
PIERRE ABÉLARD je najvýraznejšou a najvplyvnejšou osobnosťou spo-
medzi filozofov a teológov 12. storočia. Narodil sa v Palete neďaleko Nantes
v Bretagni roku 1079. Vzdelával sa najprv v škole nominalistu Roscellina
a potom v škole realistu G. de Champeaux. Pôsobil v mnohých vidieckych
kláštoroch i v Paríži, obklopený žiakmi. Zomrel roku 1142 v Saint-Marcel
sur Chôlons. Povestný autor teologicko-filozofických prác, rozvíjateľ a učiteľ
logiky, bol nazývaný rytierom dialektiky.

Povestný je však aj svojou nešťastnou láskou k H éloise, neteri paríž-
skeho kanonika Fulberta. O tomto svojom vzťahu sa Abélard vyznal v auto-
biografii Historia calamitatum mearum. Obaja mladí vstúpili do kláštora
bez toho, že by sa vzdali vzájomnej náklonnosti. Existuje aj ich korešpon-
dencia (vyšla aj v českom preklade). Zistilo sa však, že je to literárna fikcia,
ale z pera samého Abélarda.

Do jeho životných osudov zasahovali okrem iného aj ustavičné ideolo-
gické rozpory: najmä Bernard de Clairvaux veľmi ostro vystupoval proti
racionalistickým tendenciám Abélardovej noetiky, predovšetkým proti jeho
téze, že najprv treba pochopiť, aby sa mohlo uveriť. l eho pričinením nie-
ktoré Abélardove diela niekoľkokrát odsúdila aj sama cirkev.

Všetky tieto udalosti a konflikty nútili Abélarda u~hyľovať sa z verej-
ného života do rozličných kláštorov.

l eho dejinno-filozofický význam je v aktivite na poli logikyanoetiky.
le iniciátorom rozvoja scholastickej metódy, najmä v spise SIC ET NON.
V tejto metóde uplatnil svojrázny dialektický postup a ovplyvnil ním mno-
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hých neskorších scholastikov. V spore o univerzáliách vyznával umiernený
postoj, tzv. konceptualizmus a vystupoval proti extrémnemu realizmu.
V etike zastával mienku, že predovšetkým záleží na zmýšľaní človeka, a nie
natoľko na jeho konaní.

Najvýznamnejšie sú tieto jeho spisy: SIC ET NON (v tomto diele sa
konfrontuje mnoho rozporných teologických výrokov a dôvodí sa, že ter-
minologické a argumentačné kolízie týchto výrokov sú určované konkrétny-
mi historickými a lokálnymi okolnosťami; poslanie diela je didaktické, chce
inšpirovať dialektickologickú pohotovosť pri riešení rozporných a diskuta-
bilných poučiek teologickej náuky), DIALECTICA, SCITO TE IPSUM
SEU ETHICA, GLOSSULAE, DIALOGUS INTER PHILOSOPHUM,
]UDAEUM ET CHRISTIAN UM a TRACTATUS DE UNITATE
ET TRINIT ATE DIVINA, ktorý však bol odsúdený a neskoršie prepra-
covaný pod názvom THEOLOGIA CHRISTIANA.

ÁNO A NIE

PREDHOVOR

Aj keď sa pri takom množstve slov niektoré výroky svätých zdajú nielen
navzájom odlišnými, ale priam protikladnými, predsa by sme nemali ne-
rozvážne súdiť o tých, ktorí majú súdiť svet, ako je napísané: "Svätí budú
súdiť národy" a zase: "l vy budete sedieť ako sudcovia." Ani sa neodvážme
obviňovať zo lži alebo bludu tých, ktorým Pán povedal: "Kto vás počúva,
mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda." Radšej verme, odvolávajúc
sa na svoju slabosť, že skôr nám chýba milosť pri chápaní, ako im chýbala
pri písaní, veď sama Pravda im povedala: "Nie vy hovoríte, ale duch
vášho Otca hovorí cez vás." Nie je teda vôbec čudné, že sme neschopní
pochopiť spomenuté výroky, veď nám chýba duch, pôsobením ktorého
boli napísané a povedané a ktorý ich autorom aj vnukol. Pochopiť ich nám
najväčšmi bráni neobvyklý spôsob vyjadrovania a zvyčajne aj mnohoraký'
význam tých istý.ch slov, lebo to isté slovo sa raz používa v tom, inokedy
zasa v inom význame. Každý totiž podľa bohatstva svojho citového sveta
disponuje aj bohatstvom slovného výrazu. A keďže podľa Tullia jednotvár-
nosť vo všetkom vyvoláva presýtenie a odpor, treba aj pri tej istej téme
striedať slová a neochudobňovať všetko všednými a ošúchanými výrazmi.
Toto sa podľa slov sv. Augustína preto skrýva, aby nezovšednelo, a je
tým milšie, čím väčším úsilím sa skúmalo a namáhavejšie získavalo. Často
tiež treba meniť výrazy podľa povahy poslucháčov, lebo sa mnoho ráz
stáva, že niektorým je vlastný význam slov neznámy alebo nezvyklý. Ak
im totiž chceme hovoriť pre poučenie, väčšmi musíme rešpektovať ich
zvyklosti než jazykové vlastnosti, ako učí jeden z popredných gramatikov
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a učiteľ rétoriky Priscianus. Týmito zásadami sa riadil aj najctihodnejší
učiteľ cirkvi sv. Augustín, upozorňujúc vo štvrtej knihe kresťanskej náuky
cirkevných učiteľov, aby prestali používať všetko, čo sťažuje poslucháčom
pochopenie a nekládli dôraz na rečnícke ozdoby a jazykové zvláštnosti, ak
bez nich môžu uľahčiť pochopenie. Ten, kto poúča, podľa jeho slov, nestará
sa o to, akou výrečnosťou poúča, ale akou názornosťou. Úzkostlivá túžba
nedbá zavše na príliš vyberané slová. Preto ktosi, ked' preberal takýto
spôsob vyjadrovania, povedal, že je v tom akási obozretná nedbalosť. A po-
dobne: Dobrý učiteľ má natoľko dbať o poučenie, že niektoré výrazy, aj
keď nie sú v latinčine správne - pokiaľ nie sú nejasné a mnohoznačné _
ale v ľudovej reči sú bežné, má v záujme jasnosti a nedvojznačnosti po-
užívať skôr podľa ľudových zvyklostí než podľa učencov. Ak sa naši vykla-
dači nehanbili použiť slovo krv v množnom čísle, pretože to pokladali za
vhodné, hoci sa spomenuté slovo v latinčine používa len v jednotnom čísle
prečo by malo učiteľa zbožnosti mrzieť použiť slovo kosť v nesprávnom
tvare "ossum" namiesto "os", aby nevznikla - ak by šlo o ľudí bez prí-
slušných znalostí - zámena so slovom "os", v množnom čísle "ora" - ústa.
Veď čože osoží kultivovaná reč, ak sa neprispôsobí chápavosti poslucháčov
najmä ak vôbec niet dôvodu tak hovoriť, ak totiž tí, kvôli ktorým ich
hovoríme, našim slovám nerozumejú. Teda ten, kto poúča, bude sa vyhýbať
všetkým slovám, ktoré nedávajú poučenie. A podobne: Je znakom skvelého
ducha milovať v slovách pravdu, a nie slová. Ved' čože osoží zlatý kľúč, ak

I ním, nemôžem; otvori~, čo chceme, a~:b? ťrečo by ne~ohol yť aj dre-
~y, ak sa mm to da. My predsa mc me nechceme Iba otvoriť čo je, ' ,-3=atvorene.

A ktože by nevedel, aké je tiež nerozvážne, keď niekto súdi o cítení
a zmýšľaní druhého, hoci iba samému Bohu sú srdcia a mysle otvorené.
Sám nás od toho odrádza slovami: Nesúd'te a nebudete súdení. A apoštol
hovorí: Nesúďte predčasne, kým nepríde ten, ktorý osvetlí veci skryté v tme
a vyjaví zmýšľanie sŕdc, ako keby chcel výslovne povedať: Jemu zverte súd
v ta~ých vec.iach.' veď iba on všetko pozná a aj samy myšlienky rozlišuje;
podla toho Je aj obrazne o jeho skrytých tajomstvách nad veľkonočným
baránkom napísané: Ak niečo zvýši, nech sa to spáli na ohni. To znamená
ak jestyv~jú n~.aké božie tajomstvá, ktoré nie sme schopní pochopiť, dajm~
sa radšej pOUCIťduchom, ktorý to napísal, než by sme sa to sami pokúsili
opovážlivo určovať.

Aj n~ to m~síme starostlivo dbať, aby sme sa nedali oklamať nespráv-
nym prepisom nazvu, alebo vôbec textovými chybami, ak sa nám niektoré
výroky svätých predkladajú ako protikladné alebo nepravdivé. Väčšinu
apokryfov totiž, aby sa zvýšila ich vážnosť, nadpísali menami svätých a aj
v textoch Písma svätého je "inou odpisovačov niekoľko chýb. Preto nám
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ich Hieronym, naj spoľahlivej ší odpisovač a najvernejší vykladač, v liste
Laete o výchove dcéry pripomína (Maur. IV, 569): "Nech sa chráni
všetkých apokryfov, a ak ich dakedy bude chcieť čítať, ani nie tak kvôli
ich dogmatickej pravdivosti ako skôr z úcty k podpisu, nech vie, že nie sú
dielom tých, ktorých menom sú nad písané, a že je znakom veľkej múdrosti
hľadať zlato v blate." Ten istý autor k 77. žalmu - k jeho názvu: "Azafov
rozum" - poznamenáva: "Napísané je podľa Matúša: Keď Pán hovoril
v podobenstvách a oni nechápali atď., toto, ako hovorí, sa stalo, aby sa
naplnilo, čo napísal prorok Izaiáš: Otvorím svoje ústa v podobenstvách.
Tak je to dodnes v evanjeliách. Toto však nehovorí Izaiáš, ale Azaf." Keď
sa u Matúša a Jána píše, že Pán bol ukrižovaný o šiestej hodine, no u Mar-
ka, že o tretej, tiež povieme jednoducho: bol to omyl odpisovačov; aj
u Marka to bola šiesta hodina: lenže mnohí sa mylne domnievali, že ide
o grécky znak gama (znak pre číslicu 3); aj tam, aj tu išlo o chybu odpi-
sovačov, ako keď namiesto Azafa uviedli Izaiáša. Vieme, že väčšina členov
cirkvi pochádzala z neskúsených pohanov. Ak teda v evanjeliu čítali: "Aby
sa naplnili slová proroka Azafa", ten čo najskôr začal odpisovať evanje-
lium, položil si otázku: Kto je ten prorok Azaf? Medzi ľudom bol neznámy.
A čože urobil? V snahe napraviť chybu, urobil ďalšiu. Podobný prípad
uvádzame na inom mieste podľa Matúša (27, 9): "Odniesol si," hovorí sa
tam, ,,30 strieborných, cenu oceneného, ako je napísané u proroka J ere-
miáša." No u Jeremiáša nič také nemožno nájsť, pretože je to od Zacha-
riáša. Teda vidíte, že aj tu bola chyba práve tak ako tam. Preto niet
sa čomu čudovať, ak sa aj vevanjeliách neznalosťou odpisovačov niečo
pokazilo a ak sa to~skoršie stane aj v spisoch otcov, ktorých význam je
oveľa menší. Ak sa nám teda v spisoch svätých niečo zdá v nesúlade
~Rravdou, je zbožné a v duchu pokory i povinnosťou lásky, ktorá všetkému
verí, vo všetko dúfa, všetko znáša a ťažko predpokladá chyby u tých, kto-
rých miluje, pokladať také miesto v Písme alebo za nesprávne vyložené,
a e -oza chybne odpísané, prípadne pripustiť, že nie sme schopní po-
cho iť ho.

Myslím si, že nie menej treba aj na to dbať, či sa takéto tvrdenia
o spisoch svätých netýkajú vecí, ktorými sa na inom mieste znova zaoberali,
a neskôr, keď spoznali pravdu, ich poopravili, ako to vo viacerých prípa-
doch urobil sv. Augustín; alebo či sa skôr nepridržiavali mienky iných než
vlastnej, ako Kazateľ uvádza dosť často rozdielne názory rozličných auto-
rov, ba dokonca rozčúlene vysvetľuje, ako o tom svedčí sv. Gregor vo 4. dia-
lógu; možno tiež, že oblasť svojho skúmania zanechali skôr v otvorenom
stave, než by ju s konečnou platnosťou uzavreli. Spomínaný ctihodný učiteľ

ugustín sa k takémuto postupu doslova priznáva v rozprave o knihe Ge-
nesis. ° tomto svojom diele v prvej knihe diela Retractationes poznamená-
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va, že veľa problémov je tam skôr v štádiu riešenia než dokončenia, a aj
z toho, čo sa vyriešilo, len málo sa overilo, ostatné sa podáva v tom zmysle,
že má byť predmetom ďalšieho skúmania. Na základe svedectva sv. Hiero-
nyma vieme, že katolícki učitelia mali vo zvyku vsúvať do svojich poznámok
aj najhoršie názory heretikov; v snahe po dokonalosti neradi vynechávali
niečo zo starších autorov. Preto v odpovedi sv. Augustínovi, ked' ho ten
napadol pre výklad istého miesta z Pavlovho listu Galaťanom, hovorí (IV,
618): "Pýtaš sa, prečo som v 'poznámkach k Pavlovmu listu Galaťanom
povedal, že Pavol nemohol Petrovi vyčítať, čo sám urobil. Tvrdíš, že apošto-
lova pretvárka nebola vymyslená, ale skutočná, a že ja nemám učiť lož.
Odpovedám, že tvoja múdrosť by si mala pamätať to, čo uvádzam na za-
čiatku svojich spisov, že totiž cítiac nedostatočnosť svojich síl, pridržiaval
som sa Origenovho výkladu. Ten totiž napísaľ niekol'ko zväzkov poznámok
k Pavlovmu listu Galaťanom. Vynechávam Didyma, ktorý moju knihu
poznal, a Apollinara Laodicejského, ktorý nedávno odišiel z cirkvi, i sta-
rého here tik a Alexandra, ktorí tiež zanechali na túto tému vel'a poznámok.
Všetko toto som čítal a vel'a som si toho naskladal v mysli, potom som si
zavolal pisára a diktoval som mu či už svoje alebo cudzie myšlienky. Bolo
by sa patrilo, aby si ty, taký vzdelaný, zistil, či to všetko je v gréckych
prameňoch aaž potom odsúdil moje názory, ak to oni nepovedali, najmä
keď som v úvode otvorene priznal, že som sa pridržiaval Origenových vý-
kladov a že som nadiktoval či už svoje alebo cudzie myšlienky, aby čitatel'
rozhodol, či sa to má schváliť alebo zavrhnúť." Tak aj sv. Hilarius a bez-
pochyby aj mnohí iní vplietli do svojich myšlienok veľa z Origena alebo
iných bludárov, a tak nám predkladali skôr názory iných než svoje vlastné
myšlienky. O tom sme sa neskôr dozvedeli ani nie tak od nich samých ako
skôr od iných. Preto aj spomenutý učiteľ Hieronym povedal kňazovi Vigi-
lantiovi, ktorý sa ospravedlňoval, že zavše predkladá alebo prenáša Orige-
nove výroky: "Ak je to chyba, treba viniť vyznavača Hilaria, že preberá
výklad žalmov alebo homílie k Jóbovi z jeho kníh." (IV, 276.) Keby sme
však našli čosi nepravdivé alebo v rozpore so spismi iných svätých, treba to
skôr pričítať Origenovi než Hilariovi, hoci sám Hilarius to nerozlišuje. Tak
hneď pri prvom žalme sa usiluje dokázať, že sa nevzťahuje na hlavu
(Krista), ale všeobecne platí o hociktorom spravodlivom. To tvrdil i sám
Hieronym, keď sa pri výklade niektorých žalmov takisto pridržiaval Orige-
na. Nemožno pochybovať ani o tom, že podľa vlastného svedectva bludné
názory prevzal od iných. Preto tiež Hieronym v liste kňazovi Avitovi vy-
počítava množstvo bludov, ktoré hlásal Origenes vo svojom diele De prin-
cipiis (Peri archón). O samom Origenovi sa takto vyjadril:' "Po takej
hanebnej debate, ktorou ranil poslucháča, vraví, toto nie sú, podl'a našej
mienky, dogmy, ale skúmané a nadhodené problémy, aby sa nezdali ešte
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celkom nedotknutými." (IV, 763.) Tak aj sám Hieronym vyššie povedal,
že často nadiktoval či už svoje alebo cudzie názory, aby čitatel'ovi ponechal
na uváženie, či s tým súhlasí, alebo to zavrhne. Aj sv. Augustín pri pre-
pracovaní a opravovaní mnohých svojich diel sa priznáva, že mnoho myš-
lienok uviedol skôr podl'a názorov iných než vlastných. Zdá sa, že aj
v evanjeliách sa niektoré veci skôr uvádzajú podľa predstáv l'udí než podl'a
vecne pravdivého hl'adiska. Tak napríklad aj sama matka Pánova podľa
názoru a zvyklostí ľudí nazýva Jozefa otcom, keď hovorí: "Ja a tvoj otec
s bolesťou sme ťa hľadali." Podl'a toho, ako sa nám to na pohl'ad javí, raz
nazývame nebo hviezdnatým, inokedy zasa nie, slnko raz teplým, raz zasa
nie, alebo hovoríme, že mesiac svieti viac alebo menej, prípadne že vôbec
nesvieti, zatial' čo v skutočnosti sú stále rovnaké, aj keď sa nám takými
nezdajú. Aj apoštol nadväzoval v mnohých veciach na slová tých, čo ho
podceňovali, a nebojí sa tvrdiť o sebe niečo iné, než si myslí. Takým je
napr. jeho výrok: "My hlúpi pre Krista, vy múdri v Kristovi." (l, Kor.
4, 10.) A ten istý apoštol nazýva Melchizedecha "bez otca a matky", bez
rodokmeňa a že nemá počiatok ani koniec dní; lebo preto je to skryté náš-
mu poznaniu, že o tom Písmo neučí, a nie preto, že by to bola vecná
pravda. Pytonise sa vraj zjavil Samuel, a to ani nie tak podľa pravdy ako
podl'a podoby, a tá vzbudila u prizerajúcich falošnú domnienku. Ako totiž
poznamenáva sv. Augustín, tú predstavu nazvali Samuelom, pretože vy-
jadrovala podobu Samuela, tak ako niekto tvrdí, že vo sne videl Rím,
pretože si v duchu vytvoril jeho podobu.

Aj básnické a filozofické spisy podávajú veľa vecí tak, že to vzbudzuje
dojem, akoby sa zakladali na pravde, hoci je zrejmé, že sú v rozpore
s pravdou. Stadial' je i známy Ovidiov verš (Art. am. l, 350): "Na cudzích \
poliach je vždy bohatšia úroda a susedova krava má väčšie vemeno."

Aj Boethius, keď vo štvrtej knihe o všeobecných kategóriách nazval
substanciu a akcident prvými rodmi vecí, skôr prihliadal na bežnú mienku
než na skutočný stav vecí. O tom, že aj filozofi podávali mnohé veci skôr
podľa názoru iných než podľa vlastného, hovorí Cicero v druhej knihe
De officiis slovami: "Zatial' čo spravodlivosť vzbudzuje dosť dôvery aj bez
múdrosti, múdrosť bez spravodlivosti nie je schopná dávať dostatočnú zá-
ruku. Čím je kto prefíkanejší a rafinovanejší, tým väčšmi vzbudzuje nená-
visť a pohoršenie, len čo prestane pôsobiť dojmom statočnosti. Preto dôvtip
spojený so spravodlivosťou bude mať dosť síl, aby si získal dôveru. Spra-
vodlivosť bez múdrostí veľa dokáže, no múdrosť bez spravodlivosti nezmôže
nič. Ale nech sa nikto, nečuduje, že to teraz takto rozlišujem, akoby niekto
mohol byť spravodlivý bei toho, že 'by bol aj múdry, hoci je u všetkých
filozofov známe a aj ja som o tom často diskutoval, že ten, kto si osvojil
jednu cnosť, má tak aj všetky ostatné. Niečo iné je, keď sa sama pravda
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cibrí v dišpute a iné, keď sa reč prispôsobuje širokému okruhu poslucháčov.
Preto hovoríme tak, ako sa ľudove hovorí, a jedných nazývame statočnými,
druhých šľachetnými, iných rozvážnymi. V bežnej reči treba používať ľu-
dové a zaužívané výrazy." V hovorovej reči sa rozličné veci nazývajú podľa
dojmu telesných zmyslov ináč, ako je to v skutočnosti. Hoci napríklad na
celom svete niet úplne prázdneho miesta, ktoré by nebolo zaplnené aspoň
vzduchom alebo iným telesom, predsa hovoríme, že truhlica je celkom
prázdna, ak v nej okom nič nepozorujeme. Ten, kto posudzuje veci podľa
optického dojmu, povie raz, že nebo je hviezdnaté, inokedy zase, že nie je,
a o slnku raz, že je horúce, inokedy zase, že nie je, alebo že mesiac svieti
raz viac, inokedy zase menej, prípadne že vôbec nesvieti, hoci toto všetko
ostáva stále rovnaké, aj keď sa nám to tak nejaví. Nie je teda vôbec čudné,
ak aj svätí otcovia zavše niečo tvrdia alebo i napíšu podľa zdania, a nie
podľa skutočnosti. Aj to treba dôkladne prebrať, prečo sa o tej istej veci
podávajú rozdielne svedectvá, čo je zamerané na sprísnenie príkazu či
na to, aby sa mohla uplatniť zhovievavosť, či na povzbudenie dokonalosti,
aby sme podľa rozmanitosti zámerov hľadali vysvetlenie rozpornosti; ak
ide o príkaz, či je všeobecného rázu a či špeciálny, totiž, či sa vzťahuje
na všetkých alebo len na niektorých. Treba tiež rozlišovať časové okolnosti
a príčiny úľav, pretože to, čo je v istom čase dovolené, je ino e y zakázané,
a čo sa veľmi často prísne nariaďuje, to sa inokedy na základe úľav zmier-
ňuje. To sa zvlášť musí rozlišovať v ustanoveniach cirkevných dekrétov

Ialebo kánonov. Často sa však nájde ľahké riešenie rozporov, ak môžeme
dokázať používanie tých istých slov u rozličných autorov v odlišných vý-
znamoch. Svedomitý čitateľ sa vynasnaží všetkými uvedenými spôsobmi

~ hľadať riešeme rozporov v spisoch siätých. N ak je rozpor natoľko zrejmý,
že sa nedá nijako rozriešiť, treba porovnať autority a pridŕžať sa tej, ktorá
podáva najle šie svedectvo a najsilnejšie dôkazy. Taký význam má aj Izido-
rova poznámka v liste biskupovi Massionovi: "Na záver listu som pokladal
za dôležité uviesť toto: Kedykoľvek nájdeš v uzneseniach koncilov proti-

/

rečiace si názory, pridŕžaj sa skôr mienky toho, kto dlhšie požíva väčšiu
vážnosť." Je známe, že ani proroci vo svojich predpovediach nemali často
prorockú milosť a zo zvyku prorokovať predniesli niektoré nepravdivé
výroky, mysliac si, že majú prorockého ducha. Bola to pre nich skúška
pokory, aby tým lepšie poznali, akí sú z moci svojho ducha a akí z moci
ducha božieho. Ak aj majú toho, ktorý nemôže klamať, ani byť oklamaný,
tak ho dostali ako dar. Ak sa niekomu tento duch dostane, nezverí všetky
dary jednému človeku, ani myseľ toho, koho naplní, neosvieti vo všetkom,
ale raz zjaví to, raz zase ono, a keď jedno odkryje, druhé zahalí. Sv. Gregor
to v prvej homílii k Ezechielovi dosvedčuje jasnými príkladmi, že totiž sám
prvý apoštol, ktorý sa skvel toľkými darmi milosti a zázrakmi, aj po pri-
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sľube onoho osobitného osvietenia Duchom svätým, ktorý jeho učeníkov
naučí všetkej pravde, upadol do bludu vo veci zachovávania obriezky
a iných starých obradov. Ked' ho jeho spoluapoštol Pavol verejne prísne,
na jeho osoh pokáral, nehanbil sa zriecť škodlivého bludu. Čo je teda
na tom čudné - ak ani sami proroci a apoštoli neboli celkom uchránení
od omylu - že v preboha tých spisoch svätých otcov práve z uvedených
dôvodov nájdeme v tom, čo povedali alebo napísali, čosi mylné? No nepatrí
sa obviňovať svätých zo lži, ak tvrdia niečo iné, ako je to v skutočnosti, nie
azda kvôli zámernej dvojznačnosti, ale z nevedomosti. Ani to netreba
pokladať za opovážlivosť alebo za hriech, ak sa niečo povie z lásky na po-
vzbudenie lebo je známe, že u Pána sa všetko posudzuje podľa úmyslu,
ako je na~ísané: "Ak tvoje oko bude prosté, celé tvoj~ telo bude žiariv~."
Od tadiaľ pochádza aj známy výrok sv. Augustína v jeho rozprave o CIr-
kevnej disciplíne: "Maj lásku a rob, čo chceš," podobne aj v poznámke
k Jánovmu listu: "Kto nemá lásky, nie je z Boha. Môžeš mať čokoľvek, ak
ti toto jedno chýba, nič ti to neosoži; keby si aj nič iné nemal, snaž sa
mať toto, a naplnil si zákon." A zase: "Raz sa ti teda dáva krátke. p~iká-
zanie: Miluj a rob, čo chceš." Podobne aj v prvej knihe o kresťanskej nauke
(Maur. III, PI p. 17): "Ktokoľvek sa domnieva, že pochopil Písmo alebo
niektorú jeho časť tak, že takým chápaním nevytvára tú pravú lásku k Bohu
a blížnemu, ten ešte nepochopil. Kto však na základe toho vypovie takú
myšlienku, že prispieva k vytváraniu tejto lásky, aj keď nepovie ~resne to:
čo mal autor príslušného miesta na mysli, jeho omyl nie je šk~dhvý a a~!
iných neklame. Luhára totiž charakterizuje úmysel nehovonť pravdu.
Tak isto aj v stati o lži (IV, 464): "Lož je slovo v ne pravdivom význam.e
spojené s úmyslom klamať." A v príručke (VI, 202 k hl. XXIII): "NI-
koho nemožno pokladať za luhára, kto hovorí niečo nepravdivé v domnení,
že je to pravdivé, pretože pokiaľ to od neho závisí, neklame iných, a~e sán;
seba. Teda netreba obviňovať zo lži toho, kto z prílišnej neopatrnosti uven
niečomu nepravdivému a pokladá to za pravdivé. Skôr naopak; t;n klan:e
v duchu, kto povie niečo pravdivé, čo sám pokladá za nepravdivé, preto~e
nehovorí to čo si v skutočnosti myslí, aj ked' sa zistí, že to, čo hovorí, je
pravda a že ten, kto nevedomky ústami hovorí pravdu, no pritom chce
zámerne klamať, dopúšťa sa lži. Každ' luhár hovorí proti svojmu presved-
čeniu s úmyslom klamať." Ten istý autor o evanje Iác kno l ,VI, 461 ~:

-"To, čo Jakub urobil na popud matky, aby sa zdalo, že oklamal otca, me
je klamstvo ak sa to dôkladnejšie rozoberie, ale zatajenie." Výraz použitý

, h 'v správnom význame sa totiž nikdy nemôže nazvať klamstvom. Due ovny
učiteľ totiž na tomto mieste považuje lož iba za hriech, a to skôr podľa
úmyslu hovoriaceho než podľa povahy toho, čo sa povie. Pán, ktorý skúma
srdcia a vnútro, zvažuje ani nie tak to, čo sa robí, ako to, akým duchom
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sa to robí. Kto hovorí úprimne, tak ako si to myslí, bez zámeru podvádzať
a bez dvojznačnosti, je takým niečím nezaťažený. Podľa toho je aj napí-
sané, čo tu uvádzame: "Kto kráča v prosto te, kráča s dôverou:' Ináč by
sme museli aj apoštola Pavla obviniť zo lži, ktorý viac podľa svojho zdania
než podľa skutočnosti' píše v liste Rimanom (15, 28): "Keď teda toto
dokončím a odkážem im tento úžitok, pôjdem cez vás do Hispánie." Teda
niečo iné je klamať, niečo iné mýliť sa v reči a v slovách upustiť od pravdy
omylom, a nie' zo zlomyseľnosti, Ak teda Boh dopustí, ako sme spomenuli,
aby sa to prihodilo aj samým svätým, teda tým, ktorí nemajú nijaký ne-
dostatok viery, predsa, aj v tom prípade, keď sa im to prihodí, majú z toho
iba úžitok, lebo im všetko pomáha k dobrému. Aj cirkevní učitelia na to
veľmi dbali a boli presvedčení, že niečo sa bude musieť v ich dielach po-
opraviť, a preto povolili svojim nástupcom robiť opravy, prípadne sa ne-
pridŕžať ich názorov, ak to sami nemohli prepracovať alebo opraviť. Preto
aj spomenutý učiteľ Augustín v prvej knihe diela Retractationes pripomína:
"Je napísané: Pri mnohovravnosti sa nevyvaruješ hriechu." (Prís!. 10, 19.)
Tak isto aj apoštol Jakub (1, 19) hovorí: "Nech je každý človek rýchly
do počúvania, pomalý do reči." A na inom mieste: "V mnohom sa všetci
dopustíme nejakej chyby. Ak sa niekto slovom nedopustí chyby, je doko-
nalým mužom (Jak. 3, 2). Ja si takú dokonalosť nenárokujem ani teraz,
keď som už starec, či som si ju nemal ešte menej nárokovať, keď som začí-
nal písať ako mladík?" A v úvode tretej knihy O Trojici: "Nepridŕžaj sa
mojich diel, akoby to boli kanonické spisy; ale ak v nich nájdeš, čo si dosia!'
neveril, drž sa tej viery vytrvalo. Ak sa ti v nich nepotvrdí to, čo si ešte
nepokladal za isté, nepridŕžaj sa ich kŕčovite." A v druhej knihe Vincentovi
Viktorovi (Maur. 1, 2): "Nemôžem a ani nemám popierať, že v mojich
dielach, tak ako aj v mojich mravoch je veľa toho, čo mi možno právom
a bez nerozvážnosti vyčítať." Potom v liste Vincentovi Viktorovi: "Milý
brat, nezbieraj hanu na také jasné svedectvá božie zo spisov biskupov,
ani z mojich, ani z Hilariových alebo Cyprianových, prípadne Agrippino-
vých, pretože tento druh spisov treba rozlišovať od spisov kanonických.
Netreba ich tak čítať, akoby sme nemohli mať inú mienku, ak v nich
vybadáme niečo v nesúlade s pravdou." Ďalej v liste Fortunatianovi: "Ani
rozpravy a dišputy hocijakých autorov, i keď sú katolícki a uznávaní, ne-
máme brať ako spisy kanonické, totiž že by sme, zachovávajúc všetku úctu,
ktorá im patrí, nesmeli čosi z ich diel kritizovať alebo odmietať ak zistíme
že ich názory sú v rozpore s pravdou. Ja zaujímam ku spisoU: iných tak~
stanovisko, aké požaduj ern od svojich čitateľov k mojim." Ten istý autor
v prvej knihe proti Faustovi (VIII, 222): "Nehovorme, že Pavol sa nie-
kedy tiež nezmýlil a neskoršie nezmenil názor. O týchto knihách možno
povedať, že niečo v nich nesúhlasí; nepíšeme ich ako autoritatívne poúča-

nie, ale ako sústavné cvičenia na zdokonaľovanie sa," A' zase: "Patrím
medzi tých, ktorým ten istý apoštol hovorí: A ak niečo 'chápete ináč, i to
vám' Boh zjaví." Tento druh spisov sa nema čítať tak, aby sa, im záväzne
verilo, ale s možnosťou slobodného úsudku. '

Aby sa nevylúčila možnosť takéhoto "postoja ani' skúmania zložitých
problémov a ve!'mi užitočného cibrenia jazyka a štýlu, odlišuje sa kanonická
závažnosť Starého i Nového zákona oddiel neskorších autorov.iAk nás I
v nich niečo zarazíako nezmyselné, nemožno .jednoducho.povedaŕ: Tu sa
autor nedržal pravdy; ide alebo o nesprávny kódex, alebo sa vykladač po-
mýlil, alebo ty nesprávne chápeš. No ak sa v dielach neskorších autorov,
obsiahnutých v nespočetných knihách, niečo pokladá za nepravdivé, pretože
sa to nechápe tak, ako sa povedalo, čitateľ, prípadne poslucháč môže
slobodne posúdiť alebo schváliť, čo sa mu pozdáva, alebo sa kriticky postaviť
k tomu, čó ho zaráža. Preto vo všetkých takých prípadoch, keď sa niekomu
niečo nepozdáva alebo niečomu nechce veriť, nevyčíta sa mu to, iba ak je
to podopreté vážnymi dôvodmi alebo onou kanonickou autoritou, ktoré
dokazujú, že to, o čom sa tam dišputuje alebo rozpráva, je celkom tak,
alebo by to mohlo byť tak. Preto kanonické spisy Starého i Nového zákona
pokladá za také nástroje, o ktorých tvrdiť, že obsahujúi1iečo, 'čo by bolo
v rozpore s pravdou, je kacírske, O spomenutých spisoch sa v 4. liste
Hieronymovi takto zmieňuje: "Aj vo výklade k Pávlovmu listu Galaŕanom
nachádzame veci, ktoré nás ve!'mi trápia. Ak sa v nich pripustí čo len
ochota klamať, aká vážnosť im ostane? Aké názory sa budú o nich predkla-
dať? Čím sa rozdrví úporná zloba klamstva?" A tomu istému adresátovi
znova o Písme: "Mne sa zdá veľmi zhubným predpokladať, že by bola
v posvätných knihách nejaká lož, že by totiž ľudia, ktorí' nám Písmo
sprostredkovali a spísali, boli vo svojich knihách v niečom klamali. Ak pri-
pustíme v dielach takej mimoriadnej závažnosti ochotu klamať, neostane
v nich ani kúsok, ktorý by sa nedal nebezpečne zneužiť pod!'a zámeru
pôvodcov subjektívnych názorov o morálnej neprijateľnosti alebo neuveri-
teľnosti niektorých častí." Aj sv. Hieronym uprednostňuje niektorých cir-
kévných učiteľov pred inými a radí nám čítať ich, aby sme ich skôr
rozsudzovali, ako nasledovali. Stadiaľ pramení aj jeho rada Laete o výchove
dcéry: "Cyprianove diela nech má stále v rukách, Aj Atanasiovu a Hila-
riovu knihu nech prejde bez nebezpečenstva; nech sa potešuje ich úvahami,
duchom a dôvtipom, v ich knihách zbožnosť nepokrivkáva za vierou;
ostatných nech číta tak, aby ich skôr kriticky' posudzovala, ako sa ich pri-
držala." A k LXXXVI. žalmu hovorí, akoby všetkým ostatným upieral
vážnosť: ,,»Pán prehovorí v písme tých národov a vladárov, ktorí s ním
boli.« Nepovedal, ktorí sú s ním, lež ktorí boli. Nestačí iba národov, ale
hovorí aj vladárov. A akýchže vladárov? Ktorí boli. Vidíte, že Písmo sväté
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je plné tajomstiev. A u apoštola čítame: Či vari hľadáte dôkaz toho, ktorý
vo mne hovorí, totiž Krista? Lebo to, čo vraví Pavol, vraví Kristus (kto
totiž vás prijme, mňa prijme) v písme vladárov, v písme národov, lebo
to je písmo určené všetkým národom. Pozrite, čo hovorí: Ktorí boli, me
ktorí sú; aby sa s výnimkou apoštolov oddelilo všetko, čo sa neskôr povie,
aby to neskoršie nemalo takú závažnosť. Aj keď bude niekto svätý po apoš-
toloch, aj keď bude výrečný, nemal by mať taký význam." Hieronym píše
na adresu Vigilantia: "Ten, kto prečíta mnoho traktátov, má byť ako
skúsený peňažník, ktorý zavrhne peniaz, ak je falošný a nemá obraz Caesara
ani znak verejnej mincovne. No' ten, čo má zreteľnú podobu Kristovej
tváre, má sa uložiť v pokladnici srdca." Nie vopred stanovený názor uči-
teľa, ale hodnota náuky sa má zvažovať, ako je napísané: "Skúmajte všetko,
pridŕžajte sa toho, čo je dobré." No to sa vzťahuje na vykladačov, a nie
na kanonické spisy - tým sa má nepochybne veriť. Ten istý autor v liste
na adresu Paulina píše.. "Dobrý človek patrí medzi vzácne poklady srdca.
Pomlčím o ostatných, či už zosnulých alebo dosiaľ žijúcich. O nich budú iní
súdiť po nás tak aj inak."

Po tomto úvode pokladám za vhodné, ako som si to zaumienil, po-
zbierať rozličné výroky svätých otcov, najmä ak si spomeniem na niektoré
také, ktoré by vzhľadom na zdanlivú rozpornosť podnecovali k úvahám
a k tomu, aby sa milí čitatelia čo najviac venovali skúmaniu pravdy a týmto
skúmaním získali vyšší stupeň bystrosti. Toto systematické a časté kladenie
otázok sa pokladá za prvý kľúč múdrosti. Aristoteles, zo všetkých filozofov

najmúdrejší: povzbudzuje záujemcov, keď hovorí o kategórii vzťahu slo-
vami: "Možno je ťažké niečo vierohodne tvrdiť o týchto veciach, ak sa
často nepretriasajú. No pochybovať o niektorých nebude neužitočné." Po-
chybovaním sa dostávame ku skúmaniu, skúmanÍm k pochopeniu pravdy.
V tomto zmysle hovorí aj sama Pravda: "Hľadajte a nájdete, klopte
a otvorí sa vám." Sám nám dal o tom mravné ponaučenie. Asi v dvanástom
roku svojho života chcel, aby ho našli uprostred učiteľov, ako tam sedí
a vypytuje sa ich. Tým, že sa spytoval, predstavil sa nám skôr v úlohe
žiaka než učiteľa dávajúceho ponaučenia, hoci mal plnú a dokonalú
múdrosť Boha. Keď sa však uvádzajú niektoré výroky z Písma, čitateľa
tým väčšmi povzbudzujú a priťahujú ku skúmaniu pravdy, čím väčšmi
sa prízvukuje význam samého Písma. Preto pokladáme za vhodné uviesť
na začiatku tohto nášho diela, ktoré sme zostavili z výrokov svätých a zhr-
nuli do jedného zväzku, dekrét pápeža Gelasia o autentických knihách, aby
bolo zrejmé, že sme neuviedli nič z apokryfov. Pridali sme aj niektoré
výňatky z diela Retractationes sv. Augustína, z ktorých vidno, že nič ne-
uvádzame, čo by pri prepracovaní nebol opravil.


