), ať žalují na tebe ústa tvoje, ctnost
pokory ať odporučuje tebe, den poslední a věčný ať
chválí tebe. To uslyšev kohout, jelikož chválil sebe,
zastyděl se.

Hlava XXIX.
Proti závistníkům.

Za vyhouleného a jasného nebe, když pouští opice
dosti veselá pobíhala, smutného ležícího osla divokého
naleznouc, pravila jemu: Co jest tobě, bratře můj, že
tak žalným zrakem. s tváří zamračenou, s obličejem
závistným a s hlavou skloněnou truchliv ležíš? Oznam
mně, prosím tě, poněvadž, jestli snad neduh jest v těle,
silou ruky pozdvihnu tebe: jestli však v duši, rozumem
a soustrastí poskytnu lék. Nato tedy onen, olejem takové
pokory obměkčen jsa, ihned rány své tajemství odkryl,
praviv: Že vzduchu totiž, sestro, tiché jasnosti sklíčen
jsem. An totiž téhož jasna světlo oči moje snésti nemohou,
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v bouři mění se mně ticho a jasnosť převrací se v mrak;
a naprotiv čili opáčně bouře téhož povětří v pokoj srdce
přechází, a temnosť v jasno. To slyšíc s úžasem, a
pozorujíc opice, že neřesť závisti jest jeho trápením,
kárajíc takto započala úkol napomenutí svého: Zlořečeno
budiž takové oko, ježto nepokojí se v světle, a v bouři
raduje se; ježto se sovou životného svitu viděti nechce,
leč v mraku i temnosti jasní se, jížto radosť žalem,
světlo mračnem, dobro zlem, jížto nešťastným jest štěstí,
a pohroma šťastnou ; jížto protivenství vhodno, a vhodnost
protivna jest; jížto nouze milou, a sama dobrota nemilou
jest. Ó strašné, morové a převrácené zlo! Tehdy konečně
obrátivši hovor k oslu divokému, vece: Zajisté, právě jsi
oslem lesním, že takové oko na sobě trpíš, kteréž srdce
tvého stálou jest šibenicí, a dobra i všech nepřítelem.
Neboť an života tohoto běh, hned protivnými hned pro
spěšnými věcmi, plyne, jestliže tebe proti přírodě věci
příznivé rmoutí, tu vždycky zármutek objímati tě bude
a neštěstí neopustí tebe. Ano i radovati se ze zla žal
ného, šíleného rozumu největší jest žalostí, jež totiž tím
horší jest, a za osudnější pokládána bývá, když čím
více pálí, tím méně cítěna jest. Smáti se totiž v těžké
nemoci, známkou veliké truchlivosti jest, a dle pravidla
Hypokrata, jelikož příčina bolesti tajené neznáma jest,
za osudnou pokládá se. Tak tedy závisti neřesť majitele
svého ustavičným jest skřipcem. Leč když kohokoli ne
návidíš ze závisti, pro dobro, tož už zásadně jsi ne
přítelem samého dobra, jelikož z milosti téhož, a k vůli
tomu jest cokoli čili všechno, a ono tím více. Než ano
samo dobro Bůh jest, od něhož jako ze zdroje tekouc.
zřídlo dobroty na vše rozlévá se, tudíž právě dokázáno,
že nepřítelem jsi Boha i dobra, a protivníkem sebe
samého i všech. Ostatně ana zloba protivnou jest dobrotě.
hleď, jaká nešlechetnosť poskvrnila tebe, jemuž všechna
dobrota jest protivnou. Ano však přirozeně stejné vše
se stejným pojí se a raduje, viz. jakým jsi, jelikož
z hoře i temnoty těšíš se. Kdybys totiž nebyl srdcem
pochmurný a bouřlivý, nikterak bys nad věcmi takovými
radosti neměl. Závisť tedy vniterné závrati jest krutou
bouří mvsli. Než, jelikož bez tichosti a světla nižádné
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netrvá dobro, aniž rozkoš, tož uznej, že všeho dobra
1 blaha zbaven 1 prázden jsi, poněvadž pokoji i světlu
tak vraživě odporuješ. Avšak kdyby obecnému dobru
rozuměl. a v každém totéž milostivěji zamiloval, celé
dobro tvoje stalo by se, a s tebou vše by patřilo tobě,
jelikož milované dobro, nad nímž raduješ se, tvoje jest.
Odlož tudíž, nejmilejší, oko závistivé, a zbavíš se kříže.
Tak totiž psáno jest: Jestliže oko tvoje pohoršuje tebe,
vylup je a odhoď od sebe. Neboť i krtkovi lépe by bylo,
kdyby v zřítelnici neměl zoru čili čidla, an miluje temno.
To pravivši, odešla.

Hlava XXX.
Proti pomluvačům.

Holubice, kmentem pernatým, jakoby ruměností
Lady venkoncem pokryta, vzhůru peří vztýčivši, s očima
třpytnýma, chodem vážným, nohou prostou, s křídly
složenými rovno šla. Než, ano bláto špinavé, v nitru
tajíc se, na pohled souší zdálo se býti, padla v ně. Jehožbřidlostíbrzopokálena,bělostnétělíčko© poskvrnila.
Tehdy kal, nad této věci průběhem posměch učiniv, totiž
raduje se, že špatně jednal, a plesaje ve věcech nejhorších,
takto jí dí: Kterak zatemněleo se zlato, proměnila se
barva nejlepší, a ošklivou učiněna jest krása taková.
Leč ona odvětila: Ano, poněvadž jsem do tebe vpadla,
Co že jsi ty? Jemuž tento: Kal i bláto. Tu holubice
podotkla: Věru, jisto jest, že kdybys kalem nebyl,
nikterak bych od tebe poskvrněna nebyla. Jen totiž co
břidlé jest, poskvrňuje, a co nečistého jest, třísní. Neboť
voda nejčistějšíí myje, a vše jasnost osvěcuje. Avšak
čistota moje v podstatě mé bytující, neopustila mne;
břidlost ale tvoje s tebou trvá. Co že ošklivého sice nyní
jeví se na barvě mojí, toť podstatně jest na tobě. Pročež
vysmál jsi sám sebe, a zbrodní tvou mne třísně, nej
čistotnější ukázal jsi mne. Pes totiž kousavý škodí
zuby, a ústa zmije otravují, byvše prvé sama jedovatinou
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napuštěna. Trn bodá, jelikož má hrot, a ryba začerňující
moře, čerň svou ze sebe vyvrhuje. Tak veškera škodnosť
dříve v původci svém stává. Což více? Já zajistě
chvátajíc do koupele očistím se; ty však vždycky poskvrněn
budeš; jelikož známo jest, že kal jsi; neboť břidlá
pomluva jest, jež od nevinnosti odejme se; než poskvrna
její nikdy od hanby pomluvy a očerňování očistěna nebude.
To pravivši do lázně pospíchala.



Kniha III.
Eroti la Eotě.o

Hlava 1.
Proti bažitelům po světském bohatství.

Havran obohatiti se želaje, lišku naleznuv, ihned
srdce svého tužbu jí oznámil, pravě: Nebudiž tobě tajno,
moje sestro, po čem toužím; než od pilnosti tvé
očekávám umění, kterým bych dosíci mohl, co žádám.
"Totiž po tak dlouhou dobu, kromě sebe ničeho jsem
neměl, rád bych nyní shromážděným bohatstvím zevně
poněkud ztučněl; pročež, nejmilejší, nauč mne spůsobu
tomu, zdali víš. Leč ona odvětila: Umění to, bratře, věru
na snadě jest, ale práce potřebí jest; neboť málo platno,
zlatou rudu nalezti, nechceš-li pracovati. Načež on:
Oznam, přítelkyně, a jestli možnosť bude, učiním. Na to
mistryně připojila: Můj bratře, celé umění zbohatnutí ve
třech ustavičných nepravostech a v jednom stálém trápení
pozůstává. "Totiž v nenasytné žadostivosti, v nepokojné
loupeživosti, v ustavičné neštědrosti a v stálém strachu.
Loť tedy jsou prostředky umění zbohatnutí: totiž vždycky
žádati, jelikož bez žádostivosti bohatství světská umenšují
se; kde však talo nalezá se, rostou. Kde chuť k jídlu
mizí, tělo chudne; a kde chuť množí se, ihned bujně
tuční. Vždyť proto prase výtečnou tučností kypí, poněvadž
nenasytnou chutí trpí. Druhá vlastnosť jeho však jest,
kdekoli a jakkoli kořistiti. Proto zajisté v době letní,
když nejvíce řek vysychá, Nil rozvodněný břehy své
přestupuje. Jelikož odkudkoli vláhu dostati lze, silou
žáru žhavého těžena bývá. Třetí povinností jest, ničeho
nikdy nedarovati. Z čehož tudíž nejvyšší stromy vzhůru
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povznášejí se, nežli protože nikterak na venek v ozlodí
a ovoce kypějí. A proto i okončina střevná vždy prázdna
jest, jelikož míza, jakmile počne, ihned proudí. Poslední
však jest, v pečlivém strachu získané vždycky zachovati.
Mnozí ačkoli nerozdali, nedbalostí však ztraceného
bohatství litovali. Odvážný a smělý páv ztratil totiž zlatý
ohon; a bojácný zajíc vlastní kůži svou zachránil. Toho
tudíž, bratře můj, sluší bedlivě šetřili, jestliže tohoto
světa bohatství získati hodláš. Totiž, abys vždycky byl
žádostiv. toho želaje, násilný v loupežení, lakomý v držení,
bojácný v zachování. Sotva že havran to uslyšel, pro
myšlenou větu pronesl: Ó v pravdě nejnešťastnější chudoby
úkladné bohatství světské, a veškerou snahou od mudrce
opovržené! Jelikož milování jich žádostivosť jest, získání
jich loupež, majetek jich skouposť a zachování jich
bojácnosť strašná. Leč co jest žádostivosti nešlechetnější,
což loupeže zbrodnější, což skouposti ohyzdnější? což
bázlivosti obtížnější? Opovrhuji ostatně nemírným bohat
stvím Krésa, a veličenstvem statkův Ahasvéra, 1zlatými
štíty Šalomouna pohrdám. Moje pak bohatství budiž,
bez žádostivosti tichým, bez loupeživosti spravedlivým,
bez skouposti milostivým a štědrým, bez bojácnosti
chráněným sám sebe zachovati. Takto rozžehnav se,
odletěl. ,

Hlava II.
Že věcí pozemských žádostivi jsou slepei.

V zemských skrýších když krtek rýpaje sem i tam
běhal, věcí tvůrkyni přírodu*) naleznuv, tuto stížnosť
jí zvěstuje pravil: Arci posmívajíc se mně, jako strašidlo
mezi živočichy postavil jsi mně, a ana zory smrtonosné
basiliškovy prosvítilas, a škodlivé zraky hyéniny jako
drahokamy okrášlila jsi; mé však nikomu škodné, temnou
obstírajíc kožkou čili blánkou, sladkého světla zbavila
jsi. Jemuž ona odvětila: Ješto zajisté mocí nejvyšší

*) Ovšem že všemocnou silou božskou. Viz III 7.
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moudrosti všechno řídím a spravuji, proto věru nenalezneš
příčiny, pro kterou bys mne tvořitelkou nespravedlivou
nazval, jelikož v jisté míře, počtu i váze slušné, vše
zdarma utvořila jsem. Pročež, jestliže něco méně řádného
a příslušného zdá se tobě býti v dílech mých, tam tají
se tajného rozumu pravidlo. Leč zdali ústrojí tvoje méně
vidu v zřítelnici by měla, příčina toho medle už svítá
v očích mudrce. Vždyť skrýše obýváš, a pozemské věci
zcela miluješ, tak že láskou pozemnosti ztratils věci
nebeské, a miluje nenávistné temnoty, zhostil jsi se
světla. (Což nevíš, že lakota břidká i hrozná, poněvadž
příhš zamilovala věci pozemské, ztratila nebeské, a majíc
očí, nevidí? Neboť jako slepá jsouc, zanechala pravá
dobra pro lichá; stálá pro vrátká; nebeská pro pozemská,
tak 1 nesčíslná i největší dobra pro nejmenší, slavná pro
mrzká, jistá pro pochybná, svatá pro nejhorší, a
radostná pro smutná zaměnila. Shromažďuje sice bláhová
zevně, leč v nitru ožebračena bývá. V žertech libuje
sobě vrátkých, zemi v majetku drží, a horoucímu 1
strašnému peklu patří. Ano, pohlcuje, aby opět to
zvrátila, miluje to, čím hyne, získá to, co ztratí, stará
se o to, čeho lituje, a ohtěžuje se, a tím rychleji do
propasti spadla. Zdaliž neslyšels, že člověk (I. Mojž. III.)
lakotou zaslepen byv, rozkoší rychle ztratil ráj. Neboť
jakmile duch od Boha odvrácen jsa, zevnějších toliko
věcí žádostivostí zaujat byl, ihned mysli své světlo vniterné
pozbyl, a vně krtkové maje oči otevřené, nahoty své
aspoň chudobu vidí. Tak zajisté Saul (I. Král. XV. 9.)
zraku rozumného zbaven jsa, an skoty žádal, slávy
královské pozbyl. A s nešlechetně nabytým dobytkem
zároveň vlastní ztratil. Jak dobře věru chameleon havranu,
po masu jeho bažícímu, odvětil, ó, kdyby nešlechetnosti
temnotou zrak opatrnosti obestřený žádoslivosť tobě ne
odjala: zajisté seznal bys, že mne maje, zahyneš. Máš
tudíž, krtku, proč takto ustrojen jsi: jelikož ústrojnosti
tvé příčina obrazem jest lakomosti. Po těch slovech
zároveň žaloba jeho zmizela.
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Hlava III.
Ze žádostiví, byť sebe více měli, chudobni jsou.

Když krokodil čili ostrovid ukojiv břicha žravosť,
v nejhlubším spánku ležel, s tlamou otevřenou, a od
počívaje chrápal: tu skrofil, úkladný ptáček, tělem malý,
leč smělostí a nepřátelstvím největší, do ukonejšeného
otevřených útrob vešel, a přeostrým zobem, vnitřnosti
jeho smrtonosným bodem rozrušiv, a vydav nad ním
výrok rozsudku a odsouzení, opět vyšel, v ničem nejsaporušen,účinkuočekávaje.| Ostrovidvšaksiloubolesti
probudiv se, an truchliv trest smrti sobě už uložený
cítil, nepřítele nahoře viděv, žalobu pronesl, k pomstě
však nejméně dostatečnou, volaje: V čem zhřešil jsem
proti tobě, že žrádlem svým spokojen nejsa, útrobu mou
tak ukrutně a smrtelně jsi rozsápal? Neboťkde v trpícím
viny není, tam zajisté v činiteli ničemnosť jest. Jemuž
onen odpověděl: Jestliže všem obecnou jest přítelkyní
spravedlnosť, v pravdě 1 spravedlivě všem jest křiv, kdo
některým jen škodil. "Ty však, nenasytné žádostivosti
hanebný vzore, celý oddals se obžerství, an ne uzavřeným
jícnem, ale otevřeným, jakoby nikdy nenasycen jsa,
spíš, a širším hltanem strážen jsa řadou svých zubův,
a drápův sveřepostí ozbrojen, ačkoli žerných věcínemáš
nedostatek, nicméně, jen aby žravosť tvoje nasycena
byla, v tom co loupíš ani rozdílu nečiníš. Tudíž pro
baživosť spravedlivě život svůj tratíš, abys tak, jako jsi
hanebného činu příklad dal, tak i tím utrpěl. Nápodobně
tedy baživý více vyvrhne, nežli nahltá. Nikdo zajisté
více netratí, nežli kdo sám sebe ztratil. Což medle jest,
co máš, jestliže lakota zachvátila tebe? Oheň nikdy
nepraví: dosti! aniž kdy žádostivosť ukojena byla. Pročež
záhubou srdce jestiť lakomství, a všechny požírá statky.
Žaludek vyprázdněný žádá, a zánětem přirozeným oud
vysušený, lakotí. Místo vyprázdněné táhne k sobě, a
žárem osrdí zimničným tím více žízní. Tudíž jest
žádostivost chudoba mysli, a to tím větší, čím palčivější
a hltavější byl její plamen. Diogenes ničeho kromě
sebe nežádaje, opovrhl světem; Alexandr však, všeho
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majetníkem jsa, více ještě žádal. Kdo tedy bohatším byl,
ne-li ten, který opovrhl? Příliš totiž naplněné břicho
říhá čili šťuká, a tenkráte řeka na venek rozlévá se,
když břehy přestoupí: vidíš následovně, že po více bažiti,
nešťastnou chudobou jest, ničeho sobě však nežádati,
bohatstvím největším jest. Po tom slově, se životem
ostrovida skončila i rozmluva.

Hlava IV.
Proti těm, jižto nespokojeni jsou, ačkoli dosti mají.

V době šťastné, an člověk učiniv sebe zámožným
a bohatým, nikterak nejsa spokojen, ještě po více bažil,
a v sobě bouřlivý, více hledal, štěstěnu potkal, jemu
pravící: Proč, nejdražší, neodpočíváš, ješto jsem dosti
darovala tobě? Než onen odpověděl: Svou zajisté sladkostí
táhne dobro, a dokud by dáno bylo, tíží. Jemuž ona:
Dobře, vece, vidím, že ubožákem učiněn jsi, poněvadž
žádostivostí více žízníš. Neboť kdybys dosti měl, po více
nikterak bys netoužil. Více totiž žádá ten, kdo věru dosti
nemá. Ejhle, tebe ožebračila lakotná vůle, zničila baživosť,
oloupila žíznívá bouře. Avšak kdybys veškero zlato
Salomounovo, špatně uschované, nalezl: více nebudeš
míti. Leč ono, jehož dobře užíváme, to teprv máme.
Neboť v půdě zakopaný poklad nepatří člověku, nobrž
zemi. Tudíž k potřebě ano bohatství slouží, tenkráte je
máme: potřeba však až k účelu dostatečnosti stačiti
má. Poněvadž, jestliže nad potřebu jísti budeš, příroda
ihned vyvrhne to, a jestliže tepleji, nežli nutnosť toho
žádá, oblečeš se, obtížen jsa, nesneseš toho. Pročež
velikým obsypán jsa bohatstvím, nikterak více toho,
nežli co spotřebuješ, míti budeš; jinak ovšem dobře se
maje. Neboť kdybys bažanta k jídlu měl, vína varna
tického*) neb šampaňského za nápoj, kment na plášť,

*) Rukopis staročeský K. U. v Praze má: „vlašského.“
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vysoký palác za obydlí, větších užívati budeš sice
rozkoší, nikoli však bohatství. Nevíš, že synům israelským
(IT. Mojž. XVI.) na poušti mannou žijícím, velikým a
malým, boháčům i chudákům, tatáž všem nebeského
pokrmu míra poskytována byla; aniž nasbíral více lakomý,
aniž méně byv lenivý. Následovně, jelikož dostatečnostť
všem jest jedna, a všeobecný zachovatel tentýž požadavek
nutnosti uštědřil všem. Nemá tudíž boháč více nežli
chudák; leč toliko v jakosti práv obou jest rozdíl.
Boháčem totiž jmenuje se, kdo rozkošnou jakostí věcí
užitečných těší se. Leč tato rozkošná jakosť ve věcech,
jichžto užíváme, více nehodou býti jeví se. Jest totiž
pramen závisti, původ hrdosti, podnět smilstva, zážeh
lakoty a vší nepravosti zárodkem stává se. Neslyšels,
co kdysi modla Apollinova jistému pastýři, stavšímu se
králem Lydie, a tázajícímu se po Achátu, zdaliž by
někdo na světě šťastnější jeho byl, opovrhnuvši roz
košným jeho bohatstvím. odvětila? Totiž před ním
zhrdnuvším přednosť dala Akádiovi, starci chudobnému,
jenž nikdy nivy své meze nepřekročil, praviv: Více
chválena a vynášena býti má chaloupka,jistotou usmívající
se. nežli dvorana, starostmi a péčemi zasmušilá, a
několik hrud, bázně prostých, nežli lány nejširší, strachem
naplněné, a jedno spřežení volů, v chovu pohodlné,
nežli koňstvo. výlohami Žžravými obtížné. Nápodobně
stodola dle potřeby nutné více žádoucí jest, nežli
poklady, úkladům a Žádostem všech vystavené. Budiž
tudíž spokojen, když dosti máš, aniž buď chybný
v otročení rozkošem, leč toliko nutnosti bedliv. Vůlí
svobodnou ukoj potřeby, baživosti varuj se, a brzo
úplně bohatým shledáš sebe. Neboť i jasnou průpovědí
mudřec Epikur prý stanovil: Chtíce pravé bohatství
rozmnožiti, nemáme peníze hromaditi, leč od lakoty
odvrátit se, a žádostivosti jakoby odejmouti. Neboť
tím bohatším někdo poznán bývá, čím baživosť v něm
stává se menším. To pravivši, posluchači poučenému
zmizela.
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Hlava V.

0 zlech, ježto co nejvíce povstávají z bohatství.

Mladičká opice, lišku stařenu, drahocennou kůží
ozdobenou, spatřivši, závisti bídu ana bídná zrodila
chudoba, ihned jí záviděla, a zároveň s okem i jazykem
závidícím takto pravila: Dosti věru štědrou blahodějností
přírody, tvůrkyně*) veškerenstva, tobě dopřáno jest,
že takový ohon skvěje se tobě, a liščí že umění uměna
přirozená ne proti právu rozmnožila. Jížto ona, mnohými
zla zkušenostmi poučena byvši, hlavou kývajíc odvětila:
Není divu, když dětinsky smýšlí dětinství, a když slepá
mluví mysl nezkušená. AŽ sestárneš a mnohé věci
prohlédneš, jinak smýšleti budeš. "lo pravivši, prosila ji
liška, aby spolu sejdouce se pokračovaly. Tehdy opice
vece: Ačkoli stydko mně jest, bez ohonu ubírati se
s tebou ocasatou; nicméně, co žádáš, líbí se mně,
poněvadž z naučení tvých mně snad chytrosti ohon
vyroste. Spoln tudíž putujíce, když slona vyzubeného
potkaly, slon » příhodě otázán byv, odvětil: Pro baživost
po zubu žádoucím když lakomosť válku mně opověděla,
tu abych zbraněm nepřátelským, zubům mým úklady
činících, nechycen unikl, volil jsem raději, zbraň přírody
odvrhnouti; jelikož prospěšněji jest, válečného bohatství
zbaviti se. nežli k ochraně takého, libezné života sladkosti
pozbyti. Dále když hyénu zraků zbavenou potkaly, kruté
vášně příčinu vyzvídajíce, žalobně slyšely: Rozpásaná
lidské žádostivosti loupeživosť, ne tak násilím jako uměním
Isi ozbrojená, pro bohatství pro mne ztracených draho
kamův, oči mé žádoucí oslepil a zrušil. Od dobrých totiž
dobra ztracena bývají, když nad potřebu rozmnožena
bývají. To slyševše, dále pokračovaly, any tu kohouta
s rozraženou lebkou, -ještě třepajícího se, nalezly, jenž
o nárazu takého neštěstí otázán byv, prohlásil: Nesčíslnými
zajisté drahocennými paprsky ozdobená lebka ztratila i

*) Ovšem všemohoucnosti Boha, tvůrce veškerenstvačili všeho
mira. Viz III. 2. 7.
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zahubila sama sebe, an Žžíznivélakoty žár pro žádoucí
drahokam krutý vzbudil požeh. Přebytek totiž bohatství
vraživosť buď ukazující, buď plodící, záhubnou chudoboujest.Okolotohojdouce,kdyžpoloživou| vlaštovici,
s rozervanými útrobami našly, tož ona původ záhuby
své, an duch její zároveň se slovy ušel, prosícím vyložila,
pravíc: Ano, drahocenný chelidon břicho moje počalo,
nenasytné žádostivosti lačnosť i žravosť, člověkem po
nuknutá, tuto mně smrtelnou ránu zrodila i zasadila.
Svoje totiž majitele liché poklady, any baživým ladné 1
vnadné býti zdají se, účinky jim nenávistné plodí. Když
potom tuto opustily, bobra s uříznutými články pohlavními
potkaly, žádaly jeho, proč by rodu spasné semeniště byl
potratil? Jenž pravil: Když pro články plodivé od zá
hubných lovcův pronásledován jsem byl, aby česťneztratila
celku, a žádané články rodné aby roditele nezahubili,
chtěl jsem zajisté raději sám ony mně osudné pozříti,
nežli žravosti lakoty, milovnice to bohatství a nepřítelkyně
boháčův, obětovati se. Lépe totiž jest, poklady, nežli
pomoc spásy ztratiti. Toho jednak opustivše, když páva,
zbaveného ocasu, spatřily, kterak, tázaly se, slávu ohonujsiztratil?© Jimžonen:Věru,zlatépeřílíbilose,a
proto z baživosti po zlatě otrok lakomství tento mně
odňal. Světské totiž bohatství koho zdobí, jako terč jeho
vystavuje nejkalnějším střelám čili šípům. Konečně
ostříže z kůže odřeného nalezše, snažily se, nehody jeho
případ seznati; tož pravil jim ubožák: Vzácnějším věru
peřím, pro ochranu pleti, obdařila mne příroda, leč
rozkošníkům líbilo se to, a brzo lapen jsa úklady lakotnými,
stal jsem se kořistí. Což medle jsou tělesné čili hmotné
poklady, nežli vnady rozkoše, podněty baživosti, a břemena
smrti? Blažen zajisté onen, kdož nepoznal jich. Když
ty v takové průpovědi uslyšely, a takových i tolikých
pohrom bohatství prohlédly, maličko od stezky k od
počinku uchýlivše se, tu liška opici vece: Což ty tedy
o bohatstvích soudíiš? Než ona odvětila: Arciže nejsou
nic jiného, nežli trudnosti přírody. Vždyť ana takto
s majiteli svými pohrávají si, a v takové nehody přivádějí
je, což jiného jsou, nežli jed? Tohoto že zbavují zubův.
onomu vylupují oči, tomuto mozek rozrážejí, onomu



útroby probodají, tomu plodidla úžírají, jinému kůži
odírají a jinému opět ohon odjímají. Zdaliž takto lakoty
důmyslnou silou, od mužův neopatrných shromážděné
bohatství, majitele své přemnohými neřestmi nenaplňuje
1 trhá, milovníky kazí a hubí, ano ústa jazykem chlubným,pohledzávistí,hlavuzbabělosti,břicho| nestřídmostí,
smilstvem plodidla, tělo neřestí a ctností nedostatkem
veškerenstvo plení? Ó zlý statku, tak nenávisti hodný!
Ó šťastná, blažená chudobo! Ó zpozdile milované zlo!
O nešťastný přepychu ! Jinah chudičká srsť, nejbohatší mně
jest, a sprostá líbí se mně více, nežli drahocenná. Věru,
raději chci býti opicí bez ohonu, než pávem s ohonem.
To pravivši, ihned, tu 1 onde o úkoru baživosti vyučená.
společnosť lišky, rozžehnavší se s ní, opustila.

Hlava VL.

Proti těm, kteří s bolem ztrativše bohatství ještě
snaží se zbohatnouti.

Páva peří zlatého celkem zbaveného když havran
spatřil, posmívaje se jemu, přepyšnému a kdysi boha
tému, vece: Kde jest divnými svity malované žádoucí
tvoje peří? Kam že poděla se sláva stkvělých křídel?
A kde uprchla podivná ozdoba drahocenného. pestrého
peří? Než onen. méně trpěliv jsa, nad úsměšnými slovy
rozhořčen,odvětil: Ačkoliv nenasytná lidské baživosti
žravosť poklady pernaté odcizila, přírody však dobrodiním
uměna nahraditelka neopustí mne, v pravdě jsouc štědrou.
Pročež, byť 1 peří nyní zbaven jsem, naději, že opět toho
nabydu, neztratil jsem ; ty však vždycky bídný jsi. Jemuž
onen: V protivenstvích, jak vidím, nehoda tvá nehodami
není vyučena. Když ale utrpení dá rozum, tehdy škoda
obrátí se v prospěch a zlo samo stane se nápravou
ctností; leč, jestli zkušeností bouřlivých příhod duch
poučiti se nedá, bezměrně zlo zamýšleno bývá; jelikož
celkem vlády ostražitosti zbavená, jako mezi kypícími
vlnami, lodička mysli nad propastí zmítána jest a rána

Apology mravné. M. Halabala. 8
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neopatrnosti tehdy beznadějna jest, jestliže ani v proti
venství vyhojena nebývá. K mírutudíž tvému řekl bych:
Ó příteli, už ohonu zbaven jsi a odkud nehoda“přišla,
neviděl jsi; ožebračen jsi, a odkud škoda přikvačila,
necítil jsi. Neštěstí nikterak nepoučilo tebe, pročež bez
umírnění roste. V pravdě přežádoucí peří učinilo tě záští
hodným a přívětivý ohon znectil tebe a tudíž zámožnosť
tvoje, což jiného nežli chudobou tobě byla? Neboť, po
něvadž onen jsi měl, pozbyls jeho a opět žádáš, čehož
s bolestí zbaven budeš, Ó nešťastný! Vždyť sotva po
vyroste ohon, zároveň také znova zrodí se nepřátelská
lakota, a což z toho, leč že kolikrátkoli tobě rozhojní
se žádoucí bohatství, tolikrát i pohromy zastihnou tebe?
Takto toto dobro vždy neštěstím jest a vzrůst jeho stává
se přídavkem žalu. Dobré tudíž neštěstí sobě přeješ,
kromě že snad řekneš, že dobro jest, míti něco, abys
toho pozbyl. Leč to věru proti rozumu *"st. Ztraliti totiž
milované dobro bez bolesti, nikterak nelze, a jemužŽal
líbil se méně že umu nabyl, poznává se. Pročež lépe
jest nemíti, nežli věc žádoucí ztratiti. Hodné zajislé díky,
veselý jsa, vzdávám přírodě, že mně chudobnéčili ne
úhledné peří dala; ale touže přírodou pokládám sebe za
bohatého. Neboť tou. měrou sám sobě patřím a nikomu
v kořisť, milý. Černé peří zdobí a osvěcuje mne a chu
dičká péra obohacují mne a ocásek pohrdaný v jistotě
jest. Avšak tebe bohatství tvoje ožebračuje: drahocennosti
činí tebe záští hodným, rozkoše bolestným, oslavy ne
čestným, štěstí ubohým a přebytek umenšeným. Zlořečeny
tedy jsou takové poklady, které svého majitele ožebračují,
ohonu zbavují a nepočestným činí, jichžto totiž majetek
převrací se v nahotu, sladkosť v bolesť, oslava v zahan
bení a spanilosť v ohyzdnosť. Raduj se tudíž, jestliže
rozumným jsi, že vražedného bohatství pozbyl jsi, aniž
jeho více žádej, leč za bohatého pokládej sebe, když jeho
prost jsi. Čímž vyučeného obohatil ochuděného učitel.
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Hlava VII.
Proti těm, kteří domnívají se, že z nabytého bohatstvi

jsou šťastni.

Drak čili ještěr na temeni svém zářícím drahokamem
drakonitem ozdoben jsa, když pyšně vykračoval, naleznuv
hyénu, pravil jí: Máme, zač bychom oba přírodě tak
dobrodějné díky vzdávali. Neboť ana těla lidská všeli
jakými ozdobami, uměním i důmyslem poskytnutými,
okrášlena i mnohým nákladem vyšperkována jsou, nám
však zdarma sama zázračná tvůrkyrně*) takové
šperky drahokamův uštědřila, tobě zajisté oko zázračně
ozdobivši drahokamem, hlavu však mou královským
věncem čili korunou drakonitskou okrášlivši a vyzname
navši. Leč ona, nebezpečím rozpásané baživosti už po
učená, jinak smýšlejíc, bohatého i nadutého takou prů
povědí porazila: Dobře, vece, vidím, že bohatství tělesné
čili hmotné, ano bouřlivým hrdosti křídlem vzhůru po
vyšuje, nejméně hlavu rozumu dolů snižuje; a když
klamného přepychu kmitem vně tělo osvětluje, v nitru
zas mysli oslepuje. Hlava totiž příliš tučná brzo smyslův
zbavena bývá. Jasným zevně bělmem zřítelnice čili ZOr
nice v nitru zatemněna bývá. V pravdě, kdybys vniterným
zrakem ostražitosti nyní bděl, tož by drahokam rozumu
v tobě zářil, a nad čím marnivě plesáš, tobě zajisté
kamenem úrazu (I. Petra, II. 8.) býti shledáš, 1 skalou
pohoršení býti ucítíš. Neboť ne v ozdobu, jak pošetile
domníváš se, nobrž břemenem, ne v okrasu, ale léčkou,
ne v pohodlí, ale v skřipec odsouzení tento kámen draho
cenný tobě dán jest, jelikož pro něj, nepřátelskou baži
vostí obklíčen jsa, bedlivěji vyhledáván a úkladněji pro
následován budeš. Tím tedy nešťastně za šťastného
pokládáš sebe a bídně honosíš se býti spokojeným a
blaženým. Nižádnémutotiž trestu krutějšímu nepodléháme,
nežli lakotě baživosti. Neboťpoklady, pokladův rozsudkem
odsouzeni býváme; kterýmiž ana příroda nás ozdobila,
těmitéž nás odsoudila. Vždyť nižádnou věcí boháči ože
bračeni nebývají, leč vlastním bohatstvím svým, a toho

+) Ovšem že všemoocnou vůlí Božskou. Viz III., 2., 6.
g*
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žádostivostem vystaveni jsouce hynou. Dráždí totiž k ba
živosti, ano jasností svou plynný cit láká i vnadí. Čímž
nevyhrožují lstivě záhubné mysli, aby dosáhly toho, po
čemž baží? Pročež ne méně velikou, jakož i ustavičnou
bouří stává se lakomosť milovnice bohatství. Zdaliž Na
buchodonosor (IV K. Král. XXIV 10.), zlatými štíty
přilákán, neoloupil vražedně Jerusalém, bohatého přítele
to Šalomounova ? Zdaliž nápodobně Babylon (III.Esdráš.II.),
jenž veškeré Asie hlavou nazýván byl, konečně loupe
Živostí sám sebe nezahubil a baživostí po pokladech
Cyra i Daria ponuknuté nepřilákal? Tak 1 Krésus,
an nemírným bohatstvím překypěl, rozpásaného k záhubě
své světového loupežníka Alexandra přivnadil. Což
tedy jiného jest bohatství světské, nežli milovník nenávisti,
rozkoš zármutku, potěšení skřipce? Což jiného, nežli
drahocenností hanby, semenem různice, šípy boje. statky
loupežníkovy? O nešťastný ten. kdož jím nadán jest!
To uslyšev drak radosť svou v žalosť obrátil.

Hlava VIII.
0 příčině a vyléčení nenasytné lakoty.

Liška, vodnatelnosti břemenem špinavě sklíčená,
hledala k opětnému získání zdraví lék i lékaře. Avšak
když lasici čili kolčavu potkala, znajíc její bedlivosť, ihned
jí vykládala churavosti žalobný připad. Pamětliva jsem,
vece, kterak druhdy zubem tvým život ze smečky smrti
jako novórozená přijala jsem, pročež nyní. nebezpečen
stvími těžké nemoci úmrtné sklíčena, důvěřujíc předešlým
dobrodiním tvým, k radě opatrnosti tvé útočiště beru.

„Jížto lasice ne nevděčně odvětila: Zda-li jsem v čemkoli
prospěla, nevím; když však dobrodiní dosáhla jsem, téhož
vždy pamětliva jsem. Vylož tedy nemoc; neboť seznavši.
ochotně udám vyléčení způsob. Tehdy liška. díky vzdá
vajíc, pravila: Žárem, sestro moje, neuhasitelné žízně
strádám, při čemž této dvojí věci nejvíce divím se. Prvá
jest. že čím více piju, tím více žízním. Druhá jest. že
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při vychrtlých vnitřnostech, vně jediná pleť nabubřila se.
Jížto učitelka odvětila: Domnívala jsem se věru, sestro,
že při takém umění schytralosti, též trochu v lékařství
vyučena jsi; leč vidím, že hypokratická věda čili lékařství
zcela tobě neznáma jest. Žár totiž tvůj, ne jak domýšlíš
se žizní jest, nýbrž hlad údův jest; jelikož v tobě pla
menem zmírněného tepla měrou svou umenšeným menší
stává se záživnosť plic a tehdy vodu místo krve tvoří,
a články postrádají vzrostu svého a vysušení údové
vniterní lačníce, místo pokrmu dychtí po krvi. Avšak
ty, bloudíc v podobném úsudku a hlad lačnosti majíc
za žízeň těla, ana místo pokrmu vláhu dáváš, tím více
zažívací vlastnosť oslabuješ. Pročež, nejmilejší, kdybys
1 Dunaj vypila. nikterak bys žízeň tuto neuhasila, ale spíše
rozmnožila, jelikož dle nauky lékaře Saléna*) voda
ústrojí těla nezavlažuje. Totéž zajisté, ana v mravných
chytrostech výborně vyučena jsi, přirozeně také z oné
vodnatelnosti, kterou lakomec v mysli strádá, jasněji bys
poznati mohla. Neboť an v jeho duši náramným požárem
1 zážehem baživosti poměr lásky přirozený zkažen a
zviklán bývá, 1 zažívací síla výběru zbloudí, ztrativši
a pozbyvši krev podstatné vláhy, žíznivá suchopárnosť
ihned do mysli vniká. Avšak „a zaslepená mysli žádost
čili chuť plynné statky světské, jakoby nápoj místo po
krmu žádá, ! místo podstatných a věčných dober pře
vrácená péče pohár peněz podává, tu žízeň veliké baži
vosti rozdmýchána bývá; poněvadž světskými poklady
suchopar ducha nebývá umenšen, nýbrž rozmnožen. Za
palují a rozžehují totiž cit tím větší lakotností, čím více
klamou zevnějškem dobra. jelikož když dobro podstatné
žádáno a klamné dáno bývá, ana dobroty pevná podstata
1 jádro úplně chybí, tužba tím rázněji a silněji sálá.
Přísoda totiž vyvolává žádosti, na pohled a klamně ský
tající, po čem toužíme. Tudíž kdyby byl svět majetkem
duše, "baživostí rostoucí, tož by loupeživé lakomství více
žíznilo, a ana podstata mysli by chudla, vně toliko marné
slávy pleť by nabubřela. Jako totiž lakomec, jestliže
štědrostí lásky baživosť uhasí a ukojí, nasycen bývá:

*) Znamenitý lékař řecký z Pergama, za doby císaře Trajána.
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taktéž i vodnatelný, přirozeným teplem zahřátý a po
silněný, an suché údy rychle ovlaží, brzo uzdraven bude.
To poslyševši a učitelce díky složivši liška odešla.

Hlava IX.
Které bohatství jest pravé?

Mládenec jistý, plamenem lakomství zachvácen jsa,
když slyšel, že v Indii zlaté hory jsou, touhou po nich
pobádán, tisíc nebezpečenství zdolav, posléze jich dostihl.
Án tudíž, radostí oplývaje, hory ty spatřil, přilákán tužbou
po zlatě a poháněn vášní baživosti a žádosti, želal rychle
dostoupiti jich. Tomutc *2dy běžícímu někdo věci znalý
vstříc přišed, neznalému pravil: (Co nejrychleji zpět
utikej a varuj se, abys dále nekráčel, protože, jestli nohové
uvidí tebe přibližovati se, místo co bys došel zlata, do jisté
záhuby vpadneš. Což onen uslyšev, přestrašen jsa, ihned
celou radosť změnil v žalosť, bolestně poukazuje na práci
marně vykonanou a naději ztracenou 'rpce oplakávaje ;
takové poklady že spíše šelmám nežli lidem, proti řádu
prozřetelnosti, svěřenyjsou, pykaje. Slzami téhož pohnut
učitel, aby rozhořčenéno žilou soustrasti ukonejšil a po
raněného aby rozumem milosrdně posilnil, vece: Vzmuž
se, synu! Ejhle, já tobě ukážu veliký poklad. Tímto
slhbem,bolesti žárné lakoty ukojiv, poněkud posilněn jest a
posadil se. Jemuž ihned druhý podotkl: Recižmně, prosím
tě, co pokládáš sobě za dobro svrchované? Než onen:
To zajisté, neklamu-li se, což ode mne svrchovaně mi
lováno jest. To věru nejvíce milujeme, což za nejvyšší
dobro pokládáme. Dobra totiž měřítko láska sleduje.
Ihned druhý: Dobře. vece, usoudil jsi. Což, prosím, řekni
mně, co více miluješ? Tehdy onen: Zlato, jemuž všechno
slouží. Jelikož penězům, dle propovědi Šalomounovy
(Ekl. X. 19.) vše poslušno jest. Na to konečně učený
mistr, aby více baživostí nežli žalostí poraněná prsa
posluchače zahojil, prospěšný rozumu podal protijed, řka:
Právě vidím, že lakota oko má, ale nikoliv zrak. Neboť
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dobro přede vším miluješ a totéž, po čem více toužíš,
neznáš. Odpověz mně, za jakou medle příčinou bývají
zlato a ostatní věci žádoucí milovány? Zda-liž ne proto,
že odporučují se dobrotou? -Jako totiž údoba zášti jest
zlo, tak i údoba lásky jest dobro; vždyť za příčinou
dobra vše milujeme. An tudíž pro to cokoliv takového,
a to tím vice, tu zajisté to. pro co něco milujeme, více
nám milo jest. Milujeme však všechno z ohledu dobra.
Tudíž účel všech věcí žádoucích a vrchol lásky jest
dobro. Z čehož jasně už poznáváš, po čem vůbec toužiti
máš; jelikož to, co nejvíce miluješ, to ve všech věcech
žádoucích hledáš a proto po ostatních bažíš. Jelikož však
patrno, že svrchovaným dobrem Bůh jest milovaný,
právem téhož veškeré tužby pokladem býti pravím, an
jest podstatou dobroty. Tím však zlato není; pročež ani
svrchovaným dobrem býti nemůže. K tomu toť svrcho
vaným dobrem jest, co všichni přirozeně milují, aniž kdo
unikne taužebnosti po něm. Toto přirozenosti naší dobro,
totiž Bůh, účelem jest, k němuž snahou lásky přirozené
vše tíhne. Vše touz přirozeně k účelu svému odnáší se.
Tudíž samo dobro naše jest to, co jest účelem žádostí
našich, totiž Bůh. Proto muži moudří netoliko po zlatě
netouží, ano spíše jako nepřítele ctnosti a míru varují
se, a zbavují se jeho. "fak i Bramínové,*) aby svo
bodným mírem živi byli, zlata úplně v krajinách svých
zhostili se, aby užíváním jeho poskvrněni, lakomostí ne
porušili slušnosť a spasitelného pokoje neztratili. Příroda
také v útrobách země ten:o druh kovu skryla, z čehož
horlitelé ctnosti soudili, že zlato více zlem nežli dobrem
mezi věcmi lidskými jest. Neboť kdyby svrchovaným
člověka dobrem hmotné bohatství bylo, proč by nej
opatrnější prozřetelnosť spíše šelmám nežli lidem k opatro
vání je svěřila? Drahokamy totiž smaragdové, zlaté řetízky
a zlaté hory nohové (gryphi) hlídají, **) a nejbohatšímia —

*) Rukopis staročeský K. U. v Praze má: „Bragmani,“ a
překlad německý od r. 1573., tiskem v Augsburku, má: „Bragmanci“
a „Dratibe.“

*+) Roztomilé podobenství toto má základ svůj v indoevropské
pověsti národní, najmě mezi Slovany rozšířené, s hlubokým ovšem
významem; tato pověsť zakládá se opět na události dějepisné
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žilami kovův a mnohými drahokamy nám skrytými honosí
se země. Zda-liž nevysvítá z toho, že příroda zchytralosť
lakoty zahanbuje 1 zavrhuje, ana žádoucích sice pokladův
mnohem větší hromadu, buď šelmámk hlídání odevzdala,
buď v samých uschovala živlech? Tyto zajisté vyznávají.
že přirozeně od našich pravých blah liší se, z nichž účel
lásky 1 samo dobro hledáš a svrchovaně miluješ. Chraň
se zlata, opovrhuj bohatstvím, baživosti plamen uhas!
Neobohatí ducha, ale ožebračí, an neřestí zotročuje. Je
dině miluj a hledej dobro ctnosti; neboť co hledáš, v nitru
máš. Poklad totiž svrchované dobroty nikoliv jinde, nobrž
toliko v milovnících svých bytuje. Což bedlivě vyslechnuv.
brzo radoval se, zahnav baživosť, že bohatou ctnosti žílu
byl nalezl.

Hlava X.
Že lépe jest, méně potřebovati, nežli více míti.

Když opice, žertovným šatem oblečená 1 marným

řetízkem ozdobená, tělesnou veselosti plesajíc radovala
se, přiběhla k ní liška, kteráž vesele ves“'u pozdravíc,
po příčině takové rozkoše tázala se. Jížto ona, chtíc aby
vysmáné druhdy nahoty křivdu odvolala: Vari, vece, ty's
kdysi posmívala se nahotě mojí, popatř nyní na slávu;
jehkož ke mně nadbytek pokladův lidských, ne méně
šťastně jakož i štědře, sladká štěstěna obrátila. Na to
ihned liška, aby mocně nadutou pokořila a lehkomyslně
pyšnou vážností průpovědi sklonila, takto prý odvětila :
Ó kdyby tebe šťastnou šťaslněji bohatství rozumua ostra
žitosti lidské zdobilo a krása přepychu, nikoliv pleťzevně,
alebrž jasnosť moudrosti v nitru úsudek okrašlovala, tu
bys v tomto štěstí za nešťastnou se pokládala a v těchto
statcích že nuznou jsi, soudila bys. Roucho totiž, kromě

Alexandra Velikého, krále macedonského. Král birmanský nechává
posud poklad svůj státní v podobě zlatých prutův od krokodilů čili
ostrovidův (v pověsti: gryfové čili nohové) v rybníku uprostřed zahrad
i paláců čili dvorů královských.



91 —

že řetězem 1 obojkem drží tě v zajetí a svobody zbů
venou v plen odvádí, patrným jest důkazem nuzoty.
Zda-liž neslyšela s, že Adam, postaven jsa v rozkoších
rajských, ačkoliv nahý, ničeho však nepostrádaje, bylnejbohatším?© Avšakkdyžlakotoupodmaněnbyv,ze
slávy ctností vyslečen byl, tehdy chudobou, tehdy žádosti
vostí nejchudší, něžnou prozřetelností božskou ihnel
oblečen byl. Leč ano přirozenou zámožností jest, nouze
netrpěti, umělé jest. toho zaopatřiti sobě, čím bys nuzotu
zakryla; chybné však jest, oplývati užitečnými, ne však
potřebnými věcmi. Nápodobně chudobou jest, nouzi tříti,
štěstím však. jestliže máš, odkud bys nuzotě odpomohla,
lakotou že, vždycky po více bažiti. Máš-li více, buďtoho
potřebuješ. aneb toho nepotřebuješ: a jestliže něco máš,
buď toho užíváš, aneb toho neužíváš. Jestliže úžíváš, jsi
v přepychu pošetilou: jestliže neužíváš. jsi v držení la
kotnou. Jestliže v nuzotě máš, tu, ačkoiiv uměle bohatou
jsouc, přirozeně přece nuznou jsi. Viz tudíž, že větší
majetnosť, buď bez úhony, buď bez nějaké chudoby,
nikdo míti nemůže. Marně tedy, že více máš, plesáš.
Já věru nyní honosím se, že méně p..žeb mám a že
uměle nahou jsem, a proto, že ani nepotřebuji, ani ne
žádám roucha, za bohatší pokládám sebe. Zajisté, kdo
méně potřeb má, ten přirozeně bohatým jest, an sám
sobě dostatečným jest. Tuto jedinou zámožnosť, nemýlím-li
se, pokládal bych za pravou, ne odjinud vypůjčenou,
ale baživosti prostou, vrozenou maje dostatečnosť. Vítěz
nad baživostí, Diogenes. tím bohatšíin pokládal sebe,
čím nejméně potřeb měl. Pročež, an muže jistého, při
rozenou nádobou, totiž rukou nápoj čerpati uviděl, už sám
sebou jeho příkladem obohacen, nádobku na pití rozbil.
Proto takové bohatství, buďpřirozené chudoby prospěšnou
podporou, aneb strastné baživosti těžkým jest jařmem.
Uč se tedy, že lépe jest, ničeho nepostrádati, než-li,
nuzným jsa, všeho míli. To pravivši, smích poslouchající
obrátila v žal.



—99

Hlava XL.

Kde máme pečovati, abychom sbohatli.

Vychrtlá liška, aby sama sebe tučností vycpala, do
mastného sklepu, těsný naleznuvši otvor, vlezla; +tižto
když tam bydlící lasice čili kolčava spatřila. vykonavši
pozdravení, počala tázati se. proč i kterak vešla. Jížto
liška odvětila: Na vše, co žádáš, sestro. jediná schudlosť
ať dostačí tobě. Ona totiž poskytla vstup čili vchoď;
úzkou dírou vešla jsem. abvch jí unikla, smrtné to
varyšce pleli mojí. Tehdy chytrá lasice chytré chytře
odvětila: Zajisté, neslušnou pleti schudlosť odehnati,
dobře jest; ale pro tučnosť životnou pleť utratili, za
zpozdilosť pokládám. Jelikož nerozumem jest, toho po
tratiti, o čehož zachování nejvíce jedná se. Tu liška :
Leč k čemu, dí, mudrování jest toto? Tehdy lasice
podotkla: Libo-li tobě daného důvodu pronešení, prosím
raději, aby následniící rada vyslechnuta i přijata byla.
Totiž, ať dříve nežli cizím věcem zub žádostivosti
žíznivé zuřivě vbodneš a vychrtlé kůži kypící tučnosť
přidáš, prve tělu o vhodný průchod postaráš se, a tenže,
pokud toho potřebí bylo by, pilně vyšetříš. Neboť onou
nejtěsnější dírou. jížto pro schudlosť volně jsi prošla.
ztučnělá, vypasená, rozšířená, bude-li nutnosť neb vůle
toho žádati, na místo svobodné nikterak nenavrátíš se.
Radím tedy tobě, abys chránila se cizí pomoci. abys
jistěji vykročiti mohla; neboť jestli nasytíš se a pleť
svou naplníš věcmi cizími. nutno bude, abys to, co jsl
hltavě a rozkošně zažila, později s ošklivostí vyvrhla,
aneb překvapena byvši majitelem, abys nejdražší život
s bolestí ztratila; a takto, což tobě jiného bude tučnosť
pleti, Ječ trpký nepokoj, jisté zajelí, břímě nesnesitelné,
a smečka bolestná ? Zdaliž víš, že těsnou přírody branou
maličký a nahý člověk, sotva s mateřskými bolestmi
svobonen vykročí do světa tohoto; což jestliže člověk
baživostí naplněn jsa a lidských věcí prospěšností na
vnaděn byv, co nejméně pečuje o východ, poklady rukou
loupeživou tam i ta nahromadiv. roztuční se? An konečně
smrtí přinucen bude, odtud vykročiti, bránu spravedlnosti
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těsnější býti naleznuv, ihned vše, co s rozkoší uplenil,
v bolestech vyvrhne, a sám sebe i vše zároveň se životem,
na věky ztraceným, utratí a zmrhá. Odstup tedy odtud,
nejmilejší, abys podstatnější pleť pro tučnosť nedala.
Leč tam prozřetelněji hledej sobě pastvu hojnosti, kde
trvá plnosť věčné jistoty. Což pilně zachovavši a přijavši
potravu přítomné nutnosti. svobodna 1 vyučena jsouc.
odešla.

Hlava XII.
Proti těm, kteři rádi darův přijímají.

Opice, žadostiva oděvu, aby údy stydké. hanebně
i podle poskvrněné, přikryla, ana herce spatřila, který šprý
mem mnoho šatův rozdával, ruku štědrosti otvíral, ihned
k němu odebrala se a pozdravení vykonavšíi, podotkla :
Nevím věru, za jakou příčinou tak v dobrodiních štědrá,
nikomu kdy závistná příroda, ocásku mně nedala, jako
závoje stydné nahoty leč mne nahou ostavila, pročež
k zámožnému ubohá, k štědrému nuzná. odvahon nutnosti
útočiště beru. Jížto onen, libým jazykem baživé po rouchu
lichotě: Tobě, dí, tato nahota, Ó přítelkyně, velikým
darem jest, jelikož jsi tvorům rozumným podobněji
stvořena, ne zvířecky s ohonem, ale uměním jako člověk
ozdobená. Rozumnojest, abys lidským těšila se bohatstvím
Neboť některá přírody dobrodiní tají se; avšak těmito,
velikou štědrostí rozlitými, vše jest plno. Po čem tedy
toužíš, an dosti hojně mám, zdarma dávám, a medu strdi
čili plást, jehož ochotně požíváš, přidávám. Tehdy opice,
radostně přijavši dobrodiní, vděčná jsouc, díky vzdala, a
přílišně nadsazujíc, že tak štědrostně, více nežli byla
žádala. obdržela: přemýšlela, že v každé věci sobě nutné.
tak milostnému dárci nerozlučně věrnou i oddanou bude.
I pravila jemu: Dosti zajisté mne přirozená moje vlastnosť
k nápodobení tebe navádí. leč hojná tvoje dobrotivosťještěvícenakloňuje.| Pročež,příteli,jestlidovolíš,
k službám jsem ochotná. "Tu onen dí: Líbí se mně
tak vděčně nabídnutá služba. Avšak aby tebe milovanou
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tulačku snad někdy nesvedlo sladké zlo, i špatně rozuměná
svoboda, tož milovníku, štědře dávajícímu potřeby nutné,
řetězem vzájemné lásky a svobodného otroctví připoutána
budeš. 'lenže neprozřetelně, dary jsouc už získána 1
podřízena, přijala a zpozdile velikou věc svobody pro
mrhala i ztratila, a to ne velikým darem neb cenou, a
obchodníku brzo vydala se v plen. Herec však co nej
rychleji vyučenou pro hry, zištnosti a žádostivosti svojí
divadla ihned zařídil a svému sobectví a zábavám jiných
sloužiti bídnoupřinutil. Ana tudíž druhdy mistru méně
líbila se 1 vhod byla, buď aby ponesku potrestal, buď
aby nestydatým šprýmém divadla. úkol i účel zdárněji
provedl. častokráte obnažoval ji, aby ode všech viděnabylaanadtoi nápojemoctového© mokutýralji.
Tehdy konečně svitem zahanbení a protijedem pohromy
zrak opici když navrácen byl, ana seznala, že teď hněvu
teď lakotěkrutějšího pána v zajetí sloužiti nucena jest,
usmyslivši sobě, takový výrok prý pronesla: O Istivá
udice klamné žádostivosti, dare smrtonosný, darův při
rozených ztráto, závdavku nejtěžší závazku 1 zájmu,
blázna 1 mudrce nejmenší obchode, největší prodeje ceno,jarmootroctví,kvasenešlecuvinosti,známko| zajetí,
podněte nesvorností, záhubo měst, semeniště všech zel
i zlob, milovaný jede! Ne křivě zajisté přítel slušnosti
a pokoje a všech ctností druh, zákon božský přijímání
darův soudcům zapovídaje, vece: Dary (II. kn. Mojž.
XXIII 8.) zalepují ústa moudrých a převracují slova
spravedlivých. Zrovna jasno, že dary opatrnosť vypuzují,
spravedlnosť mrhají, rozumové 1 mravné ctnosti pevnosť
hubí a veškerý život upřímnosti vraždějí. V pravdě dary
zaslepen byv, tak slovutný Balam zahynul (kn. II. Mojž.
XX. 18.), dary soudcovskými dům Jakobův znemravněn
byv (I. kn. Král. VII. 3.) upadl v podezření. Dary an
porušen byl senát, dlouho v květu stojící, sláva římská
klesla i zašla. Neboť když, bídnou cenou daru Zakoupenými| zákonodárci,© bratrobijce| nejničemnějšía
hanebný loupežník*) ospravedlněn byl, tehdy sprave
dlnosť Řím opustila a obrátivši k ní obličej zvolala i

*) Král numidský Jugurtha.
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řekla: Ó město prodajné, i matku zraditi ochotné, jestližebyskupcenalezlo!© Jinakvšak,ti,jenžduchactnostmi
ušlechtěného chovali, velikými proto chválami slaveni
byli, že velikých věcí největší, z lásky k největší svobodě,
dary opovrhovali. Jakými toliž názvy slávy vynášen
bývá onen Diogenes, jelikož královskými poklady po
hrdnuv, uprostřed klenotnic Alexandra Macedonského,
chudobný sice úběrem těla, ale na ctnosti bohat jsa
kráčel? Jestliže, touto zámožnější a větší jsa, stkvěl se.
oč větší bylo samo to, že přijmouti nechtěl, nežli ono.
což onen dáti hodlal? Jakými chválami pěstitel mravův
Sokrates vynášen bývá, adyž králeArchelava dosti
velikými dary měl poctěn býti? I odvětil, že nelze jemu
jíti k tomu, oď něhož nemožno jemu přijmouti dary, an
rovných jemu navrátiti s to není. Svobodným. zajisté
chtěl býti, jelikož dříve pomýšlel, jak by navrátil.
nežli přijal. Jakými nápodobně oslavami okrášlen bývá
Fabricius, ctností nejbohatší, an daru sobě. muži
chudobnému,Pyrrhem podávaného, nepřijal, raději voliv,
počestností občana svobodného nežli oslavou královskýmidaryzakoupenéhohonositise?© Ukteréžvěruvěcitím
více to zaskvělo se, že král, podiviv se výtečnému muži,
nad slunce jeho povýšil, řka: Toť onen Fabricius,
jenž nesnadněji od počestnosti, nežli slunce od přímosti
dráhy čili běhu svého*) odvrátiti se dá. Což více?
Zajisté me nebývá dráže podáno, a záhubněji bráno,
nežhi dar, baživostí žádaný a darovaný. To vyměřivši,
ačkoliv ne pletí, přece svobodnou myslí pro lentokráte
odpočinula sobě a pro dary ostala v zajetí.

——— ———————— —————— ———

*) Arciže toliko zdánlivého, dle starého učení Ptolemej
ského. Viz III. 18. 21. 24. II. 1. 12; I. 7. 14. 26.
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Hlava XIII.
Proti těm, kteří pracovati nechtějí a touži z loupeže

neb podvodu živi býti.

Pavouk, uměním lsti své síťku tkaje, ana vedle
něho včela, k úkolu práce své pospíchajicí, letěla, vece
jí: Kam přece pokoje neznalá. po celý den touláš se
1 běháš? Jemuž ona mednou něžností ctnosti trpělivě
odvětila: Běhám po květinách. pracemi svými pokrm
medný získajíc. Tehdy pavouk pravil: Pošetilo jest, toliko
pro kapku rosy medné toulati se. Na to včela podotkla :
Ano, hlupotou jest, necítiti, © čem soudíš; nejhloupěji
však jest, pro živnosť život nasaditi, pro věc nejnižší,
nejdražší šťávu vylévati; pro nejistotu, věc jistou oběto
vati; pro nejmenší věc, velikou ztratiti a pro mouchu
nejsmrdutější sám sebe vyprázdniti. Já věru ničeho ze
svého nepozbývajíc, vždycky v jisté věci pracuju: ty však
po celý den číháš 1 čaješ, vyprázdněn jsa a pro věc ne
Jistou dáváš 1 ztrácíš vnitřnosti své, abys ulovil cizí ma
jetek vnější. Ostatně, jestliže do síťky skryté nic nevpadlo,
což máš jiného, nežli že svoje vozbyls? Každý totiž
zloděj dříve svoje ztrácí, nežli cizí. Dává za roucho:
slávu vírv, za zlato: spravedlivosť, za pokrm: život,zanáhodné:podstatuapropastvu| nešlechetnosti,
jako kupec bláhový, nejjasnější ctnosti pověsť chvalnou
ztrácí. Lepší jest tudíž práce, učiněná ovocem spra
vedlnosti, nežli nejbouřlivější pokoj loupežného lakomství.
To uslyšev pavouk, skryl se.

Hlava XIV.
Proti těm, kteří loupežně zbohatnouti baží a radují

se, že co nejrychleji zbohatli.

Dyně, vyrostlá vedle palmy, kořen však nemajíc
upevněný, v málo dnech do výšky vyrostla, i palmě vele
staré rostem rychlejším vyrovnavši se navrhla, řkouc:
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Palmo, sestro, kolik je ti let? „ížto ona: Sto let života.
Tehdy dyně, radnujíc se, že mnohem dříve vyrostla, vděčna
jsouc přírodě pravila: Díky tobě, že místo léta, den dala
jsi mně; neboť což palmě rok, toť mně den uštědřil.
Ihned prý palma, aby hrdosť její ponížila, takto jí řekla:
Dobře, že jsi dyní, ana zvrhlý úsudek máš; neboť kdybys
řádně soudila, seznala bys, že pravidelností divnou pří
roda vše spravujíc, dle způsobu vzrostu měří dobu trvání.
Totiž co rychle roste. brzo vadne, a:co znenáhla zraje,
na dlouho potrvá. Ryba hemerobios čili jednodennice
náhlým vzrostem dospěvši, téhož dne i rodí se i umírá:
a slon 1 třistaleté dosahuje stáří, jelikož neměl rychlého
vzrostu. Bystřice náhlá rychle vysychá, leč váhavá řeka
krokem mírnosti většího stáří čili delšího toku nabývá.
Lépe tedy jest, pomalu růsti a nejdéle živu býti, nežli
rychleji vyrůsti a co nejspěšněji uschnouti. "To ne bez
příkoří uslyševši, pravila s povzdechem dyně: Kdož tě
tomu naučil? Jižto ona: Zajisté stáří mojí váhavosti;
neboť u starých jest moudrosť. Tehdy an zármutek tajený
zaujal ji vědou ku škodě vlastní a ku prospěchu jiných
vyučená dyněslzíc, zvolala a řekla palmě: Ó příliš nešťastná
rychlosti pochoti a násilného kořene! Ó nejšťastnější mír
nosti povahy slušné! Co totiž rychle hltá násilná loupe
živosť, toť v brzku rozptýlí se, leč co znenáhla získá
slušnosť, nikdy nezahyne, poněvadž na věky potrvá základ
spravedlnosti. To pravivši, umlkla.

Hlava XV.
Proti těm, jenž aby skvěle živi byli, loupeži nebo

podvodu oddávají Se.

Toulavý, zahálkou loupeživý vlk, uviděv vola, po slo
žení jařma práce i prospěchu. za pokrm srpem jazyka rost
liny požínajícího, ihnedpřistoupiv k němu, vece: Cojest to,
že tak silné zvíře, ozbrojené i ostrými rohy, netoliko
jařmo od člověka nejtěžšího otroctví snášíš, ale což hor
šího jest, že po břemenu tak těžké práce. žiješ pokrmem
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nízkosti? Věru, kdyhy kromě umění lsti a ostrosti zubův
příroda mě takou sílu byla udělila, tož bych i bez práce
dobrým masem tak krmil se, že bych i pící oslíčka
pohrdal. Na to vůl, průpověď prožvýkav. prý odvětil:
Ó kdybys nevinnosti dobro, krotkosti ovoce, slušnosti
užitek a pokoje krásu na váhu rozumu zavěsil a vinu
nepřátelské loupeživosti pilnější obezřetností uvážil viděl
bys zajisté, jaké neštěstí to jest. zuřiti nepřátelsky a lou
pežně živu býti, ježto nejpodlejší život morem jest ubohé
mládeže. Neboť když někdo zle živ jest, šlechetnější život
pravý ctnosti ubíjen bývá a život pozůstalý, ana v něm
žije zločinná pohroma, horší simrti stává se a tak pravý
život sám sebou hyne. Prov tedy honosíš se. že zlobou
zahálčivé loupeživosti živ jsi? Pomni, že zvířata, loupeží
žyící zákon božský za nečistá pokládá. v oběť vše
zápalnou takové věnovati zakazuje a požívání jich lidem
zapovídaje, jako nešlechetná zavrhl; a tytéž příroda roz
umná, jakoby povaze své odporná, vezdy zavrhovala,
1 jako původ všech zlých umění a hořkostí žlučí a jedo
vatostí krutá i o samotě bloudící, k opovržení a štítění
se jich poznamenala. Každého totiž zloděje jest mysl
nejnečistější, nesvornosti přítelkyní vůle žlučí čili zlobná,
vzdělaností řevnivou nejkrutější život. Nositi tedy jařmo,
nejněžnějším břemenem ctnosti mně jest a bouřlivá svo
boda ku škodě jiným a otroctví nešlechetnosti budiž tobě.
Tak totiž lépe jest mně požívati seno z práce spravedli
vosti, nežli uloupeného kozelce ze ziočinu násilné lakoty.
To uslyšev, vlk zahanbený utekl.

Hlava XVL.

Proti těm, kteří radují se, že loupežného bohatství
plní jsou.

Článkům nemocného, zkaženými moky obtíženého,
žíznivá krve přiložena byvši pijavice, začala blahopřáti
sobě, že k prameni žil dostala se, po němž déle už tou
žila. Když tedy hrot úst, porami kůže ke zřídlu pokladu
žtvotodárného pronikl, a celými tahy rozkošnou tužbou
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to, po čem toužil, napořád pil: uměním divným, škodlivé
odděleno byvši od užitečného, ana příroda pilnou bystrostí
protékala, po zlu bažíc, zly naplněna byla. Když ale
smrtný tok, po ní veškeré rozdělený jed počal kypěti,
a co nejrychleji hodlal jed smrť otravnou s náramnou
bolestí přispíšiti, tu počala s nesmírným křikem pukajíc,
vzdychati; na jejíž bolestný hlas ihned přiběhl mrave
neček, zrno nesoucí, jenžto vece: Čo že přihodilo se tobě ?
Jemuž ona: Milovaný totiž pila jsem krve nápoj, i na
čerpala jsem jedu. Baživou totiž oklamal mne dárce la
kotný, jenž ponechaje sobě blaho, k záhubě ssajícípodal
jedu Tehdy mravenec podotkl: Dobře vidím, že blázni,
co jim škodno jest, po tom touží. (Přísl. I. 22.) A do
datkem dí: Nevědělas, že kdo cizí krev ssaje, vlastní
záhubu si strojí? A že, což podle žádal, když to uloupil,
později to záhubně vyvrhne, sám sebe, sobě nejmilejšího,
hubí? Tímto také morem baživosti chytrý drak oklamán
bývá, kterýž, jak přírodoznalci praví, když nepřátelsky
žádanou krev slona snažněji ssaje, touže sám sebe vraždí,
a ne tak rozkošně pije, jako bolestně sám sebe hubí.
Vše totiž, co uloupeno jest, loupežníku jedem jest. Zda-liž
nevíš, že lakomý loupežník, an zuby vlčími a kousnutím
krokodilským věc cizou hltá, vlastní ztrácí, celý sebe mrhá
a srdce plení, jelikož co špatně nashromáždil, loupež
níkům chystá. Takto Chaldejský Assyrčana, Peršan Chal
dejského, Řek Peršana a loupežníka Řeka, loupežník
vykořistil Římana. Těším se tedy, že nikoho krve nepiju,
nýbrž věci svoje s prozřetelností řídím, s pilností hledám,
ve spravedlnosti shromáždím, s moudrostí zachovávám.
Po tom slově pijavice, zároveň se životem, krev ulou
penou vyvrhla.

Hlava XVII.
Proti zlodějům, jižto tam častěji lapeni bývávají, kdež

skrytu býti domnívali se.

Když mnoho v noci sova v zločinu krádeže napotila
se. svitem dne překvapena byvši. méně vidíc, ale více
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bojíc se, začala nad světlem naříkati a zlořečiti dni,
pravíc: Ó temné světlo! ó mračný dni! urychlením ote
vřený, pochybností záhubný, proč překvapil jsi mne?Načtamrychlepřišels?© Ejhle,užnevidím,kambych
skryla sebe. Neboť spatřena byvši od nevražících ptákův,
zahanbena budu. Jížto nepřítelkyně světlo takto ihned
odvětilo: Věru, že tebou, nešlechetnice, nenáviděna jsem,
raduju se, leč více ještě, že temné jsem, jásám. Avšak
nejvíce, že tobě škodlivá jsem, plesám. V noci totiž
vidíš, abys škodila, ani druzí odpočívají, nepokojná jsi,
abys loupila: ami všichni spějí, ty bdíš, abys vraždila.
Znepokojilas noc, pohrdlas dnem, nenávidělas světla,
převrátilas řád přirozený. V pravdě, ostatní ptáci, an
vstávám, vstávají: an přicházím, radují se, an zjevuji
se, rozbíhají se k vyhledání pastev pokojných. Ty však,
an den svítá, odpočíváš, abys tajila se, an den přichází,
skrýváš se, abys nezahynula: leč když jiní bdějí, ty spíš,
abys v noci zločinně toulala se. Pročež, an osvětitel jsem
všeeh věcí, všem nejmilejší, tobě jsem temností nená
viděnou, a když všem v jistotě jsem, tobě jediné k po
strachu Ssloužím. Ano oko tvoje nešlechetné jest, srdce
zlovolné, svědomí zločinné. nedivím se tomu, že pohled
tvůj rozráží safír, jenž dotýkán byv, zahání jed, poněvadž
na věky máš ducha jedovatého, jenž brojí proti ctnosti,
utíká před světlem a nenávidí jasna. Že však i krotké
ptactvo odporuje tobě, patrným jest důkazem zloby tvé,
proti kteréž netoliko veškeren zákon zbrojí se, alebrž
i veškera příroda, přítelkyně slušnosti, povstává. Po těch
slovích, ani ihned povstali ptáci proti ní, brzo roztrhána
byla odpůrkyně tichosti.

Hlava XVIII.
Jaký jest rozdíl mezi lakomcem a štědrým.

An hedbávník z útrob svých vlastních vlákna
hedbávná bdělým během soukal, pavouk, pracuje téměř
stejně, leč rozdílným důvodem, takou pilnosť umělce
prohlédnuv, vece: Nač, bratře můj, tak sám sebe trýzně,
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vysoukáváš sám sebe, ne pro sebe? Než onen: Ty však
sebe, proč? Tehdy ten: Já, vece, pracuju pro sebe?
Ihned onen: (Cojest tvého? Jemuž pavouk pravil: Ma
jetek můj jest kořisť, do této síťky padnovcí, kterouž
lapnu. Na to onen: Co jest kořistí? Tu tento: Kořistí
mojí jest moucha. To uslyšev hedbávník, pravil řka: Věru,
bratře, opovržení hodno zdá se mi býti umění úkladnosti,
marnou práce nesmyslu, a zavržení hodnou kořisťnuzoty.
Posud nevíš, jak vidím, co jest pravé, vlastní dobro, toť
jest vniterné, ne vnější. Toliko totiž toťjest pravé, vlastní
dobro, jehož majitel, kromě že sám se jeho dobrovolně
vzdává, nepřemožitelným jest; ten zajisté poražen bývá,
kdož dobra neb statku svého zbaven jest. Dobro však
vnější jest, kteréž 1 proti vůli majetníka uloupeno bývá.
Tak tedy dobrem vlastním a opravdovým, že toliko ctnosť
jediná jest, seznáno bývá, která totiž tebe, kromě že ji
sám opustíš, neopustí. V ní totiž, kromě že majitel sám
chce, nebývá poražen, byť i vně nehodu snášel. V pravdě,
toť jest majetkem mojím, v němž nepoběden, svoboden,
bohat, tichý, nejjistější a ostatních statkův nelakotný,
nobrž majitel. z plnosti dobroty jeho, totiž Boha, v dobrech
štědrých sám sebe vylévám. Dobro totiž výronné jest
samo v sobě čili podstatné. Tudíž dobro moje jest nej
opravdovější ctností štědroty, jížto an vlastní udílím,
totéž více sobě přivlastňuji, nežli kdybych cizí nabyl, a
když rozdávám, shromažďuji, a když vydávám, schraňuj.
Pročež zajisté, aby všem prospělo, nebe během*) nej
rychlejším kolotá se, a hvězdy světlo rozlévají, vzduch
rosný houstne v déšť, a všude tak pohodlně pučí země.
Tak také ne sobě, ale jiným rodí země drahokamy, a
štědře kovy plodí: ručeje šumí, stromy plodí, včely med
snášejí a milá rouna nosí ovce. Celé totiž umění přírody,
práce a snaha, k udělování dobrodiní z ctnosti štědroty
spolupůsobí. Totéž tedy čině, následuju ji, a z útrob nej
dražších, dobrodiní proukazovati, snažím se. To uslyšev,
pavouk neštědrý, od učitele štědrosti zahanben byv, umlkl.

—m +

| *) Ovšem toliko zdánlivě. Viz III. 12. 21. 24. I. 7. 14. 26.
TI. 1. 12. —

g*
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Hlava XIX.
Že štědrý dává zdarma.

Sotva po dešti spadlém, jehož dal Žžíznivé souši,
vzduch oteplený z téže parná mokra čerpal: ihned jemu
pravila země, řkoucí: Proč tak rychle vazkosť čili mokrotu
odjímáš, jížto žíznivé malinko před tím jsi uštědřil? Leč
onen odvětil: Ana tak starou jsi, toho nevíš? Kdybych
totiž této nebral, nemohl bych nikterak onoho dáti. Proto
totiž dávám struje, abych přijal páry. Tehdy země řekla :
Morovým zajisté žádostivosti jedem jest, což podobou
štědrosti zakryto bývá. "Tím více totiž škodlivou jest
neřesť, čím více pláštěm zdánlivosti ctnosť jeví lživě.
Pravím tudíž, nehorši se proto, že nejsi rozdavatelem
štědrým, ale kupcem loupežným: ne dárcem, nýbrž
obchodníkem, a to nikoliv štědrým. Štědrým totiž jest,
kdož statky své štědře rozdávaje, nepůjčuje, nýbrž daruje.
Darovati však jest, zdarma ctnosť konati. Odtud důvod
štědrého darování jest dobrota ctnosti zachovalé. Neroz
dává totiž štědrý, zamýšleje, dostati něco za to, po čem
touží, leč toliko, aby prospíval v dílech čili v skutcích
ctností. Avšak onen, jenž po cizím baží, rozdávaje štědře,
nikterak nevěnuje: jelikož otrocky prodával neb kupoval,
aniž co daroval. Pomni medle na nejšlechetnější dary
přírody, jak štědře rozdávány bývají. Což jednak od
mižších přijímá nebe, jimžto, všem svojím životodárné,
skýtá dobrodiní stálé? Což Titan čili Jasan, totiž slunce,
výpryskem světla dosahuje, aneb což země od člověka,
roníc jemu nejlahodnější mok révy? aneb což včela,nejsladšístrdíčiliplástmedusnášejíc?© Ničehozajisté.
Příroda štědrá, milujíc rozdává blaho ctnosti, ana uštědřuje
daru. Nižádná totiž cena daru není pravdivější, aniž
větší, nežli samé ctnosti věnující, což jest věcí největší.
To uslyšev, onen ze zisku neštědroty zapýřil se.



— 103 —

Hlava XX.
Že štědrý, uděliv dobrodiní, nevyžaduje chtivě

chvály neb dikův.

Obdržev dobrodiní hedbávníka, an k důstojnému
vzdání díkův, vděčný člověk dárce vyhledával, po pilného
hledání práci, pod pevně uzavřenou kůrou skrytého
konečně naleznul. Jemuž ihned hlasem nejvděčnějším
vece: Proč, nejmilejší, ačkoliv útroby své vlastní nej
štědřeji vyléváš, tvář svou nicméně lakotně skrýváš?
Věru větší byl zármutek můj, že nenaleznul jsem tebe,
abych tobě díky vzdal, nežli radosť byla, že tak znamenité
darv od tebe jsem přijal. (Což s uzarděním od člověka
vděčného vyslyšev, toto štědrý červíček odvětil: Čož,
ó nejdražší, ke vzdání díkův tak chudičkého vyhledávals,
an domníváš se, že jsem tobě darův udělil? Jelikož
dobrodiní nižádné nesleduje dostojného díků vzdání po
vinnosť. Avšak jelikož chudobnému příteli ráčíš díky
vzdávati, mou povinností jest, uznali to, poněvadž zajisté
větším jest, dar vděčně přijmouti, nežli darovati. Neboť
štědrý, jestliže to, co daruje, vděčně přijato bývá, více
má za to, že sám přijal. Pročež štědrý skrývá obličej
svůj, utíká před chválou, nižádné nepožaduie zevnější
odměny. iaikdy příroda, drahokamy plovící, není zjevná,
aniž zlata nejštědřejší žíla otevřeně naskýtá se. Příroda
totiž 1 ctnosť, neudělují veřejně, jelikož ani věci am
pochvaly, za dary hojně uštědřené, zevně nepožadovaly.
To uslyšev a s Bohem dav čili rozžehnav se, odpočinul.

—————————

Hlava XXI.
Že štědrý všem, kterým může, uděluje.

Vidíc země, že první nebe hykné, kromě jí samé,
božský ohyb čilh tyk všem sdělivši, všechno vidimé
s sebou táhlo,“) promluvila k němu, řkoucí: Proč vše

*) Dle nauky starých hvězdářův, před Koperníkem, stála země
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znepokojuješ?© Pročnestačítobě,pohybtvůjtoliko
jednomu sděliti? Leč ono, odpovídajíc shora vece: Právě
promluvila jsi jako země, temná pošetilostí, skouposti
suchá. žádostivosti stále žíznivá. Nepozoruješ, že moje
znepokojování jest, ruchem, můj pohyb oslavou, a můj
popud nejštědřejším darem? Všem totiž, jižto se mnou
pohybují se, svou přirozenosť sděluji, sílu věnuji, účinnosť
rozděluji. Jestliže snad jedinému neb některým málo,
přetékající moje dobrodiní skoupě rozdati bys chtěla:
tu zajisté mně, ne jiným ukrutně závidělas. Pozoruj
medle, že jako vesmír přijímá, taktéž i vzájemná síla
obecně působí. Tudíž jako pravá spravedlnosť, takže
1 svobodná dobročinnost ke všem splývá. Takto nej
štědřejším svitem Titan čilh Jasan, totiž slunce, vše
oslňuje, aniž kdykoli výlevu jasu svého meze soužil.
Plíce veškerým údům krev záživnou rozdělují a srdce
živnou páru celým tělem prohání. Mozek všem také
článkům cit vlévá, a veškeré tělo, sobě podřízené, duše
oživuje. Tudíž kdo štědře daruje, komu jen může,
dokazuje: že není přijímatelem osob, alebrž obecným
rozdavatelem dobrodiní. "To uslyševši, stydlivá země
umlkla.

Hlava XXII.
Že štědrý velikolepě darovámá.

U přítomnosti slunce, když nastal den, ana noc
úplně vyloučena byla, ihned pravila jemu totiž Jasanu
žalobně: Nač takové množství jasného světla vylils, amnezceléhosvětaobydlenéhovypudils?© Zdaližnedo
stačilo tobě. abys světlo k nutnosli zírání rozlil? Jížto
onen odvělil: Arci jsi nachladivá tělu, a hruď sužující,
a proto mluvíš, jako lakomá. (Čo jest ctnosti? Zda-liž
nebývá od mudrců vyměřena, jako účinek mocnosti?
Odtud kdož pod silou mocnosti působí, dozná, že ctnostně
—— ——-- — —n —— —

nepohnnutě uprostřed, a prvé nebe pohyblivé (primum mobile) otáčelo
se okolo ní; bylať to lichá soustava ptolemejská. Viz I. 7. 14. 26;
II. 1. 12. HI. 12. 18, 24.
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ještě nepůsobil. Pročež, kdož nekonal dobrodiní pokud
mohl, od ctnosti zbloudiv, ochabuje. Ostatně, což jiného
jest štědrosť nežli štědré dobrodějnosti veliká vůle? Člověk
totiž ochablejší jest, zda-li daruje méně, nežli může. Vůle
totiž patrným znakem jest dobrodiní uštědřeného. V darech
tedy, rozdánu býti majících, nemá hleděno býti na hodnost
přijímajícího, nobrž darujícího: jelikož při dobrodiních
na ctnosti záleží, a ne na osobě. Antigon*) komusi
hřivnu žádajícímu, skoupě odepřel. poněvadž lakomostť
svou, nehodností mudrce zastíraje, více to jest, pravil,
nežli tobě dáti sluší. Leč ne tak Alexandr Mace
donský, ano vytýkalo se jemu, že někomu více nežli
dosti by bylo, udělil, ihned štědře čili spanilomyslně
odvětil: Zajislé nehleděl jsem na hodnost osoby, ale na
velikosť královské dobročinnosti. Pozoruj prvotný pramen
štědrosti, odkud zřídlo veškeré dohroty odvozuje se, jak
mnoho podstaty věcné veškerenstvu čili světu uděluje?
Jaké krásv oblohu stvořil? a jak mnoho jasu naní složil?
Zda-liž u všem míru zanechal nějaký bod, prázden dobro
diní dobrotivosti své? Tak zajisté duše, stědře jednajíc,
tělu podřízenému, jak dalece může, uděluje. Tak štědrý
hedbávníček útroby svoje vlastní celé v dobrodiní vy
souval. Tak nejšlědřejší fénix čili samolet, v plodění ji
ného, sám sebe celý v prach plodivý vylévá. V pravdě
tedy štědrosti dobrodiní není milé, ale milejší: aniž jest
větší, nýbrž největší: aniž toliké a takové, nýbrž celé
dobro. To praviv, mistr pravdy utichl.

Hlava XXIII.
Že dobrodiní štědrého má býti stálým.

Vezdy rozvodňujícímu se Dunaji tak pravilo moře:
Kdy přestane tvého toku nával? Kdy skončí se tvůj
vplyv? Jak dlouho proudy dávati budeš? Leč onen

*) Král to macedonský mudrci Kyneovi pravil. Rukopis
staročeský K. U. v Praze místo hřivny má: „kopu.“ Toť důkazem
jasným, že „Apology“ psány jsou Řekem.



— 106 —

maličko rozhněván jsa, odvětil: Zajisté mluvíš jako moře,
poněvadž všechny struje nenasytně lokáš čili přijímáš,
aniž spravedlivě jsi puklo. Neboť tehdy ustoupí štědrosti
mojí vplyv čili vliv, až nenasytnosti tvé ukončí se pochoť.
Není totiž menší síla ctnosti, nežli porok čili úkor ne
pravosti; 1 pročež, jako žádostivosti nic není dosti, tak
i štědrosti není žádného konce. Odpověz mi, jak, z čeho,
proč, a co rozdává štědrý? Zdaliž z náklonnosti ctnosti
nečiní toho, a z důvodu blaženosti celého sebe néuděluje ?
Jelikož ctnosť, jakkoli příroda ji nakloňuje, vezdy koná,
aniž kdy stává se nečinnou. Odtud pokorný vždy jest
poníženým, spravedlivý jest nevinným, upřímný milo
srdným, opatrný nábožným, štědrý dobročinným a hojným.
Podobně pravá láska nemá konce. Láska totiž nikdy
nevypadá, a kdo přítelem jest, stále miluje, nikdy od
milování neustává. kromě že by láska přestala. Láska
totiž koná veliké věci, když jest, jestliže však přestane pů
sobiti, láskou není. Avšak nikdy nepřestává příležitost
dobrodiní štědrému, k dobročinění a rozdávání, jelikož
jest ctností a láskou nejbohatší. Neboťjestliže peněz ne
doslává se, jazyk zbývá, jestliže nedostává se zboží, zbývá
ruka. Když jest komora prázdnou, není rada umenšenou.
Nikdy totiž nechybí ctnosti bohatství. Neustávej tedy
vůle ctnostná, poněvadž nebude chyběti ovocedárná
možnosť. Pozoruj medle, jak ustavičny jsou výrony
dobrodiní přírody štědré. Zdaliž slunce neposkytuje síly
životodárné vezdy nižším? Slunce ustavičně světlo vy
lévá a nejvděčnější země stále rodí pastviny, a dokud
srdce žíti bude, jednotlivé údy zahřívá, plíce krmí, mozek
obživuje? Tudíž štědrého dobrodiní ustavičný jest vliv.
To praviv, Dunaj více rozhojnil čili rozvodnil se.

Hlava XXIV.
Že štědrý rychlým jest v darování.

Sotva vzešlé slunce v prvém počátku čiii bodu
východu, nejhojnější světlo vyronivši, temnosť odevšad
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od obývané polokoule ihned vypudilo, temnota zdola takto
jemu žalovala, řkoucí: K čemu takým nátlakem darování,
tak náhlým vlivem výtoku, paprskův tvých svity čilibleskynazemivylilos?© Zdaližnebylodostatečno,
slušnou mírností znenáhla působiti a takto mne přívětivěji
šetrným opakem vypuditi? Leč ono odvětilo: Temností
jsi, a proto slepotou nevědomosti poražena, jako temnota
promluvila jsi. Věru neznala's způsob štědrého darování.
Neboť -ana veliká vůle v darování jest, když možnosť
neschází, nemenší jest v udělování rychlosť. Takto, kdo
uštědřiti mohl a odložil toho, bažil po tom, co měl,
aniž vůlí dokonalou udělil. Jasné jest zrcadlo štědré vůle
rozdajné: rychlosťdarování. Tou zajisté světle jeví se, že
ctnosť a ne to, co dáno bývá, milujeme: ctnosť však
ve svobodné vůl zakládá se. Neslyšela's, co v přísloví
řečeno jest? — Kdo rychle dá, dvakrát dá! Dvakrát
totiž, jelikož vůli a věc milou. Aneb zajisté dvakrát dá,
jelikož vůlí a skutkem. Odtud vůlí nedal, kdož sám
celek vně skutkem dáti prodléval. Neboť, kdež byla
možnosť darování a váhavosť tam vloudila se, tu vůle
scházela. V pravdě, když dání miluje se, neodkládá se.
Nic. jiného totiž štědrý více nezamýšlí, nežli to, žectnostnědátichtěl.© Dále,jestližedárcejestštědrým,
veselým jeviti se má, poněvadž méně radostně přijímán
bývá dar opozdilý neb váhavý. Pozoruj medle, jakým
tlakem od přírody dané prameny prýštějí se, větry dují.
nebe, aby dobrodiní dalo, otáčí se,*) a podstatná údoba
(forma čili prostora) zcela hmotě a mžiku času věnuje se.
Dobrodiní tudíž čím rychleji dáno bývá, tím ochotněji
daruje se a čím ochotněji. tím štědřeji a čím štědře':
dáno, tím mileji přijato, a tím radostněji chováno býv.:
Po těch slovech temnota zmizela.

+) Arciže toliko zdánlivě. Viz IIT. 12. 18. I. 7. 14. 26.
M 1. 12.
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Hlava XXV.
Že štědrý vesele darnje.

Z výsosti orel nejnižší bystrým a bdělýr. zrakem
prohlédaje, aby kořisť ulovil, an fénixe čili samoleta
spatřil, zrodilým čili vzňatým ohněm samého sebe upa
lujícího, k němu rychle sestoupiv, pravil: Zdaliž v upa
lování sebe nestrádáš? Leč onen odvětil: "Ty že v lovuneraduješse?Tehdyonen:© Ano!| Jemužsamolet
podotkl: Zajisté, jako ty baživý těšíš se v lovu kořisti,
tak 1 fénix čili ohniváček v štědrém daru podstaty.
Ne menší totiž jest rozkoš v jevení štědrosti. nežli
v ukojení žádostivosti. Každý totiž úkon ctnosti sleduje
výron rozkoše čili záliby. Pročež, nejmilejší, v ohni
tomto nestrádám, alebrž raduji se, jelikož v plodění
jiného, jak rozkošně, tak i štědře, úplně sám sebe
vylévám. Nikdy nepozorovals, jakým žárem rozkoše
v. plodění, tak štědře, zmije vylévá se, že ani trpkosť
uštknutí smrtného necítí? Zajisté. všechna svoje dobro
diní ne bez veliké záliby, štědře příroda uděluje; takto
plodivé jádro čili símě životodárné dobrodějně, s něžností
uštědřuje, a rozkoší srdce oplývá, a takže když žaloudek
záživnou jíši čili šťávu přijal, těší se. Jedenkaždý totiž
dar štědrý s potěšením a veselím jest srdce. Jelikož
vylévati jeho, jest tolik, co ctno:ť rozmnožovati, a ctnosť
zdokonalovati a dovršiti. Avšak skoupý, hlídaje zlato,
sám sebe zahubí. A když zevně má, v nitru opravdově
ničeho nemá. Ubolévá a mrzí se nad tím. když dal,
a proto 1 dané ztratil, poněvadž z ctnosti nedal. An
ukořistil, raduje se, a zaslepen jsa, není, že sám sebe
ztrácí. Leč co má ten, jenž samého sebe nemá? Vše
totiž hyne s osobou, a protož kdo baživosti jest otrokem,nikohonenípánem.© Rozdávejtedyštědře,adaruj
vesele, aby sám sebe s ctností v majetku držel, a
zároveň vše, a abys na věky byl svobodným. To uslyšev
orel, ohledem štědrosti zahanbený, na výsoty odletěl.
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Hlava XXVI.
Proti nepravosti nevděku.

Těhotná zmije k dokonalé zralosti plod přivedši,
a kruté v útrobách svých bolesti cítíc, s velmi trpkoužaloboupravilajim:Cotozazločinpácháte?© Zdaliž
neoplácíte za dobro zlo, jelikož trháte břicho, ježto vás
nosilo; máteř vraždíte, která vás zplodila? Což to za
neřesť proti přirozenosti, a ukrutnosť nevděku, tak úžasná?
Než ona mláďata pravila: Co že jsi nám dala neb učinila?
Zajisté, abys potěšila sebe, počala jsi nás, a v temném
břicha žaláři schovala jsi nás. (Což jiného pro nás jsi
učinila, nevíme: avšak nasvětlo vyjíti toužíme, a niilou
světa prostoru viděti bažíme. Tehdy máti dodala: Ejhle,
už v neřesť nevděku podle upadla jste, jelikož netoliko
ke slušnosli, ale ani k dobrodiní rodu ohledu neberete:
ano, což horší jest. tímže pohrdáte, jej hnusíte a zapíráte,
a což zločinnější jest, máteř urážíte, takového dobrodiní
nepamětliva jsouce. V pravdě počala jsem vás v útrobách
svojich nejmilejších, krmila jsem vás krví vlastní, za
hřávala teplem, nosila s prací čilť trudem, vychovávála
s bolestí, a v útrobách čili nitru dnem i nocí hlídala
s bázní: nyní však za tak mnohá dobrodiní odslužujete
se máteři odvětou smrti. Věru, proti samému. zřídlu
dobroty přímo hřešíte, a proti ctnosti nejzbožnější ště
droty chybujete, zákon slušnosti přestupujete, a: zdroj
blahodárné nábožnosti zacpáváte, světlý oheň lásky
uhasínáte, a svit pravdy a jistoty zatemňujete. Leč,
poněvadž podle odplácíte dobro zlým, vraceno vám bude
nejspravedlněji zlo za zlo. Neboť spravedlivosť nevděku
jest vhodna, jelikož pro její křivdy oplatí jí odměny
zasloužené. a protož, ana s nevděkem začínáte, s krutým
také a surovým nevděkem skončite; neboť ty, synu!
obtěžkáš sestru svou. aby tě života zbavila: a ty, dcero!
počneš plod, kterýž ihned ukrutně zavraždí tebe. A takto
neřesť nevděku obrátí se v trápení, an nevděk nevděkem
pomstěn i trestán bude, i stane se plod nevděku pokrmem
smrti. "To pravivši, bolestí útrob zahynula.
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Hlava XXVII.
0 vlastnosti vděčného.

Pes, od pána šlehaný, když od bolestí leže naříkal,
ihned přišel k němu vlk, ničeho neobávaje se, ale s jistotou,
a takto úkladník nejlítější a.utěšitel nejkrutější, veletrpce
konejše a útrapy dodávaje, nemocnému navrhoval, pravě:
Proč nad přítelem běduješ křiklavě, a proč velikým
hlasem na člověka naříkáš? Ty věru sám sobě vinen
jsi, jenž tak velmi člověka vždy jsi miloval. Toť odměnou
tobě jest za zásluhy tvé, že v nočním mrazu 1 denním
parnu stádo hlídals. Za práci tedy tu přijmi nyní bol.
Jemuž pes nejvděčnější touto průpovědí jasnou vděčnosti
ihned odvětil:

»Jestli tobě přála sladkosti štěstěna dlouho:
Proč nevoliš, úkory málo trpěť?« —

Jestliže dobra přijal jsem z ruky člověka, proč
bych nesnášel i zla? Neočekáváme vždycky dobra od
přítele, ano i když někdy skýtá zla, rovnodušně i ta
snášíme. Neboť jestliže po zákonu lásky, pro přítele zlu

nevyhýbáme se, proč by nemělo zlo od něho činěnénejpokojněji snášeno 9 Méně vděčným zajisté ten
shledán bývá, jemuž dobrodiní proukázáno bylo, jestli
trpělivě nesnášel 1 urážku přítele. Vždycky miluje, kdo
přítelem jest, a přijav jedenkráte dobrodiní, ctnostný
vždycky vděčen jest. jako kámen asbest. Kdo v pravdě
miluje, vždycky hoří (totiž láskou), a jako zřídlo vděč
nosti otevřeno bývá. Jest totiž ctnosti vždycky zdárný
čin. K tomu vlk, rozsévač nesvornosti, dodal: Ej, co
za dobrodiní tobě dáno bývá, nežli ná sklonku dne
kousek chleba? Ty však ana zvířata všechna v noci
svobodně odpočívají, stále nad stádem s víčkami bázlivými
bdíš a s otevřenou tlamou v denním parnu, nepokojným
hrudím, jazykem ztuhlým lapáš po vzduchu, ustavičným
štěkáním bouřen, a všem protivný. medvědími tiamami
vždycky rozsápáván býváš. Tehdy pes chytřeji úskočnémuprotivníkuodvetil:© Vpravděvšemnepřítelem
a škodliv jsa, nikdy ani ctnosti ani vděčnosti neseznal
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jsi. Což jiného jest vděčnost, nežli lásky spravedlnosť,
štědrosti povinný zákon, a dobrodějnosť slušnosti, dávající
pro jedenkrát stokráte, a nebeská dobra za pozemská,
pro nejmenší to největší, a jako matka plodná, za nízké
to nejdražší. Aniž kterékoli zajisté dobrodiní člověka
štědrého nepatrné jest, poněvadž s láskou ctnosti přede
vším dal sám sebe. Což tedy důstojného dáno bude
za ctnosť, aneb což stejnocenného oplaceno bude pro
člověka vděčného? Zajisté ničeho nestává, co by od
vděčného štědře vráceno bylo, jako etnosť za ctnosť,
láska za lásku, člověk za člověka, aby co nejrychlejioplacenbyl.© Odejdižtudy;ježtovždyckypřítelem
člověka jsem, a tvůj pro člověka stálý nepřítel. "Tovlk
s úžasem vyslyšev, ihned na poušť utekl.



Kniha IV
Eroti roZmařilosti

Hlava I.
Proti milovníkům nečistoty.

Stála kočka na rozkošné louce, jazykem svým srsť
lízající, aby nasedlý na ní prach odňala. Naproti však
prase v blízkém blátě páchnoucím válící se, kůži nej
hanebnějším přepychem tímto skvrnilo, pravíc: Ó, jak
nejpříjemnější lože a nejsladší postel mně tu jest!
Ó, kterak mně nejrozkošnější cit! Ó, jak milá lázeň tělu
mému! Ó, kterak sladká to voda ochlady! Jak šlechetná
to krůpěj rosy, převyšující zajisté prameny Libanské,
studánkyDamascenské a Panormitánské, i lázně
zdravotné v osadách ethnaických.*) Ale kocour
poslyšev toto pravící, a ve špině válící se, rozhněval se
tím slovem a pohrdnuv sňatkem, jasnějším též hlasem
toto pravil: Nad lichostí takové vznešenosti, mnohem
více nežli nad poskvrnou nečistoty bych uboléval, kdybys
mne nežádalo a k tomu nevedlo, abych tobě něco vý
rmluvně nezvěstoval. Než předně, co jest to, kde ležíš?
Na to ono odvětilo: Bláto 1 louže. Tehdy kocour
obořiv se dodal: Právem jsi prase, jelikož "zalíbení
máš ve smradě, tučníš v bahně a raduješ se ve věcech
nejhorších. Jemuž prase netrpělivě odvětilo: Jdi a suď
myši své; což mně i tobě? Leč on: Právě, jak vidím,
Šalomoun (Přísl. IX. 8.) vece: Nekárej posměváčka, aby
nenáviděl tebe. Jinak škodlivé myši vážností přírody za

*) Dle opraveného rukopisného čtení latinského ctih. p. Bohu
míra Vielhabera, klerika premonstrátského kláštera v Schláglu,
v Horních Rakousích.
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soudce ustanoven jsem, a též tobě nemravci, zdali
chápeš, touže přírodou káratelem mravův ustanoven jsem.
Tebe totiž, lízaje srsť jazvkem, varovati se zbrodní učím,
jestliže pozor dáš; a onu soudím, když v nepravostech
a zločinech soudní dráp ji zastihne a polapí. Viz, kterak
Bohu milá 1 příjemná jest čistota, jak duši tak i přírodě.
Onen totiž upravil sobě nejčistější na věky nebe, a nej
jasnějším světlem naplnil svět: duši z cudného semene
tvoří a čistou krví článek (tělo) napájí. Divnou medle rumě
ností květiny rostou, a zářícím peřím, šupinou i kožkou
tělesa masitá zdobí. Příroda též plodí drahokamy nej
čistější a kovy ryzostí blýskající rodí a tají, svým pestrým
způsokem roztříděné. K čemu tudíž v nečistotách soběobhbuješ?© Nevíš,žesílyčistícíavypudivétělojsouc
zbaveno a výkaly neodměsíc, hyne? Pročež jestli život
tak snažně miluješ, varuj se nečistoty, a do čistící koupele
brzo sestup. To praviv, odpočinul si.

————————

Hlava II.
Proti milovníkům rozkoší rozmařilým.

Bohatě od pána svého vykrmený vepř, v tučnosti
odpočívaje, liškou navštíven byl, kteráž pozdravivši
jej. pravila: Kterak se ti vede, bratře? Než on odvětil:
Co žádáš? Zdaliž nepozoruješ, že vesel, syt, tučný,
nikdy neunavený, ale vždy rozkošen odpočívám? Našel
jsem totiž člověka dle srdce mého, jenž, sotva ráno šeří
se, mně žrádlo v hojnosti předkládá, nikdy lačněti nenechá,
ano k jídlu mne někdy lenivého pobádá slovem licho
tivým: K práci nepobízí, o stín polední stárá se, louže
nejpříjemnější postel chystá, a sladkou rukou hladí, jakož
i cit mne odpočívajícího též lehtá k rozkoši, jestliže
rejdím, trpí toho. Ano, ani štěkotu psův báti se mně
nedovoluje. Což dále? Jeho péčí stále živ jsem v pře
pychu. K čemu tedy ty po celičký den toulavá 1 hladová
běháš, a s takovým přítelem bydleti nepřicházíš? Vy
slechnuvši to, liška nesmyslnému posmívajíc se, podotkla :



— 114 —

Věru pravda jest, že tučnosť mysl otupuje, pohybu pře
káží, a že rozkoše prodlužované rozumu škodí. Proto
málo jsi viděl, aniž jsi kdy právě soudil. Vždyť onen
člověk stal se rybářem na zemi, sladkostí pokrmu udici
navnazuje, a k smrti něžně táhne neopatrného. Ten
magnet stal se přítažlivým, jenž se smíchem vraždí,
a pokrmy přilákaného vede k šibenici, a jako chytrý
lovec sladkou píšťalou volá k síti neb smečce. Naplňuje
totiž břicho tvé, aby tebe opařeného a uvařeného chutněji
snědl. Dává ti otrub, aby tě tučnějšího učinil, chystá
pomyje, aby masa získal. Ó, kdybys jen do domu jeho
vkročil a bystřeji obhlédl se, zajisté z jiných nauděných
vepřův tam visících, kteréž takže vykrmil, poznal bys
od něho tobě připravovanou záhubu. Dobrými a sladkými
tedy pokrmy vede tebe k smrti, a tyto rozkoše promění
tobě v zármutky věčné. Vari ode mne takový přítel,
jenž láskou tají a okrašluje zášť, a věčné smrti udici
od světa rozkošemi skrývá. Zhrdám pokrmem jeho, a
rukou lichotící opovrhuji, též jeho útěchou od nyní
pohrdám. Nechci zajisté, aby v smíchu vedl mne k zá
rmutku, a svými lichými <ozkošemi oddělil ode mne
životnou kůže mojí společnost. Kalich Faraonův vy
volím sobě, nikoliv koš pokrmův; zhrdám plevou; ne
bič, šíp Jonathův miluji a před polibkem Joabovým
utíkám. Sotva to dopověděl, ihned utekl.

Hlava III.
0 zlu rozkoší.

V poledním parnu mladý vlk pravil psovi, otevřenou
tlamou a nepokojným hrudím srdce svého ochladu vdy
chrjícímu: Ó nesmyslný ubožáku, a dobrovolně neštěstípoddaný.jelikožtakovéúkorylíbísetobě.| Proč
s Empedeklem Sicilčanem nevrhneš se do pece? Jinak,
jestliže tak proti přírodě blaží tě útrapy, počkej trocha,
vždyť v smrti všechny boly nalezneš. Proč tedy v tak
kratičkém životě, pohrdaje ochlady, od nyní hoříš?
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Neboť ty v noci, any ovce odpočívají, spánku neznáš ;
any po celý den pasou se, chlebem toliko a vodou živ
jsi: v mrazu nočním a v parnu denním, any hustou
vlnou pokryty jsou, a na vzálem zahřívají se, ty, holou
srstí oděn, v bouři povětrné sám a sám žiješ. Mezi
tím co ony bez bázně leží, ty s víčkem pozdviženým,
tu zubu, tam kopyta, pod šírým nebem bdě, obáváš se.
Jaké jsou druhdy rozkoše tvé, leč kyselé mléko, za
páchající drob. Jože kamenné a líbezná vůně trusu
ovčího? Což dále? Nejnešťastnější jsi všech, a ty sám
sobě svět učmils už peklem. Vstaň ubohý a ocpustiv
tresty, hledej rozkoší, abys aspoň dříve než i život skončíš,
okusiv sladkosti chutného potěšení, zkušeností, což do
brého jest, poznáš. Pes však tímto mocným napomenutím
pohnut, k ovečkám přišed, aby jim svobodu. uštědřil,pravil:© Potakdrahnoudobusloužiljsemvám,a
obklíčen jsa odevšad nehodami, vždyckystál jsem při vás.
Půjdu tedy, abych dle napomenutí vlka, v rozkošíchponěkudsoběodpočinul.| Toslyševše,onyvzdychajicepravily:© Ačkoliprostějšítebejsme.přecemoudrost
s prostými obcuje (Přísl. III. 32.); pročež prosíme tebe,
abys staré přílelkyně poslechl, a nepříteli svému na věky
nevěřil. Nevíš medle, že úskočný vlk, koho zubem ne
porazí Istí porazí? Pročež. ježto tebe v tuhém. životědrahněnepřítelem© nejudatnějšímměl,nynílákáním
k rozkošem svádí, aby tě rozkošemi rozmařilého nalezl,
a do měkkého masa aby nepřátelský zub tím úskočněji
vrazil. Zdali nevíš. že rozkošemi netoliko tělo změkčeno.,
nýbrž také pevnosť duše zlomena bývá, plamen vášní
rozhárán a ctností jarmo skřiveno bývá; povyk náruživosti
až do srdce samého vniká a rozumu jasnosť zatemněna
bývá. Neboť rozkoše zlomily Samsona (Soud. XV.), muže
nejsilnějšího, podvrátily Davida (I. Král. II. 2.), muže
nejsvětějšího, podvedly Šalomouna (II. Král. II.) muže
nejmoudřejšího. Což nepůsobí zlého rozkoše tělesné?
Vně změkčují všechny rouchem, lázněmi a masťfmi;
v nitru však naplňují hodováním, láhůdkami a vínem.
Proto noha bázlivostí tuhne. teplo mokem otupuje se.
a změkčená kůže sem i tam velmi snadno raněna bývá.
Tudíž, bratře můj, jestli rozkoše hledáš, záhubu miluješ,
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a ve sladké řece chceš smrtelně utopiti se. Jed v cukru
hledáš, a v úzkosti věčné mezi smíchem a zpěvy chceš
uveden býti. Věř nám, věř, a v rozkoších tohoto života
všechno zlo tajiti se, poznej. "Tuhosť těla totiž jest
zdravota ctnosti. Poslyšev to, pes upokojen byv, s ovcemi
odpočíval.

Hlava IV.
Že moudrý má býti mírným v hojnosti, aniž břichu

čili labužnosti*) otročiti.

Chudá liška, o naplnění kůže čili pleti pečujíc,
učitele hledala; jižto té věci znalá lasice čili kolčava
potkavši, pravila: Hledej zkušeného. Neboť zkušenost
činí umění. Než ona odvětila: Znám to, dcero, znám;
ježto už zkušenou jsouc, mého blahobytu jsem učitelkou.
Po tom, když procházejíc se, vepře, v nečistotě své
ležícího, veletučného nalezla, užasnuvši a divíc se tuč
nosti jeho, tak ležícího pátravým déle zrakém obchazela
jej: leč vidíc na zadku stydkým kůže otvorem jej zoha
veného, ihned přistoupivši, vece: Tebe učitelem v na
plňování kůže, jak z doslechu, tak i z vlastní této
postavy tvojí, seznala jsem. Pročež já vychudlá jsouc,
dostojný od tebe důkaz plnosti žádám. Avšak, ctihodný
učiteli, abys nebyl vyrušován, předně otázečku tobě po
ložím. Slyšela jsem ve školách filosofických čili mnudro
slovných, že názor jest vědy kořen, otázka větvičkou,aupokojenísladkýmovocem.| Jížtoonen,obveselenjsa,
pravil: Jelikož ráčila jsi, Ó stará zchytralosti mistryně,
ke zdroji učitelskému naší chudoby přiblížiti se, zajisté
mně už přísluší, odvětiti tobě. Rychle tedy ona podotkla :
Co to. otče, že tebe netoliko kalem zohyzděného, nýbrž
1 na zadnici vidím tak zohaveného? Dosti zajisté ku
podivu jest kůže pro plnosť svou, leč neméně pro špinu
a vředy. Než onen studem tvář pokrývaje, odpověděl:

*) Rukopis staročeský v universitní knihovně pražské má:
lakotě.
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Ano, nejmilejší, zločin to jest nejhanebnější myši, k jejíž
nejmenšího hlodání bodu ničehož necítil smysl, jelikož
břímě tučnosti, ani smyslu cítiti, ani pohybem přispěti
nedovolilo. Zdaliž tučnosť lovcův, necitelně smrtonosnou
nesnáší střelu? ©|Ktomu liška staré nauky větu čili
propověď dodala: Zlořečena budiž také tučnosť, ježto
otupuje smysly, pohybům brání, plná špiny, bolným
břemenem obtížená, radostí rodu zbavená, a potěšení
života prosta. Velmi mnoho jest věcí, již tukem udušeny,
a síly plodné zbaveny bývají. Těším se věru nyní,
pamětliva tebe, a mila jest mi velmi zkušenosť moje.
Přírodě jinak, dle slova mudrce, mírností sloužiti hodlám,
ježto mnohým velikou blaha mateří, a málem spokojena
jest. Aniž sloužiti budu nestřídmosti lakotě, ježto slaboty
jest pramen, trest smilstva, nemoudrosti stezka, smrti
dvéře, a nižádnými pokrmy jest kdy spokojena. An totiž
ke zdraví a životu, přirozeným zákonem, dán jest pokrm,
tož jeho k záhubě i k smrti své nestřídmě užívá blázen.
Mistra tudíž tímto poučeného, žákyně, davši s Bohem,
opustila.

Hlava V.
Proti milovníkům vina.

Včelu, rosu mední z květin lízající, nalezla vinní
muška čili bibil, i otázala se jí, co by tam hledala.Jížtoonaodvětila:© Medžízniváhledám,medzkalíšku
květin sbírám. Než ona, slyševši to, posměšně pravila:
Výborně napsal Aristoteles v problematech*)
svých, že blázni jsou milovníci věcí sladkých. Domnívala
jsem se věru, že rozumem jsi z vlády a umění králov
ského, leč jak vidím menší jest skutkem věc tvoje.
Neboť posud nevíš, co by byl med, a životná strď čili
slaď, jenž z kořene a z ovoce a z květu kape. Avšak,

*) Staročeský rukopis, jak už praveno, má v „pohádkách.“
Viz úvod.

10*
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jelikož lítosť mám nad žízní tvou, pojď se mnou, a dám
tobě sklep plný medu. Proč medle po celý den žíznivá
a bojácná po suchých květech honíš se? Vystup, ejhle
zavedu tě k zdroji sladkosti. Leč když ona důvěrně
následovala ji, přišedši s ní k révě, takto oslovila ji.
pravíc: Tu jestiť plamen života, plnost milosti, sladkosť
radosti, zdravota zázračného léku. Toť jest med nejsladší.
srdce povznášející, podstatu blažící ; tuť rosa nejčistější,
lidi i bohy obvěselující. Napij se tedy se mnou, ty
žíznivá, dosti a s rozkoší odpočiň sobě. Než ona znalá
toho, vůni vína cítíc, ihned prý takto pravila: V pravdě
O tom dávno slyšela jsem, leč zkušenosti v tom nenabyla
jsem, že milovníci vína jsou opilci; protož ana vínem
oplýváš, vždycky opilá jsi a rozumu osvěty prázdna jsi;
protože z porušení vína zplozena jsi. A protož o vlast
nosti vína převráceně mluvila jsi. Neboť víno ústůmsicejestmedem,alehlavějedovatoužlučí.© Chutná
v ústech, hoří v útrobě, kouří v hlavě, otupuje smysly,
čilosť ruší, obraznosť směšuje, zbavuje rozumu, zrak
zatemňuje, čivy ochabuje, jazyk koktavým činí a zhano
buje, ruce rozčiluje, prsa podpaluje, smilnosť dráždí, sílu
plodní zmalátňuje, kroky mate a celé tělo podvrací a
boří; tak že od šlépěje nohy až k temeni hlavy není
u opilce zdravoty. Víno zajisté první pijící (I. Mojž.
IX. 21.) opil se, opiv se usnul, obnažen, zhanoben,vysmánbyl.(I.k.Mojž.XIX.393.)| Lothtímže
zhřešiv, krvosmilství dcer necítil. (I. Král. XIII. 32.)
Amon opiv se mečem bratra zahynul; a Holofernes
(Judita XIII. 4.), vojevůdce vždy vítězný, nepobědný,
rukou ženy poražen byl, tesákem svým hlavu ztrativ.
Ó rozkošná sladkosti, a celkem jed! Nenávidíš milujicí
tebe, laskáš opovrhující tebou, zabíjíš požívající tebe,
potopuješ následující tebe, vraždíš zneužívající tebe,
léčíš užívající tebe: znám tě, medový jede! To pravivši,
odletěla.
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Hlava VÍ.
Proti milovníkům tučnosti.

Ve skleněné lampě když olej na vodu vylitý, na
dno prvé sestoupil, a hned na to do výše vyšinul se,
promluvila k němu voda, řkouc: (Co že, bratře můj,
v kořenech olivy živila jsem tebe a nyní takým nátlakem
nevděčnosti, úcty nešetře, vyplavals? Jížto olej odvětil:
Ovšem, přírody ruch a rozumu pokrok sleduje, toto
činím ; jimžto není dovoleno odporoval. Zdaliž 1 tý,
nejmilejší, popudem téže přírody, ana ochotně výše
postavena jsi byla, s výšiny stržena jsouc, nejníže jsi
sestoupila? K tomu voda tiše dodala: Jak vidim, znalec
jsi, pouč mne tedy, kterak příroda to koná, abys nademnouplaval?Jížtoolejvece:© Nasnaděpříčinajest;
poněvadž ohnivá tučnota povyšuje mne. Což kdvž voda
pilně zapamatovala sobě, lampa ihned rozsvícena byvši,
počala olej tráviti. Sotva olej spozoroval, že po kapce
ztrácí se a ubývá, plamen však že roste, znenáhla zlobě
se, takto prý pravil: Ó plameni, jemně jsi přilnul, abys
druha ošemetně pohltil; kdy že ukojí se žár tvůj? Jemuž
plamen odpověděl: Až zajisté mastnola tvoje vysušena
bude. Dokud totiž prvé tučnosť od tebe odjata nebude,
dotud i činnosť požehu nikdy nepřestane. Zdali nevíš,
že od asbestu na věky oddělen nebudu, jelikož mastná
vláha nevidimě přilnuvši, ustavičně živí mou čilosť?
Takže i v Života počátku, jednou v útrobách těla roz
nícen byv, tak dlouho hořím, dokud vnich tučnota jídel
obnovena čili nahraděna bývá. Zdaliž žár smilnosti tak
dlouho netrvá, pokud život v rozmařilosti tuční? Po
těch slovech, když za dobu maličkou olej stráven byl,
plamen dolkl se vody, načež ona ihned proti teplu chlad
svůj naproti postavivši a proti žravosti požáru podstatnou
jalovostí ozbrojivši se, počala voda ihned syčeti, pravivši:
Co jest to, co činíš, lakomče ? Proč chceš utratiti život
můj, mne strávě, jako jsi dříve zahubil vlej? Znám
zlobu tvou; jáť jsem lék tvůj. Po slovu tom plamen
uhasl.
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Hlava VII.
Odporučení cudnosti.

Zmije*) fénixe čili samoleta neb ohniváčka o sa
motě ležícího naleznuvši, pozdravila jej, pravivši: Proč
ty sám a sám sedíš? Kde jest přítelkyně rodu tvého,společnosť?© Jížioonvece:Arci,žesamotenjsem
v rodu svém, a neznaje rozdílu pohlavního nikterak
v sobě, jedin toliko a osamocen jsem na světě. "To
uslyševši, divila se tomu zmije velmi a pravila: Zdaliž
k tobě jedinému byla příroda skoupá, ana k jiným
zvířatům tak jest štědrou v nejněžnější radosti rodné,
a V nejpříjemnějším blahu dítek čili potomstva. K čemu
tobě krása tato, jelikož zbaven jsi života manželského
sladkosti a sňatku rozkoše? Vždyť jestli smrtelník jsi,
zcela unyješ; jestli nesmrtelným, na věky budeš smutným.
Co ještě více? V této tvojí cudnosti, ježto oči tvé jsou
uzavřeny a Zaiemněny, nikdy neucitíš aniž poznáš, co
by zlého neb dobrého bylo. Na to jí ohniváček čili
samolet, znalý ošklivosti věcí stydkých a rozkoše čistoty,
nejméně zmaten jsa, odvětil: Zajisté aniž za skoupou
ke inně, aniž méně prozřetelnou, nýbrž obezřetnon a
přátelskou býti pokládám přírodu. Neboť veškeren svět
společností nejrozkošnější mně jest. Kamkoli letím, všudy
nejpříjemnějším spojením nalezám se v sousedství tvorstva.
Zdaliž přirozenosť nadzemsků čili nebeská, počtem jednot
livých druhův bohatá, sladkosti spolku zbavena jest? —
Nikoliv! "fam totiž jest svrchovaná a radostná společnost.
kdež veškerého tvaru největší a nejužší jest jednota.
Zdaliž v rodech pohlavím rozdělených, jakož i v člověku,
toto přirozené spolku spojení, co nejzábavněji, stává se;
tak že v těle jediném, jakoby nějaký tvar osobitý tvoří
se. Ó jak sladká, jak příjemná jest nerozdílná jednota,
a ctnosti nerozdvojné obcování. Tudíž, poněvadž tvaremzvláštní,podobenjsem| nebešťanům,radujesenej
podstatněji; celkem a ne toliko částí že jsem, plesám.
Celá totiž věc, celá síla ve mně jest jedina, i veškera
dobrota mojí podstaty jest jasna. -Jestliže rozkoše rodné

*) Rukopis staročeský K. U. v Praze má: „ještěr.“
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nepožívám. takže i zlato. safír, hvězda, vesmír a duch
neplodí ; aniž proto méně vzácnými zdají se býti.
Podlejší totiž, od prvotného zdroje dobroty pro ne
podobnosť vzdálená příroda, povždy v jednotě své býti
nemohla. Leč z rozdělení, postupného plodu útěcharozvažujese;pročnetakéjehotrudustrast?© Ačkoliv
totiž zárodek jediným chvílkovým potěšením počat bývá,
nicméně starostí chován, péčí nošen, bázní chráněn.
bolestí roděn, nebezpečím ploděn, kalem krmen, službou
kojen, úzkostí milován a v okamžení s největší útrapou
ztracen bývá. Zdaliž ty snad sama z porodu raduješ se,zkušenostíseznáš?© Počneštotižsplesáním,aporodíš
smrtonosně; ana plod svůj živii budeš, tu pro něj sebe
zahubíc, sama sebe ztratíš. A takto, nejmilejší, chystáš
sobě pokrm smrti. Pověz medle, jaká láska kvočny jest,
ježto kuřata splozena takým žárem milosti chová ? Zdaliž
od nich, když vysedí a odchová, nebývá opuštěna? Toť
tedy mojí rozkoší jest. sám sebe obrodovati; mojím
potěšením jest, chovati sám sebe; an bez rozdělení a
poskvrny ohněm čistotným sám sebe rodím, a když
starobou skloněn slábnu, tehdy ohnoven vzkřísím se, a
tak podstatněji stále živ jsem. Popel totiž rozkladu
mého, semenem jest obrodným nového života. Abys
neřekla snad věru, že na prázdno vymužil a vyklestil
jsem sebe, a přírodu zohavil a znečistil-an jsem draho
cenné a květoucí cudnosti příklad, a proto netoliko
nelituji toho, že rozkoše stydké nepoznal jsem, leč
neporušitelnou čistotou vázán, těším se, že nikdy jí
nepoznám. Tvoje tudíž buď vědomosť, ano baživost
dobra i zla, čímž v okamžité sladkosti sňatku, žárem
smilnosti, blázníc, na věky ztratíš život i hlavu. Po tom
slově. na vzájem rozešli se.

Hlava VIII.
K pochvale panenství.

Růže i lilije poblíže fíkového stromu čili smokvy
povyrostly, ježto když rozložily a rozvily květné listí,
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jasností skvějící se a rosu něžnosti a líbeznosti roníci,
a vůni rozkošného zápachu vydaly: tu onen světla květu
zbaven, v trpký též plod pučel, závisti mlékem kypě,
brzo urážku smyslil, pravě: Po tak příjemné ruměnosti
květné, kde jest ovoce vaše? Marnivo zajisté jest, kvésti
bez ovoce. Vždyť moudrá příroda pojí ovoce s květem,
a pro toto jarým květem pučí. Než ony hned, kořen to
výmluvnosti, vydávajíce vůni mírumilovného rozumu,pravily:© Dobřevíme,žeproříjnosťabujnosťplodu
pozbyl's slávu květu, a protož už zbaven jsi lupení,antaktomluvíš.© Ovocetotižrodíšnejsladší,avšak
v kořeni trpíš říjnosť čili smyslnosť, čímž ztratil jsi květ.
Nám však z plnosti čistoty a líbeznosti podstaty květ sám
jest ovocem. Pročež u nás květ a ovoce v ničem nejiší
se. poněvadž v hojnosti květu čistoty a ve vláze voňavé
vznešenosti, květ i ovoce v nás totéž učiněno. jest.
Zdaliž pára nejčistější v zemi, cele v ryzí zlato nesrazí
se, a rosa nejsladší, jarým panenstvím nebes, v perlu
nesroní se? Tudíž růže a lilie jsou květy plodonosné,
a ovoce květné. Zdali nevíš, že ctnosť panenství sama
1 nejjasnější květ i ovoce jest? Divný tudíž květ pa
nenství bez vůně není; nikdy není květ bez ovoce, ano
celý sám jest ovocem, tak zajisté samo svalé panenstvíjesťpřírodyactnostipoupěnejdražší,květnejlíbeznější,
a jasnost nejčistější; plod nejsladší, okrasa nejozdobnější,
vůně nejvýbornější, cena úplná. Vždyť ono jest přírody
a ctnosti perla nejjasnější. svrchovaná zdrženlivosť, do
konalé vítězství, vzduch nad poupětem, celá sláva. Jako
tedy růže vonící a lilie čistotná, jest svaté panenství
květem 1iovocem, k jejíž vůni jednorožec přilákán jsa,
něžně běží; jejíž sladkostí divokosť jeho skrocuje se,
jejíž čistotou nejsilnější moc jeho obveselena, jako skro
cena v čistotném lůně panenském, s úctou položena
odpočívá. Ó sílo magnetická čili přitažlivápanenství,
k sobě táhnoucí přírodu! O safiru podivné cudnosti,
všelikou pomluvu jedovatou zahánějící a rušící! O sma
ragde jasný ustavičné zelenosti, čistoto neporušené
cudnosti milovnice, zapáchající Venuše čili Lady nikterak
netrpící poskvrnu! Na to fikový strom užasnuv mlčel.
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Hlava IX.
Proti milovníkům věcí smilných.

Krutou a zuřivou zmijí čili úžovku, k sňatku
pospíchající, potkav slon, otázal se jí, praviv: Kam
tak rozpustilým krokem, už vvypuštěným a rozpásaným
žádosti úsilím, pochoti čili baživosti odměřeným během,mněnejdražší,rychleběžíšapospícháš?© Lečona
sotva otázku čili promluvu uslyševši. ihned odvětila:Zajisté,| bratře,želámstydkéněžnostia| radosti,
pospíchám k potěšení nekonečné rozkošnosti, běžím
k činu radostné blaženosti. To slyšev cudný a opatrný
slon, lituje neméně její zpozdilosti, jakož i smrtonosné
zuřivosti její, ihned takto promluvil, pravě: Vím věru,
že zuřivá rozmařilosť očí nemá, a prolo nemůže viděti,
že klesá. Neboť k západu nejmilejšího života tíhneš,
k polibku nejtrpčejší smrti chvátáš, k uštknutí krvavé
smyslnosti, slepá jsouc, nyješ, vůdkyní divokosti. Neboť,
což jest sňatek. nežli rozkošná záhuba? smrť tající
se, jedovatina milostná, sladký výtok, život utřacující ;

objímání, rozklad zamýšlející, a něžrrostťdivě KamějíTebezajisté laškováním zatemňuje čili oslepuje a Život
zbavuje. Psy pohání k nejzuřivějšímn kousátý, koně

zběsí, kocoura divokostí sužuje,hloupéne vrabce něžněvyprázdňuje, oči zaslepuje, kalem poskvrňuje, +20zum
otupuje a zatemňuje, nejblaženější panenství porušuje a
dobu života zkracuje. K čemuž užovka vece: Jestliža
Lada čili Venuše. jak pravíš a tvrdiš. toto páchá; proč
medle příroda sňatku takovou zábavn udělila 1 vlila?
Příroda totiž slušností panskou nikoho neklame, aniž
kdy, jelikož moudrosť jí vládne, pochybila. Načež onen:
Připouštím, vece, co jsi pravila. Avšak přílišné věcí,
smilných potěšení jest patrný důkaz jejich škodlivosti.
A nad míru samo zdraví tělesné smilností podryto bývá,
a kdyby taková rozkoš Lady čili Venuše k tomu netáhla,
nikdy a nikterak by příroda, nad nutnosť, toho neždála
i nežádala. Lada totiž čili Venuše tisíce vzdechů vy
luzuje a k metle školní vede, jížto matka kluku svému
lichotí a jej hladí. To praviv, odešel.
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Hlava X.
Proti těm, kteří sňatku k rozkoši užívají.

Chlípného vrabce, nemírným šňatkem vyprazdňujícího
se, hrdlička pozorujíc, ihned k němu došla, pravivši:
Co že, bratře můj, takým smilným útokem a bouřlivým
žárem rozmařilosti sám sebe zžíráš, a sám sebou zmr
halý, sám sebe vyprazdňuješ? Zda-li neviš. že zvířata
nemírně kochající se, dlouho živa nejsou? Uskrovni sobě,
odpočiň. a vše s mírností čiň! Jížto onen odpověděl:
Jestli znáš rozkoš smilnou. proč divíš se tomu? Sladká
vnada láká k udici, a jedno kousnutí ochutnané jemně
táhne k okusení druhému. Na to hrdlička, vědouc, že
toliko jedinou rozkoší veden bývá, podotkla: Vím zajisté,
že látkou rodění nejsi veden, nýbrž baživostí rozkoše
smilné zmítán jsi. Avšak, což jest to, co vyléváš?

Zdaližne nejyzáonějšíšťávu,zdaližneživetámilovanéhosímě,- ské přirozenosti stěžejné podstatu i základ,
a žílu pokladnou bo odimé čili plodivé síly? Viz
tedy, co sáin sebou zmrhalče, rušíš a marníš, co
pošetile marnotratiš, co nevděčně ničíš, a ničemný jsa
náje řírody,nejdražší poklad, tobě svěřený, vražedné

Iské marnosti věnuješ. V pravdě podvrátníkem
jsi řádu světového a přirozeného zákona přestupníkem.
Sw tož řád i zákon přírody tento jest: aby taká

irody rozkoš v plod řízena byla. Ty však ruše a ne
dbaje plodu, původce převrácenosti, v rozkoš jako stin
nestálou i vrátkou, símě životodárné rozléváš? Což dále?
Nejhloupější zajisté jest, kdo rozkošně sám sebe ničí, a
ještě zpozdileji, čím smrtelněji sám sebe vraždí a hubí.
To pravivši, umlkla.
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Hlava XI.
Proti milovníkům tělesné krásy pro smilstvo.

Ani dva býci čili junci smrtelně mezi sebou rohem
i kopytem bojovali, přihodil se k tomu velbloud, jenž
smilovav se nad nimi, ihned záhubnou válku a vzteklosť
krvavou, čině prostředníka, zastavil, pravě: Která jest
mezi vámi příčina zášti, který jest důvod boje, jelikož
příroda vám oběma stejnou podobu dala. svazek tolásky?© Vyložtemnětakébujnostiavzteklostipříčinu,
aby snad rozumem takové různice kořen vytržen býti
mohl. Než oni pravili: Vždyť otcem této nenávisti
láska jest; neboť jalůvku spanilou milujeme, jižto an
jedenkaždý z nás sobě přivlastniti touží, proto tak
krutým bojem zápasíme. To slyšev, když, rozumný
onen jsa, seznal, že smilstvo oné vzteklosti příčinou a
původem bylo, ihned, aby boj ukonejšen byl, takovou
konal řeč, pravě: Že krása líbí se oku, a srdce-k sobě
silou lásky rozkošně táhne i vábí. není neřestí, „nýbrž
přirozeností; jelikož krásota smysly sama sebou lehtá
1 blaží, a dobro přirozeně vzbuzuje chuť. Avšak že
spanilosti obliba v smilstvo zvrhá se, toť už ne přiroze
ností, ale nepravostí jest. (Chce totiž nečistá žádost
zneužívati vnady cudnosti, a jasnosť její svými zbrodněmi
poskvrniti. Čehož totiž ladu čili shodě příroda diví se,
a podivením bavíse, a zábavou užívá řádu zákona.
Všechen však tvar ladný od oné první, nestvořené a nej
krásnější podstaty, totiž Boha, ve věcech stvořených
vzorně zobrazen jest, ježto vše největším uměním
stvořeno jest. pročež naše tužby k oné cudné, tiché a
prvotné kráse původně tíhnouti mají, abychom ji milovali
nejvíce a tu abychom nejhorlivěji žádali a k požívání
její abychom cele stržení byli. Když tedy lásku ladnosti,
baživosť váhou záliby své v levo nakloňuje: tu od úcty
nejspanilejšího umění svého, rozum na bezcestí podle
sveden bývá. Tak jakoby někdo vnadnou tvář ne v pod
statě její nýbrž ve stínu zrcadlovém miloval. Pročež
jestli rodnosť milujete. nemáte hledati ladné tváře, leč
plodnosť. Zdaliž nepozoroval jste, kterak příroda plodíc,
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nikdy ohledu nebere na vnadnosť takové podoby, nýbrž
jí pohrdá; jakož i zmije v sňatku svém kochajícího se
v její spanilosti vraždí? Proto Narciss zahynul, ježto
ladnosť zamiloval v obrazu a ne v podstatě, a tak i vy
nyní zuřili jste na vzájem, jelikož v porušitelném těle,
klamně a stinně zobrazenou vnadnosť, a nikoliv umění
podstatnou pravdu milujete. Takto je ukonejšiv, smilnou
zuřivosť a bujnosť jejich smířil a obrátil v mír.
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XV. Proti těm, jenž aby skvěle živi byli, loupeži
nebo podvodu oddávají se. Vlk a vůl. .

XVI. Proti těm, kteří radují se, že loupežného bo
hatství plni jsou. Pijavka a mraveneček .. .

XVII. Proti zlodějům, jižto tam častěji lapeni bývávají,
kdež skrytu býti domnívali se. Sova a světlo

XVIII. Jaký jest rozdil mezi lakomcem a štědrým. Pavouk
a hedbávník

XIX. Že :tědrý dává zdarma. Vzduch a země
XX. Že štědrý, uděliv dobrodiní, nevyžaduje chtivě

chvály neb díkův. Člověk a hedbávník .
XXI. Že štědrý všem, kterým může, uděluje. Země a

rvní nebe hybné
XXII Že štědrý velikolepě darovává Den a noc

XXIII. Že dobrodiní štědrého má býti stálým. Dunaj a
moře .

XXIV. Že štědrý rychlým jest V darování. Slunce a
temnota

XXV. Že štědrý vesele daruje. Orel a ohniváček .
XXVI. Proti nepravosti nevděku. Zmije a plod jeji

XXVII O vlastnosti vděčného. Pes a vlk.

Kniha IV. Proti rozmařilosti.

I. Proti milovníkům nečistoty. Kocour a vepř
II. Proti milovníkům rozkoší rozmařilým.Vepřa liška

III. O zlu rozkoši. Pes a vlk
IV. Že moudrý má býti mírným v hojnosti, aniž

břichu otročiti. Liška a kolčava
V. Próri milovníkům vína. Včela a vinní muška

čili bibil . . .
VI. Proti milovníkům tučnosti. Voda, olej a plamen

VII. Odporuče, icudnusti. Zmije a samoletčili ohniváček
VIII. K pochvale panenství. Růže a lilije

IX. Proti milovníkůn věcí smilných. Zmije a slon
X. Proti těm, kteří sňatku k rozkoši užívají. Vrabec

a hrdlička.
XI. Proti milovníkům tělesné krásy pro smilstvo.

Dva býci a velbloud
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