
o BLAŽENOM ŽIVOTE

I. 1. Šľachetný a vznešený Teodor, keby nás do prístavu filozofie, odkiaľ
sa už ide do oblasti a krajiny blaženého života, viedla rozumom vyznačená
cesta a sama vôľa, neviem, či by bolo nerozvážne tvrdiť, že by tam bolo
došlo oveľa menej ľudí, hoci ako vidíme, aj tak ich tam iba neveľa dôjde.
Keby nás do tohto sveta Boh či príroda, alebo nevyhnutnosť či naša vôľa,
prípadne nejaký zhluk podobných okolností či všetko toto odrazu len tak
vrhli akoby do rozbúreného mora, ktože by vedel, kam má ísť, alebo kadiaľ
sa vrátiť, keby ho, pravda, nejaká búrka -:- hlúpi ju pokladajú za ne-
šťastie -- nezahnala do vytúženej krajiny, hoci aj bez jeho vedomia a po
mnohom blúdení.

2. Tak sa mi vidí, že by sa dali rozlišovať tri kategórie plavcov, ktorých
by filozofia mohla prijať. Jednu z nich tvoria ľudia, ktorí len čo sa dostanú
do rozumného veku, už pri slabom údere a náraze vesiel zutekajú z naj-
bližšieho miesta a skryjú sa v bezpečnom zátiší, odkiaľ ostatným cestujúcim
ukazujú žiarivé znamenie nejakého svojho diela, ktoré by ich nabádalo
dostať sa k nim. Druhú skupinu - na rozdiel od prvej - tvoria takí, čo
sa dajú oklamať lákavým vzhľadom mora, rozhodnú sa zájsť doprostred
a odvažujú sa blúdiť ďaleko od svojej vlasti, často na ňu aj zabudnúc. Keby
ich odzadu poháňal nejaký priaznivý vietor, s nadšením a radosťou by
prenikli do najväčších bied, pretože sa im zo všetkých strán zalieča strašne
klamný jas rozkoší a pôct. Čože iné im možno želať ako neúspech v tom,
do čoho sa vrhajú a čo sa ich zmocňuje, a ak je to málo, tak priam silnú
búrku a protivný vietor, ktorý by ich zaviedol do istých a stálych radostí,
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aj keby pritom plakali a stonali. No ľudia tejto kategórie sa väčšinou ešte
ani d'aleko nezatúlajú a už sa vracajú, len čo sa vyskytnú nejaké hoci
nepatrné ťažkosti. Sú to ľudia, ktorí - len čo ich žalostné tragédie vlast-
ného osudu alebo mučivé problémy márneho lopotenia vženú do kníh
učených mudrcov, akoby nič iné nemali na starosti - prebudia sa priam
v prístave, odkiaľ ich už nedostanú nijaké lákadlá falošne sa usmievajúceho
mora. Okrem týchto dvoch jestvuje ešte tretia skupina - tí či už na prahu
mladosti a či po dlhých a mnohých súženiach predsa zazrú nejaké znamenia
a rozpomenú sa na svoju drahú vlasť hoci aj uprostred vlnobitia, alebo sa
priamo a úprimne bez meškania vracajú do nej, alebo aj dosť často
poblúdia v búrkach, alebo pozorujú zapadajúce hviezdy, alebo sa dajú
zdržať nejakými lákadlami, odkladajú čas dobrej plavby a často im priam
hrozia nebezpečenstvá. Zavše ich aj nejaká náhoda v nestálom šťastí akoby
búrka mariaca ich úsilie zaženie do vytúženej a pokojnej vlasti.

3. No všetkým tým, čo sú akýmkoľvek spôsobom unášaní do krajiny
blaženého života, ve1'a starostí spôsobuje pri príchode ohromný vrch, kto-
rého sa treba veľmi obávať a ktorému sa treba vyhýbať. Lebo tak sa skvie,
tak sa zahaľuje do toho klamného svetla, že nielen prichádzajúcim sa po-
núka na bývanie, a hoci ešte ani nevošli, už sľubuje splniť túžbu po samej
blaženej krajine, ale už v prístave láka k sebe ľudí, zdržiava ich očarených
už samou svojou výškou, odkiaľ by sa mohli na ostatných zvysoka pozerať.
Tí však napomínajú prichádzajúcich, aby sa nedali oklamať skrytými ska-
liskami, alebo aby si nemysleli, že sa naň dá ľahko vystúpiť, a ochotne
ich poúčajú, kade sa dá - vzhľadom na blízkosť tej krajiny - najbezpeč-
nejšie vojsť. A tak, hoci im závidia márnu slávu, predsa im ukazujú bez-
pečné miesto. Veď akéhože iného vrchu sa treba podľa rozumného vysvet-
lenia obávať tým, čo sa približujú k filozofii alebo už aj prekročili jej
prah, ako pyšnej snahy po celkom márnej sláve, ktorá nemá v sebe nič
dokonalé a pevné, ktorá je čímsi natoľko prázdnym a slabým, že nafúkan-
cov, čo po nej kráčajú, pochová a pohltí do zeme, čo sa im na každom
kroku zosúva pod nohami, čo ich vrhá do tmy a oberá o skvelý dom, ktorý
už takmer zazreli.

4. Preto, milý Teodor, počuj - lebo v súvislosti s tým, po čom túžim,
iba na teba sa pozerám a teba ako najsúcejšieho obdivujem - počuj, vra-
vím, ktorá z tých troch kategórií ti ma dala, do ktorej podľa mojej mienky
patrím a akú pomoc naisto od teba očakávam. Ja som už v devätnástich
rokoch svojho života, keď som sa v rétorskej škole zoznámil s Cicerónovým
spisom Horiensius, takou láskou zahorel k filozofii, že som si hneď zaumie-
nil venovať sa jej. No nechýbali ani mraky, ktoré mi zastierali cestu, a pri-
znávam sa, dlho som upieral zrak na hviezdy zapadajúce do mora a tie ma
držali v blude. Aj akýsi detinský strach mi bránil v tomto skúmaní. Len

94

čo som sa trochu spamätal, rozohnal som túto hmlu a dospel som k názoru,
že skôr treba veriť tým, čo poskytujú poučenie, než tým, čo iba prikazujú.
Natrafil som na ľudí, ktorí zastávali názor, že svetlo poznávané očami
treba uctievať ako najvyššie božstvo. Nesúhlasil som s nimi, ale myslel som
si, že pod tým rúškom skrývajú čosi veľké, čo raz odhalia. Len čo som ich
preskúmal, odišiel som od nich, pričom som dôkladne prebrázdil toto more.
Moje veslo, odolávajúce všetkým vetrom, dlho držali na mori akademici.
Potom som prišiel do týchto končín. Tu som spoznal severák a tomu som sa
mal zveriť. Zbadal som v rečiach nášho kňaza i v tvojich počul, keď sa
uvažovalo o Bohu, že si pod tým nesmieme myslieť čosi telesné, a tak isto
ani o duši, lebo je to jedna z vecí najbližšie stojacich k Bohu. No priznávam
sa, nemohol som sa rýchlo dostať do lona filozofie, zdržiavalo ma lákadlo
ženy a ctižiadosti. Až keď som to dosiahol, až potom som sa - to sa podarí
len niekoľkým šťastlivcom - na plné plachty a s nasadením všetkých vesiel
rozbehol do toho lona a tam aj spočinul. Po prečítaní niekoľkých Plató-
nových spisov som sa mimochodom dozvedel, že ty ho horlivo študuješ,
porovnal som ich s vierohodnosťou tých, čo vykladajú božie tajomstvá. Tak
som sa rozohnil, že som chcel popretŕhať všetky kotvy, keby ma nebola
zdržala úcta k niektorým. Čo iné mi ostávalo, iba to, aby mi v tom za-
oberaní sa márnosťami prišla na pomoc nejaká oproti sa ženúca búrka.
Zachvátila ma taká bolesť v srdci, že som nevládal znášať ťarchu tohto
povolania - možno som tak plával k Sirénam - že som všetko zahodil,
aby som doviedol loďku, aj keď dokmásanú a dolámanú, do prístavu
vytúženého pokoja.

5. Teda vidíš, v akej filozofii sa plavím akoby v prístave. Ale aj ten
je dosť široký a vzhľadom na svoju veľkosť nevylučuje možnosť omylu,
hoci nie veľmi nebezpečného. Lebo vôbec neviem, do ktorej časti zeme sa
mám vydať a dostať, pretože blažená je iba jedna. Veď akéže ustálené
názory, keď sa klátim a poletujem, len čo ide o problém duše. Preto ťa
pre tvoju šľachetnosť i vzájomné puto medzi dušami prosím, aby si mi
podal pravicu. To znamená, aby si ma mal rád a veril, že aj ja ťa mám
rád a že si mi milý. Ak to dosiahnem, postačí mi trochu úsilia, aby som
sa poľahky dostal k blaženému životu. Predpokladám, že ty už si v ňom.
Aby si vedel, čo robím a ako sa schádzam so svojimi blízkymi a podľa toho
aj lepšie poznal moje zmýšľanie - ináč sa totiž neviem prejaviť - pokladal
som za vhodné adresovať ti začiatočnú stať svojich dišpút, ktoré potom
dostali, ako sa mi vidí, zbožnejšie zakončenie, a tým aj dôstojnejšie tvojho
mena, a venovať ti ich. Zaiste je to tak celkom správne, však sme spolu
skúmali problém blaženého života a nevidím nič, čo by sa väčšmi dalo
nazvať darom božím. Tvoja výrečnosť ma nezastrašila. Nemôžem sa totiž
báť ničoho, čo mám rád, hoci to nedosahujem, tým menej tvojho vznešené-
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ho postavenia. Máš veľké poslanie a obšťastňuješ ním i tých, ktorých spra-
vuješ. No ale teraz sa už, prosím, pozri, čo prináš.am. 'v •

6. Trinásteho novembra som mal narodemny. Po skromnych ranaj-
kách ktoré neprekážali duchovnej činnosti, pozval som posedieť si do, . , .
kúpeľa všetkých, čo so mnou stolovali. Bolo to vhodné tiché miesto pre
také záujmy. Boli tam - nehanbím sa predstaviť ti ich menami - moja
matka ktorej vďačím za všetko vo svojom živote, brat Navigius, moji
žiaci, občania Trygécius a Licencius; bol som rád, že medzi nami nechýbali
moji bratanci Lastidianus a Rustikus, hoci nemali nijaké .vzdel~ni~. Ic?
zdravý úsudok som potreboval pre naše zámery. Bol medzi narm aj naj-
mladší účastník, a ak ma neklame otcovská láska, veľmi nadaný a nádejný
môj syn Adeodatus. Keď sa sústredili, takto som začal:

II. 7. Zdá sa vám zrejmé, že pozostávame z duše a tela? Všetci súhla-
sili, len Navigius povedal, že nevie. Ja som mu na to odvetil: Nič, celkom
nič nevieš, či sa má do toho aj toto zahrnúť? Na to on: Myslím, že niečo
predsa len viem. Môžeš nám povedať niečo z toho, čo vieš? Môžem. Ak ti
to nerobí ťažkosti, povedz niečo. Keď váhal, spýtal som sa ho: Vieš aspoň,
že žiješ? Povedal: Viem. Teda vieš, že máš v sebe život, veď len život
môže žiť. Aj to viem, povedal. Vieš aj, že máš telo? Súhlasil. Teda už vieš,
že pozostávaš z tela a života. To zatiaľ viem, povedal, ale nie som si istý, či
je to všetko. Teda nepochybuješ o týchto dvoch zložkách o tele a duši~ ale
máš pochybnosti, či je ešte niečo, čo by mohlo človeka nejako doplniť. Ano.
Poznamenal som: Budeme podľa možnosti skúmať, čo a aké je to. Teraz,
keď sa všetci zhodujeme v tom, že človek nemôže byť ani bez tela, ani bez
duše, položím vám otázku, pre ktorú z týchto zložiek túžime po pokrme.
Pre telo odvetil Licencius. Ostatní váhali a diskutovali o tom, ako sa môže
pokrm javiť potrebným pre telo, ked' sa nám žiada kvôli životu a život s~
týka duše. Teda, povedal som, zdá sa vám, že pokrm je vo vzťahu k tej
zložke, ktorá nám rastie a mocnie? Súhlasili okrem Trygécia. Ten namietol:
Prečo som teda nenarástol primerane svojej chuti do jedla? Odpovedal
som mu: Každé telo má od prírody určenú istú mieru, ktorú nemôže pre-
kročiť. N; keby nemalo dosť výživy, vyvinulo by sa pod túto mieru. Výraz-
~šie sa to prejavuje u zvierat. Nikto nepochybuje, že zvieratá chudnú,
keď sa im odníme potrava. Chudnú, namietal Licencius, ale sa nezmen-
šujú. Povedal som, že to kvôli našej úvahe nemusíme ďalej rozvádzať. Veď
otázka je, či je pokrm pre telo potrebný. Je, lebo bez neho telo chradne.
Všetci s tým súhlasili.

8. A čo duša nemá aj ona nejaký osobitný pokrm? Myslíte azda, že
poznávanie je jej' pokrmom? Zaiste, odpovedala matka" myslí~, že ?~ša
sa neživí ničím iným ako chápaním a poznávaním veci. Ked Trygécius
prejavoval o tom pochybnosti, povedala mu: Vari si nás sám nepoučil, čím
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a kde sa živí duša? Povedal si pri raňajkách, že nevieš, akú misu použí-
vame, pretože si myslel na čosi iné, a predsa si si vzal a zahryzol aj z toho
jedla. Kde bol teda tvoj duch, ked' si tomu pri jedení nevenoval pozornosť?
Ver mi, aj takýmito hostinami, totiž teoretickými úvahami sa živí duch ak
nimi môže niečo d~siahnuť. Ked' o tom hlučne prejavovali pochyb;osť,
podotkol som: Nepnpúšťate, že duše vzdelaných sú v istom zmysle väčšie
a plnšie ako nevzdelaných? Prisvedčili, že je to zrejmé. Teda právom
hovoríme, že duše nevzdelaných a nekultúrnych sú akoby prázdne a hladné.
Trygéciu; ?oznamen~I:MysIÍm, že aj ich duše sú plné, lenže neresti a zloby.
Je to akási d~chov?a. ~eplodnosť a hlad. Lebo ako telo napádajú choroby
a neduhy a sIgnahzuJu hlad, keď telo nedostáva pokrm, aj duše tých sú
plné chorôb a tie sú tiež prejavom hladu. Už aj samým termínom ničom-
nosť, ktorú považovali za matku všetkých nerestí, chceli starí vyjadriť že
je určitá súvislosť medzi tým, čo ani trochu nie je niečím ale iba ničím
ničoto~. Cnosť, ktorá je protivou tejto neresti, počestn;sť (v latinčin:
frugahtas '- Pozn. prekl.), súvisí s pojmom plod, a to vzhľadom na určitú
du~~ovnú plodnosť; tamtá však dostala meno ničomnosť (v latinčine ne-
3UltIa),.lebo má čosi spoločné sneplodnosťou, t. j. ničotou. Nič, to je čosi,
co plyme, slabne, rozkladá sa a ustavične akosi hynie. Preto takých ľudí
nazýva~e aj zahubenými. Niečo však je vtedy, ked' ostáva, je stále, vždy
ro~nake. Znaky tohto pojmu z veľkej časti má a vystihuje počestnosť, sta-
tocn?sť. ~o ak sa vám to zdá ešte zložité, zaiste pripustíte aspoň to, že
ak aj duse neved~mých sú plné, jestvujú v telesnej i duševnej oblasti dva
druhy pokrmov: Jeden z tých pokrmov je zdravý a užitočný ten druhý je
veľmi škodlivý a zhubný. '.

~. Y takýchto okolnostiach, myslím si, vzhľadom na to, že sme sa
zho~h, ze v človeku sú dve zložky, totiž telo a duša, mal by som v deň
svojích n:rodenín ponúknuť trochu lepšie raňajky nielen pre naše telá, ale
aj p:e ~u~e. ~.k máte .chuť, hned' vám ich aj podám. Keby som vás kŕmil
protI. vase)v~?h a ChU~I,darmo by som sa namáhal. Skôr si treba želať, aby:tev VIac}UZI~Ipo ta~eJto ho~tine ako po telesnej. Predpokladom toho je, že
ase. du~: su zdrave. Choré, tak ako to vidíme pri telesných chorobách,

od~metaJu a vyvracajú pokrm. Všetci dali súhlasným výrazom tváre i slovom
najavo, že sa chcú dychtivo pustiť do toho, čo som nachystal.

10. Tak som znova začal: Chceme byť blažení, však? Sotva som to
dopovedal, ozval sa ich jednohlasný súhlas. Pokladáte za blaženého človeka
kt' 'v h 'o~ ~ema, co c ce? Povedali, že nie. Teda každý, kto má, čo chce, je
b~azenr? Nato sa o~va~a matka: Ak túži po dobrom a má to, je blažený, ak
vsak tUZIpo zlom, Je u?ohý, ~j keď to má. Veselo som sa na ňu pousmial
a p~vedal: :rv-rama, dosiahla Sl takmer samu baštu filozofie. Iba ti chýbali
slova, aby Sl sa tak rozplýval a ako Cicero, to je totiž jeho názor na tento

7 Patrísttka a scholastíj a
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problém. Vo SVOJomspise Hortensius, napísanom na chválu a obranu filo-
zofie, hovorí: Nevravia to síce filozofi, ale ľudia ochotní diskutovať, že tí,
čo žijú, ako sami chcú, sú blažení. No to nie je pravda. Veď chcieť, čo sa
nepatrí, je práve veľmi biedne. Nie je natoľko nešťastím nedosiahnuť, čo
chceš, ako chcieť dosiahnuť čosi nežiadúce. Zlá vôľa prináša so sebou viac
zla, ako sám osud dáva niekomu dobra. Pri tých slovách ona tak hlasno
zvolala, že sme takmer zabudli, že je žena, a mysleli sme si, že tu s nami
sedí nejaký statný muž. Ja som však medzitým pochopil, nakoľko som
mohol, z akého božského prameňa to vytrysklo. No Licencius mal k tomu
pripomienku: Musíš povedať, čo má chcieť a po čom túžiť, kto chce byť
blažený. Povedal som mu: Keď budeš chcieť, pozvi ma na svoje naro-
deniny, rád si vezmem, čo ponúkneš. Prosím ťa, aby si s takouto podmien-
kou prijal aj moje pohostenie a nežiadal, čo azda nie je prichystané. Bolo
vidno, že ho tá skromná, zdržanlivá pripomienka mrzí; pokračoval som:
Teda sme sa dohodli na tom, že nikto nemôže byť blažený, kto nemá, čo
chce, ale ani nie každý, kto má, čo chce. Súhlasili.

11. Spýtal som sa ďalej: Pripúšťate, že každý, kto nie je blažený, je
biedny? Neprejavili pochybnosť. Teda každý, kto nemá, čo chce, je biedny.
Prisvedčili. Čo si má teda človek zaobstarať, aby bol blažený? Možno sa
i toto bude podávať pri našej hostine, aby sme nezabudli na Licenciov
hlad. Lebo si myslím, že také čosi mu treba zaobstarať, čo môže mať kedy-
koľvek. Prisvedčili, že je to zrejmé. To však, vravel som, musí byť stále,
nesmie podliehať rozmarom osudu ani závisieť od náhody. Lebo čo je
smrteľné a pominuteľné, nemôžeme mať, kedykoľvek chceme a ako dlho
chceme. Všetci súhlasili, len Trygécius namietol: Je veľa šťastných ľudí,
ktorí práve tieto krehké a náhodám vystavené, ale pre tento život predsa
príjemné veci majú v prehojnej miere a z toho, čo chcú, im nič nechýba.
Ja som sa ho nato spýtal: Zdá sa ti blaženým človek, ktorý sa bojí? Nezdá,
povedal. Môže žiť bez strachu, komu hrozí strata toho, čo má rád? Nemôže,
povedal. Teda, kto má čosi rád a vlastní, vôbec nemôže byť blažený. Nič
nenamietal. Nato sa prihlásila matka: Aj keby si bol istý, že to všetko
nestratí, nebude sa tým môcť zasýtiť. Teda biednym ho robí aj to, čo stále
potrebuje. Ja som na to poznamenal: Čo ak všetkým týmto v hojnej miere
oplýva a určí si nejakú mieru túžob, je so všetkým tým spokojný a slušným
spôsobom to užíva, myslíš, že je blažený? Nerobia ho blaženým tieto veci,
odpovedal, ale umiernenosť ducha. Výborne, povedal som, na túto otázku
ani nemožno čakať inú odpoveď, najmä nie od teba. Teda nepochybujeme,
že ak si niekto zaumienil byť blažený, tak si má zaobstarať čosi stále trva-
júce, čo ani búrka osudu nemôže vyrvať. S tým sme už dávno súhlasili,
podotkol Trygécius. Spýtal som sa ich: Zdá sa vám, že Boh je večný a stále
trvajúci? To je také isté, odvetil Licencius, že sa na to netreba ani spy-
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tovať. Ostatní sa so zbožným súhlasom pridali. Teda, povedal som, kto má
Boha, je blažený.

12. Po nadšenom a radostnom prijatí tohto konštatovania som pove-
dal: Myslím, že už musíme skúmať iba to, kto má Boha; totiž ten bude
naozaj blažený. Pýtam sa vás na vaše názory v tejto veci. Nato Licencius:
Boha má, kto dobre žije. Trygécius zase: Boha má, kto robí, čo Boh chce.
Lastidianus sa pridal k jeho názoru. Nato poznamenal chlapec, najmenší
zo všetkých účastníkov: Ten má Boha, kto nemá nečistého ducha. Matka
súhlasila so všetkým, no najmä toto posledné sa jej pozdávalo. Navigius
mlčal. Keď som sa ho spýtal na jeho názor, aj on sa pridal k tomuto
poslednému. Pokladal som za vhodné zistiť aj Rustikov názor na tento
vážny problém. Zdalo sa mi totiž, že mlčí ani nie tak preto, že by nejak
intenzívne premýšľal, ale skôr, že sa hanbí. Súhlasil s Trygéciom.j

13. Potom som pokračoval: Už poznám vaše stanoviská k tomuto
dôležitému bodu, ďalej ani nemusíme skúmať, ani sa nedá nič lepšie nájsť,
keď budeme v tomto skúmaní pokračovať tak čisto a úprimne. Pre dnešok
to necháme, lebo by to bolo príliš dlhé. Aj pri duchovnej hostine možno
upadnúť do akejsi nemiernosti, ked' sa do nej pustíme bez miery a hltavo _
mohlo by to mať za následok zlé trávenie. Musíme mať na pamäti duchov-
né zdravie, hladu sa nám netreba obávať. Lepšie sa nám budú tieto prob-
lémy riešiť zajtra, keď vylačnieme, ak v tom chceme pokračovať. Chcem,
aby ste si teraz pomaškrtili na niečom, čo by som vám mal ako váš hostiteľ
ponúknuť. Práve mi to prišlo na um. Ak sa nemýlim, obyčajne sa to servi-
ruje ako dezert ku koncu hostiny. Bude to dezert zo školského medu s oso-
bitnou príchuťou. Všetci sa naťahovali akoby za misou a nútili ma, aby
som rýchle povedal, čo to má byť. Čo by ste povedali na to, spýtal som
sa, keby sme celú túto problematiku preskúmali s akademikmi. Len čo
padla táto poznámka, traja, ktorí vedeli, o čo ide, rezko sa vzpriamili
a akoby vystreli ruky (ako to býva na hostinách) a pomáhali sluhovi priná-
šajúcemu jedlá, povzbudzovali ho slovami a dávali tak najavo, že nič im
nepadne vhodnejšie počuť ako práve to.
v , 14. Potom som takto uviedol tému: Ak je zrejmé, že nemôže byť bla-
z:ny, kto nemá, čo chce, ako sme pred chvíľou rozumne zdôvodnili, potom
mk nehľadá, čo nechce nájsť. Im (akademikom) však vždy ide o pravdu,
teda chcú ju nájsť, chcú objaviť pravdu. Ale ju nenachádzajú a z toho
:y~lýva, že nemajú, čo chcú, a d'alej i to, že nie sú blažení. Lenže múdry
Je Iba ten, kto je blažený, čiže akademik nie je múdry. Tu odrazu skríkli,
a~oby všetko schmatli. Licencius však dával väčší pozor, zvýšil ostražitosť.
Bal sa prejaviť súhlas a nadhodil: Aj ja som síce s vami ochutnal, keď
som. tak skríkol a zareagoval na záver, no nič z toho neskonzumujem a svoj
podíel nechám Alypiovi. Pretože alebo to spolu so mnou ochutná, alebo
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mi pripomenie, prečo sa toho nemám dotknúť. Hoci s.ladkostí by sa mval
báť skôr Navigius, lebo má chorú slezinu. Ten sa pousmial a povedal: Mna
to vylieči. Lebo táto miešanina z hymetského medu s dávkou štipľavosti
je vlastne celkom sladká. Tak sa teda trochu potrá~im a do:t~nem to
do seba. Neviem si predstaviť, ako by sa dal tento zaver vyvrátiť. Veru
vôbec sa nedá, podotkol Trygécius. Preto som rád, že som sa s nimi už
dávno rozišiel, totiž akási prirodzená sila, či lepšie povedané, Boh ma
k tomu nabádal, že som im odporoval, i keď som nevedel, ako proti nim
argumentovať.

15. Nato sa ozval Licencius: Ja sa od nich ešte neodkláňam. Teda
nesúhlasíš s nami, spýtal sa Trygécius. A vari máte, hovorí, iný názor než
Alypius. Odpovedal som mu: Nepochybujem, že keby tu bol Alypius, poddal
by sa tomuto argumentu. Veď nemôže natoľko nerozumne zmýšľať, že by
v jeho očiach bol blažený, kto nemá také duchovné dobro, ktoré chce tú-
žobne mať, alebo že by oni nechceli nájsť pravdu, alebo že ten, kto nie je
blažený, je múdry. Z týchto troch zložiek, akoby z múky, medu a orechov,
sa skladá to, čo sa bojíš ochutnať. On na to: Nechce sa mi veriť, že by
naletel na takú detskú chytačku a opustil úrodnú pôdu akademikov, ktorá
svojím prívalom toto bezvýznamné alebo celkom zavalí, alebo strhne so se-
bou. Ani čo by sme my hľadali čosi veľké, najmä proti Alypiovi. Sám by
podľa svojho tela mohol dosvedčiť, že tieto bezvýznamné veci sú silné
a užitočné. No a ty, že by si chcel byť závislý od autority neprítomného,
čo vlastne z toho neschvaľuješ? Vari to, že kto nemá, čo chce, nie je bla-
žený, alebo chceš o nich tvrdiť, že nechcú nájsť pravdu, keď ju usilovne
hľadajú? Myslíš si azda, že múdry nie je blažený? Isteže je celkom blažený
aj ten, kto nemá, čo chce, povedal akoby s núteným úsmevom. Keď som to
chcel dať napísať, ohlásil sa: Nepovedal som to. Keď som trval na tom, aby
sa to napísalo, zase tvrdil, že to povedal. Už predtým som dal totiž pokyn,
aby sa každé slovo zapísalo. Tak som toho mládenca držal v napätí medzi
hanblivosťou a dôslednosťou.

16. No ked' som ho týmito slovami akosi žartovne vyzýval, aby zjedol
svoju porciu, zbadal som, že ostatní, nezasvätení do problematiky, túžia
vedieť čo sa medzi nami také veselé odohráva. Pozorovali nás len tak,
pasívne. Videlo sa mi to podobné, ako sa zavše na hostinách stáva tým, čo
stolujú pri jednom stole s nenásytnými a dravými hosťami: alebo sa tvária
vážne a nechcú si nič vziať, alebo sa jednoducho hanbia. Keďže som ich
pozval, pokladal som si za povinnosť všetko náležite vysvetliť. Ako naozaj:
stný hostiteľ som sa nemohol zdržať, dojímala ma tá nerovnaká úroven
našich stolovníkov a aj ich nejednotnosť. Usmial som sa na matku. Po-
chopila a ochotne dala akoby priniesť zo svojej pivnice, čo im chýba-
lo. Povedala: Nože nám už porozprávaj a vysvetli, čo sú to tí akade-
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mier a aké ciele si kladú. Pokúsil som sa to krátko a jasne vysvetliť, aby
každý bol s problémom oboznámený. Matka povedala: Tí ľudia sú padúcni-
ci (tak sa u nás označovali ľudia postihnutí touto chorobou). Hneď aj
vstala, aby odišla. Ostatní sa tiež s úsmevom rozišli.

III. 17. Na druhý deň, keď sme sa zase po raňajkách, ale trochu
neskôr než predtým, v tej istej zostave a na tom istom mieste usadili, privítal
som ich: Neskoro ste prišli na hostinu. Dúfam, že nie pre skazené žalúdky,
skôr z opatrnosti. Alebo si myslíte, že sa skoro prejete? Zvyškov neostalo
veľa, bola to hostina na sviatočný deň celkom skromná. Možno je to tak
správne. Pokiaľ ide o dnešok, sám neviem, čo sa pripravilo. No je niekto
iný, kto neprestáva pripravovať všetky najmä takéto hostiny, lenže my
prerušujeme sedenie pre slabosť, presýtenosť alebo pre iné záujmy. Ak
sa nemýlim, včera sme sa zbožne a jednohlasne zhodli, že ak on ostáva
v ľuďoch, robí ich blaženými. Usudzovaním sme dospeli k názoru, že
blažený je ten, kto má Boha, a rllkto tomu tvrdeniu neodporoval. Natíska
sa otázka, kto má podľa vašej mienky Boha. Nakoľko sa pamätám, prejavili
ste tri názory. Jednej skupine sa pozdáva, že Boha má ten, kto robí, čo
Boh chce. Iní sú zase tej mienky, že Boha má ten, kto dobre žije. Ostatní
si zase myslia, že Boh prebýva v tých, čo nemajú takzvaného nečisté-
ho ducha.

18. Možno ste svojimi slovami vyjadrili v podstate všetci to isté. Lebo
ak zvážime tie dva prvé názory, každý, kto dobre žije, aj robí, čo Boh chce,
na druhej strane každý, kto robí, čo Boh chce, aj dobre žije. Veď dobre
žiť, to nie je nič iné ako robiť, čo sa Bohu páči, ak, pravda, nemáte iné
názory. Nad tým tretím názorom sa nám treba trochu dôkladnejšie zamys-
lieť, pretože pri najčistejších posvätných úkonoch, nakoľko to ja chápem,
používa sa výraz "nečistý duch" v dvoj akom význame: či už ako ten, čo
zvonku napadne dušu, popletie zmysly a vyvolá v ľuďoch akúsi zúrivosť.
Tí, čo majú za úlohu vyháňať ho, vkladajú (na postihnutého) ruku alebo,
ako vravíme, exorcizujú, t. j. vyháňajú ho, odvolávajúc sa pritom na Boha.
V ďalšom význame sa spomenutý výraz používa o každej nejako poškvrne-
nej duši. Je to pomenovanie pre dušu znečistenú hriechmi a neresťami.
Preto sa obraciam na teba, chlapče, lebo ty si túto myšlienku nadhodil
jasnejším a čistejším duchom: Kto nemá podľa teba nečistého ducha, či
tí, čo nemajú v sebe démona, ktorý ich uvádza do šialenstva, a či tí, čo si
dušu očistili od nerestí a hriechov? Odpovedal: Podľa mojej mienky ten
nemá nečistého ducha, kto čisto žije. A koho nazývaš čistým? Či toho, kto
vôbec nehreší, a či iba toho, kto sa zdržuje nedovolenej rozkoše. Ako by
mohol byť čistý, dodáva on, kto sa iba zdržiava nedovolenej rozkoše a pri-
tom si dušu ďalej poškvrňuje ostatnými hriechmi. Ten je naozaj čistý, kto
dbá iba na Boha a len jeho sa pridŕža. Keď som si chcel zapísať chlapcove
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slová, najprv som si ich ešte stručne zopakoval. Teda nevyhnutne ten žije
dobre, kto žije, ako si povedal, a naopak - ak si to nemyslel ináč. Súhlasil,
že tak to mienil a ostatní tiež. Teda toto bol jeden názor.

19. Chcel by som sa vás ešte spýtať, či Boh aj chce, aby ho človek
hl'adal. Súhlasili. Pýtal som sa ďalej, či možno tvrdiť, že kto hľadá Boha,
zle žije. To nepripustili. Ešte mi odpovedzte na tretiu otázku, či môže ne-
čistý duch hľadať Boha. Takú možnosť vylúčili. Len Navigius trochu za-
váhal, ale aj on sa potom pridal k ostatným. Potom som pokračoval: Teda
ten, kto hl'adá Boha, aj robí, čo Boh chce, aj dobre žije a nemá nečistého
ducha a dá sa veriť, že má Boha stále. Všetci sa smiali, ako sa dali svojimi
ústupkami oklamať. Matka ma požiadala - aj ju to zarazilo - aby som
jej vysvetlil, čo som kvôli záveru tak nejasne vyjadril, a nedržal ju ďalej
v napätí. Urobil som to. Ona k tomu poznamenala: Nik nemôže dôjsť
k Bohu, ak ho nebude hl'adať. Výborne, povedal som, lenže kto len hľadá
Boha, ešte k nemu nedošiel, aj keď dobre žije. Preto nie každý, kto dobre
žije, má Boha. Ja sa domnievam, že každý má Boha, ale každý, kto dobre
žije, má ho priaznivo nakloneného. Kto zle žije, od toho sa Boh odvracia.
Teda, povedal som, včera sme nesprávne pripustili, že ten je blažený, kto
má Boha, pretože každý človek má Boha, lenže nie každý je blažený.
K tomu však treba dodať, pripomenula matka, kto ho má priaznivo na-
kloneného.

20. Teda sme sa dohodli na tom, že ten je blažený, kto má Boha
priaznivo nakloneného? Ohlásil sa Navigius: Rád by som súhlasil, ale
obávam sa toho prípadu, keď niekto ešte len hl'adá, najmä aby sa neurobil
záver, že blažený je akademik, ktorého sme pri včerajšej debate nazvali síce
trochu hrubo a nie dosť po latinsky, ale priliehavo "padúcnik". Nemôžem
totiž tvrdiť, že by Boh bol proti tomu, kto ho hl'adá; ak je to nesprávne
povedané, teda bude mu naklonený. Avšak kto má priazeň Boha, ten je
blažený. Teda ten, kto hľadá, bude blažený, ale zase kto hľadá, ešte nemá,
čo chce. Teda blažen' bude ten, kto ešte nemá čo chce ale to sme včera
všetci okladali za nezmysel. Na základe toho sme aj usudzovali, že tma
akademikov bola rozptýlena. Licencius bude nad nami triumfovať. A mne
ako múdry lekár pripomenie, že sladkosti, čo som proti záujmom vlastného
zdravia pojedol, mám ako trest za to.

21. Aj matka sa usmiala a Trygécius povedal: Nepripúšťam, že Boh
je stále proti tomu, komu nie je naklonený. Medzi týmito dvoma kraj nos-
ťami je čosi tretie. Ja som mu namietol: Pripúšťaš, že ten človek "upro-
stred", voči ktorému nie je Boh ani priaznivo, ani nepriaznivo zameraný,
má aspoň nejakým spôsobom Boha? Na jeho váhanie zareagovala matka:
Niečo iné je mať Boha a iné nebyť bez Boha. Čo je teda lepšie, mať Boha,
alebo nebyť bez Boha? Pokúsil by som sa to takto vysvetliť: Kto dobre-
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žije, má Boha, ale aj jeho priazeň, kto zle žije, má tiež Boha, ale znepria-
teIeného. Kto však hľadá, a zatiaľ ešte nenašiel, nemá ho ani priaznivého,
ani znepriateleného, no nie je bez Boha. Je to aj váš názor? Potvrdili, že
hej. Povedzte mi, prosím, je Boh naklonený tomu, komu praje? Aj s tým
súhlasili. Nepraje teda Boh človeku, ktorý ho hľadá? Odpovedali, že praje.
Teda kto hl'adá Boha, má aj jeho náklonnosť, a každý, kto je u Boha
v naZlll .e a azen'. Teda blažený Je l ten, kto o a ešte len hľadá.
Kto však hl'adá, ešte nemá, čo chce. Z toho vyplýva, že aj ten, kto nemá,
co chce, u e azený. Matka sa ohlásila s poznámkou: V Inom zmys e
blaženým sa mi nezdá ten, kto nemá, čo chce. Teda, pokračoval;, nie
každý, kto má Boha nakloneného, je blažený. Ak sú pre to logické dôvody,
nemôžem to popierať, povedala matka. Navrhol som takéto utriedenie:
Každý, kto už našiel Boha a má aj jeho priazeň, je blažený; každý, kto
Boha hl'adá, má síce jeho priazeň, ale ešte nie je blažený, a konečne, kto sa
neresťami a hriechmi odcudzuje Bohu, nielenže nie je blažený, ale ani nežije
v božej priazni. '

22. Po prejave ich súhlasu som pokračoval: Dobre teda, v-poriadku,
len jedného sa obávam, že by vás mohlo znepokojovať, čo sme predtým
pripustili, že každý, kto nie je blažený, je biedny. Z toho však vyplýva, že
človek, ktorý má božiu priazeň, bude biedny, pokial' ešte hl'adá, a teda nie
je (zatial') blažený. Či vari, ako vraví Tullius, majitel'ov vel'kých statkov
nazveme bohatými a tých, čo majú všetky cnosti, budeme nazývať chudob-
nými? Zamyslime sa nad tým. Ako je pravdivé, že každý, kto trpí nedostat-
kom, je biedny, takisto je pravdivé, že každý biedny trpí nedostatkom, teda
bude pravdivé aj tvrdenie, že bieda nie je nič iné ako nedostatok. Spozo-
rovali ste, že som s tým súhlasil, keď bola o tom reč. Na dnešok však by
to už bola dlhá téma na skúmanie. Preto prosím, nech sa vám páči aj
zajtra sa zísť na túto hostinu. Návrh bol prijatý, a tak sme vstali a ro-
zišli sa.

IV. 23. Na tretí deň našej debaty ranné mračná, ktoré nás prinútili
ísť do kúpeľa, sa rozplynuli a popoludní sa pekne vyčasilo. Dostali sme
chuť zájsť si na blízku lúčku, posadali sme si, kde kto chcel, a tak sme
strávili zvyšok debaty. Začal som: Takmer všetko, čo som svojimi otázkami
chcel od vás dostať, už mám. Preto dnes, keď už môžeme našu hostinu
zadeliť do časových úsekov podľa dní, nebude nič, alebo len veľmi málo,
ako sa mi zdá, na čo by ste mi mali odpovedať. Matka povedala, že bieda
nie je nič iné ako nedostatok, a zhodli sme sa na tom, že všetci, čo trpia
ne~ostatkom, sú biedni. Ale na niekoľko otázok ešte, či všetci biedni aj
trpia nedostatkom, sme nemohli dať včera vysvetlenie. Ak zdôvodníme, ze
je to tak, dostaneme aj správnu odpoveď na otázku, kto 'e blažený: bude
to ten, kto netr í nedostatkom. Teda každý, kto netrpí nedostatkom, je
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blažený alebQjj:oJlie je biedny..,je blažený, ak sa pojem nedostatku kryje
s pojmom biedy.

24. Z toho ešte nemožno vyvodiť, povedal Trygécius, že každý, kto
nemá nedostatok, je blažený, a že na základe toho je tiež zrejmé, že každý,
kto trpí nedostatkom, je biedny? Lebo ako sa pamätám, nepripustili sme, že
by existovalo čosi, čo je uprostred medzi blaženým a biednym. Myslíš, že je
čosi uprostred medzi mŕtvym a živým? Či vari nie je každý človek alebo
živý, alebo mŕtvy? Priznávam, povedal, že ani tu nejestvuje nejaký stredný
stupeň. Ale čo tým sleduješ? Veď myslím, že aj to pripúšťaš, že kto bol
pochovaný pred rokom, je naozaj mŕtvy? Nepopieral to. Čiže každý, kto
nebol pochovaný pred rokom, žije? Nie, povedal, to z toho nevyplýva. Teda,
pokračoval som, nevyplýva ani to, že každý, kto má nedostatok, je biedny,
a každý, kto nemá nedostatok, je blažený, tak ako medzi biednym a blaženým
a medzi živým a mŕtvym nemožno nájsť nijaký medzistupeň.

25. Niektorí z nich to len ťažko chápali, tak som sa im to usiloval
primeraným spôsobom vysvetliť a prebrať to s nimi: Teda nik nepochy-
buje, že každý, kto má nedostatok, je biedny. Nezastrašia nás ani výroky
o nedostatkoch tela. Netrpí nimi duch, v ktorom je blažený život. Ten je
dokonalý. No ten, čo je dokonalý, nepotrebuje iné, a čo pokladá za potrebné
pre telo, vezme si, ak to bude prístupné. Ak toho nebude, nezlomí ho ne-
dostatok týchto vecí, lebo múdry je aj statočný. Statočný sa ničoho nebojí.
Teda múdry sa nebojí ani telesnej smrti, ani bolestí, tie veci sú potrebné
na to, aby sme sa ich zbavili, vyhli sa im alebo ich oddialili. Ich nedostatok
ho môže postihnúť. Keď ich má, správne ich užíva. e múd 'rok: Načo
by si si pripúšťal, čomu sa a' tak nemôžeš vyhnúŕ." (Terrentius, Eunuch,
4. dej. 6. obr.) Bude sa teda vyhýbať smrti a bolestiam, nakoľko môže
a sa sluší, ale nebude nešťastný, ak sa im nevyhne. Keby sa im nevyhol,
hoci mohol, bol by to znak hlúposti. Ak sa im teda nevyhne, nebude ne-
šťastný preto, že ho postihli, ale pre hlúposť. Keď sa im však nebude môcť
vyhnúť, hoci sa o to usilovne a ako sa sluší snažil, nebude sa sužovať, keď
ho zastihnú. Dobre hovorí už spomínaný autor komédií na inom mieste:
"Pretože sa nemôže diať to čo tv chceš, chci to, čo sa môže." (Andria,
2. dej. 1. obr.) Akože bude biedny, komu sa nič nestane proti Jeho vôli?
Lebo keď vidí, že mu čosi nemôže byť na osoh, nemôže to ani chcieť. Chce
totiž len veci celkom isté, to znamená, že čokoľvek robí, koná podľa zásad
cnosti a podľa zákona božskej múdrosti, a to mu nik nemôže odňať.

26. Teraz sa už pozrite, či každý, kto je biedny, aj trpí nedostatkom,
lebo pripustiť túto myšlienku sťažuje skutočnosť, že mnohí ľudia majú
vo veľkej hojnosti pominuteľné veci, všetko im je také ľahké, že takmer
kývnutím ruky dosiahnu, čo si len zažiadajú. Ťažko si predstaviť taký život,
no vezmime napríklad niekoho, ako bol podľa Ciceróna Oratas. Kto by
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mohol povedať, že Oratas bol v núdzi, veď bol veľmi bohatý, obľúbený,
príjemný. Nič mu nechýbalo ani k pôžitku, ani k priazni, ani k dobrému
a úplnému zdraviu. Mal veľa výnosných statkov i milých priateľov, koľko
len chcel, a všetko to dobre užíval vo svoj prospech, a aby som to stručne
povedal, všetky jeho zámery a snaženia boli korunované úspechom. No
možno z vás niekto namietne, že chcel mať viac, ako mal. To nevieme, no
pre naše úvahy stačí myslieť si to tak, že netúžil mať viac, ako mal. Zdá
sa vám, že trpel nedostatkom? Aj keď pripustím, že po ničom netúžil,
povedal Licencius, čo by sa nedalo predpokladať u človeka nemúdreho,
mohol sa báť - nebol to človek zlomyseľný - že by o to všetko mohol
prísť nejakou nepriaznivou náhodou. Veď iste chápal, že také veľké šťastie,
nech už bolo akékoľvek, podlieha náhode. Nato som mu s úsmevom
povedal: Vidíš, Licencius, že tomu ináč veľmi šťastnému človeku prekážala
v blaženom živote i rozumová vyspelosť. Čím bol totiž bystrejší, tým lepšie
videl, že to všetko môže stratiť. Strach pred tým ho drvil a často si pripo-
mínal ľudové príslovie: Nedôverčivý sa poučí na vlastnej koži.

27. Aj on, aj ostatní sa na to usmiali. Pokračoval som: Všimnime si
dôkladnejšie, že i keď sa bál, nemal nedostatok a z toho vzniká problém.
Nedostatok znamená niečo nemať, nespočíva v strachu zo straty toho, čo
máš. Jeho bieda spočívala v tom, že sa bál, hoci nemal nedostatok. Teda
nie každý biedny má nedostatok. Prejavila s tým súhlas i tá, ktorej názor
som obhajoval, a poznamenala s určitou dávkou pochybnosti: Predsa len
neviem a ešte celkom nechápem, ako možno oddeliť biedu od nedostatku
alebo nedostatok od biedy. Lebo aj tomu, čo bol bohatý a zámožný, a ako
vravíte, po ničom netúžil, predsa chýbala múdrosť, pretože sa obával straty.
Azda by sme mali povedať, že trpí nedostatkom, ak mu chýba striebro
a peniaze, ale ak mu chýba múdrosť, nemali by sme to povedať. Všetci
nad tým s údivom zhíkli a mňa samého to nemálo dojalo a potešilo, že
práve ona povedala to, čo som sa chystal z kníh filozofov predniesť na záver
ako čosi veľké a dôležité. Vidíte, povedal som, že niečo iné je miešanina
všelijakých náuk a iné myseľ upriamená celkom na Boha. Ved' z akého
iného prameňa pochádza to, čo tu obdivujeme, ak nie stadiaľ. Aj Licencius
radostne zvolal: Nič obdivuhodnejšie, nič božskejšie sa tu nemohlo povedať,
lebo niet väčšieho a horšieho nedostatku ako nedostatok múdrosti a komu
nechýba múdrosť, tomu nechýba ani nič iné.

28. Teda duchovnou biedou nie je nič iné ako hlúposť. Ona je opakom
múdrosti, a to takým veľkým, ako je smrť a život, ako biedny a blažený
život, to znamená bez čohokol'vek uprostred medzi tým. Lebo ako každý
človek, ktorý nie je blažený, je biedny, a človek, ktorý nezomrel, žije, tak
každý, kto nie je hlúpy, je zrejme múdry. Na základe toho už pochopíme,
že Sergius Oratas bol biedny nielen preto, že sa bál, aby nestratil dary
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osudu, ale i preto, že bol hlúpy. Keby sa vôbec nebol bál o to neisté a po-
chybné, čo pokladal za dobro, bol by ešte biednejší. Väčšia istota ?~mu
nevyplývala ani z ustavičnej ostražitosti, pretože by upadol do akejsi du~
chovnej malátnosti a bol by ešte biednejší. Ak teda každý, kto netrpí
nedostatkom múdrosti, je vo veľkej biede, a zase každý, kto má múdrosť,
iné nepotrebuje, z toho vyplýva, že hlúposť je bieda. Ako každý hlúpy je
biedny, tak aj naopak, každý biedny je hlúpy. Teda ako je všetok nedosta-
tok bieda, tak je všetka bieda nedostatok.

29. Trygécius povedal, že tomu záveru neporozumel. Spýtal som sa
ho na čom sme sa v našich debatách zhodli. Odpovedal, že nedostatkom
trpí ten, kto nemá múdrosť. A čo znamená, vravím, trpieť nedostatkom?
Nemať múdrosť odpovedal. A čo znamená, vravím, nemať múdrosť?
Keďže mlčal spýtal som sa, či to neznamená mať hlúposť. Pri svedčil, že to.
Teda, pokračoval som ďalej, mať nedostatok neznamená nič iné ako byť
hlúpy. Je to podobne, ako keď na nejaké miesto, kam sa nedostane svetlo,
povieme, že je tam tma. Tým chceme iba vyjadriť, že nemá svetlo. No nemô-
žeme povedať že tma prichádza alebo 'odchádza, ale byť bez svetla samo
osebe 'znameni byť tmavý, ako byť bez šiat znamená byť nahý. Oblečení:n
šiat nezmizne nahota ako čosi pohyblivé. Takisto hovoríme o niekom, ze
má nedostatok, ako keby sme povedali, že má nahotu. Mať nedostatok ~a
významove kryje so slovom nem a ť. Pokúsim sa podľa možnosti vys:,ethť:
čo tým mienim. Ked' povieme: má nedostatok: ako ~y s~e po~edah:. m~
tú vlastnosť že niečo nem á. Preto ak sa ukazalo, ze hlúposť je ozajstný
a skutočný' nedostatok, pozrime, či sme tým dostali odpoveď na ~~ázku,
ktorú sme sa podujali riešiť. Bola medzi nami pochybnosť o tom, Cl sme
označením bieda nevyjadrili to isté ako nedostatok. Zdôvodnili sme, že
hlúposť sa právom nazýva nedostatkom. Totiž ako je každý h~úpy biedr:y
a každý biedny hlúpy, tak musí byť každý, kto má nedostatok, biedny a kaz-
dý biedny musí trpieť nedostatkom. Ale ak z toho, že každý hlúpy je biedny
a každý biedny hlúpy, vyplýva, že hlúposť je bieda, prečo by sme z toho,
že každý, kto má nedostatok, je biedny, a že každý biedny má nedostatok,
nemohli urobiť záver, že bieda nie je nič iné ako nedostatok.

30. Ked' všetci súhlasili, že je to tak, naznačil som, že teraz nám už
prichodí zistiť, kto netrpí nedostatkom: ten totiž bude múdry a blažený.
Nedostatok je však hlúposť a vyjadruje čosi chýbajúce. To slovo však
znamená aj určitú neplodnosť a nemohúcnosť. Všimnit: si, pros!m~ p~~o~-
nejšie, ako si starí starostlivo vytvárali všetky alebo aspon daktore dôležitej-
šie termíny na označenie potrebných vecí. Totiž už pripúšťate, ž: ka~dJ
hlúpy má nedostatok a že každý, kto má nedostatok, je .h~úpy. V:ľl~ tiez,
že pripustíte aj to, že hriešna duša je hlúpa a že všetky jej ~e:estl.~u zahr-
nuté v slove hlúposť. Prvý deň našej dišputy sme si povedah, ze mcomnosť
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dostala pomenovanie podľa toho, že nie je ničím a jej protiva - počest-
nosť súvisí významovo so slovom plod (lat. frux. Pozn. Prekl.). Zdá sa, že
v týchto dvoch protivách, t. j. v počestnosti a ničomnosti, sa kladie dôraz
na tieto dva momenty: byť a nebyť. Čo však pokladáme za protivu nedo-
statku, o ktorom je reč. Ozval sa váhavo Trygécius: Ak poviem bohatstvo,
jeho protivou je chudoba. Zaiste je to blízko, lebo chudoba a bieda sa chápu
v rovnakom význame. No predsa treba nájsť vhodnejší výraz. Pre dôležitej-
šiu zložku nesmie chýbať označenie, keď tá druhá má až dva výrazy: chu-
doba a bieda. Pre protivu existuje iba výraz bohatstvo. Nie je predsa
mysliteľné, aby sa nenašiel ďalší výraz, keď ide o protivu biedy. "Pl-
nosť", podotkol Licencius, sa podľa mojej mienky dá postaviť ako protiva
nedostatku.

31. Neskôr sa pokúsime nájsť priliehavý výraz. Pri skúmaní pravdy
to nie je až také dôležité. Sallustius dôkladne zvažoval priliehavosť výrazov.
On postavil proti biede výraz "opulentia" vo význame moc a vplyv (De
bello Catilinae). Ja som predsa len za slovo "plnosť". Nemusíme mať
strach z gramatikov. Ani sa nemusíme báť, že nás vyhrešia pre nedbanli-
vosť vo výrazoch tí, čo nám dali do užívania svoje veci. Zasmiali sa a ja
som pokračoval: Rozhodol som sa všímať si vaše názory, lebo keď ste
sústredení na Boha, majú v sebe čosi veštecké. Pozrime sa teda na význam
toho slova. Nijaké iné nepokladám za primeranejšie pre pravdu. Teda
plnosť a bieda sú protivy a aj tu ako v prípade ničomnosti aporiadnosti
vystupujú tie dva momenty: byť a nebyť. A ak bieda je sama hlú osť tak
plnosť bude múdrosť. Právom mnohí nazvali počestnosť matkou všetkých
cnosti, V súlade s nimi aj Tullius (Cicero) v jednej reči hovorí: "Nech
si to každý vysvetľuje, ako chce, ja počestnosť, t. j. skromnosť a umierne-
nosť, pokladám za najväčšiu cnosť." (Orat. pro Deiotaro.) Naozaj veľmi
múdro a pekne. Mal na mysli slovo "frux", plod, t. j. to, čo nazývame
bytím, čoho protivou je nebytie. Ale vzhľadom na bežný spôsob vyjadro-
vania, podľa ktorého sa počestnosť chápe vo význame šetrnosti (prostoty),
vysvetlil ďalšími dvoma slovami, čo tým myslí, ak pridal skromnosť a umier-
nenosť. Tieto dve slová si dôkladnejšie všimneme.

32. Slovo~romnosť (modestia) súvisí významove so slovom "modus",
miera a slovo umiernenosť s náležitosťou (primeranosťou). Tam, kde je
skromnosť a umiernenosť, niet ničoho ani priveľa, ani primálo. ~
plnosť, ktorú sme postavili ako protivu nedostatku, je oveľa vhodnejší výraz
ako naab tok. V nadb tku cít"meak' si ľíval a rozlievanie s plytvaním.-
Ked' je niečoho viac než dosť, vyžaduje si to uvedeni~;:-pravú mieru, a- aj
nadbytok sa vyznačuje nedostatkom miery, a tak aj v nadbytku je v tomto
zmysle nedostatok. Aj priveľa aj primálo sú úchylky od miery. Keď rozobe-
rieme aj výraz "opulentia" (bohatstvo, vplyv. Pozn. prekl.), zistíme, že ho
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nič neudrží, len miera. Opulentia súvisí so slovom ops (moc, pomoc, pro-
striedky. Pozn. prekl.). Lenže ako môže pomôcť, čoho je priveľa, keď to býva
skôr na ťarchu než na osoh, a lepšie je menej. Všetko, čoho je priveľa, alebo

rimálo t í nedostatkom, lebo nemá mieru. Mier še 'e však múdrosť.
Nik nepopiera, že múdrosť je protivou hlúposti a že hlúposť je nedostatok,
no protivou nedostatku je plnosť. Teda múdrosť je plnosť. V plnosti je však
miera. Teda miera duše je v múdrosti. V tom spočíva i opodstatnenosť zná-
meho výroku ako užitočnej zásady pre život: "Ničoho priveľa." (Terrentius,
Andria, l, 1.)

33. Na začiatku našej dnešnej debaty sme povedali, že keby sme zistili,
že bieda nie je nič iné ako nedostatok, pripustili by sme tiež, že blažený
je ten, kto nemá nedostatok. A to sme aj zistili: teda byť blažený nie je
nič iné ako nemať nedostatok, t. j. b ť múdry. Ak~sa však spýtate, čo je
JEúd~ť (lebo i tú rozum podľa svojich možností preskúmal a objasnil),
nie je ona ničím iným ako mierou ducha, ktorou sa udržiava v rovnováhe,
ab ne bočil do nadrnie ,J . ab sa nedusiL od nou. ybočuje vsak
do hýrivosti, vla ychtivosti, pýchy a podobných nerestí, duša nemiernych
a biednych si tým získava .domnelú radosť, potešenie a moc. Dusí sa však
v strachu, súžení, žiadostivosti a v iných nerestiach, pre čo aj sami biedni
pokladajú ľudí za biednych. Keď však uvažuje o poznanej pravde a keď
sa jej - aby som použil slová tohto chlapca - aj pridŕža, neprikláňajúc
sa k nejakým márnostiam a klamstvu modiel - lebo keď sa zavesí na ich
ťarchu, odpadáva od Boha a klesá - nebojí sa nijakej nemiernosti, a tým
ani nijakého nedostatku čiže nijakého nešťastia. Teda každ' kto je blažený,
má svoju mieru, t. j. múdrosť.
- 34-:-ATu mú múdros vsak nazvať múdrosťou, ak nie múdrosť božiu.
Dozvedeli sme sa a Boh to potvrdil, že Syn boží je práve tou božou múd-
rosťou (l, Kor. l, 24), a preto je zaiste Bohom. Každý, kto je blažený,
má však Boha, na tom sme sa zhodli už _predtým než sme p-rlili Dätúto

~. Ale čo myslíte, čo iné je múdrosť ako pravda? Veď i to boTa
povedané: a som Pravda." (Ján XIV, 6.) Pravdou sa však niečo stáva
na základe nejakej najvyššej miery, z ktorej vychádza a do ktorej sa zdo-
konalená vracia. Nad túto najvyššiu mieru už niet inej miery. Ak je táto
najvyššia miera mierou, je ňou skrz seba samu. Ale aj najvyššia miera musí
byť pravdivá. Ak pravda vzniká podľa tejto miery, tak sa táto miera
poznáva na základe pravdy. Nebolo by ani pravdy bez miery, ani miery
bez pravdy. Kto je Syn boží? Povedalo sa, že Pravda. A kto nemá otca?
Ktože iný ako najvyššia miera. Kto skrze pravdu dospeje k najvyššej miere,
ten je blažený, čo znamená mať v duši Boha, oží ť B ha. Ostatné veci, aj
keď ich máme od Boha, nemajú Boha.

35. Zo samého prameňa pravdy dostávame impulz, ktorý v nás spô-
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sobuje, že na Boha pamätáme, že ho hľadáme, že Q.rekonáme duchovnú
nechuť a túžime po ňom. To o tajomné Sinko vlieva našim očiam túto
žiaru. Od neho je pravdivé všetko, čo hovoríme, aj ked' sa pre oči, ešte nie
celkom ~dravé. al~bo .~á?l~ otvorené, bojíme obrátiť a na všetko pozrieť.
A to zrejme me Je mc me ako Boh dokonalý, nestrácajúci nič zo svojich
:las.tností, ~tor~mu v dokonalosti nič neprekáža. Tam je dokonalosť v celku
I.V jednotlivostiach a Boh je zároveň aj nanajvýš všemohúci. Ale priznajme
31, kým_~? hľad~me, pokiaľ ~ie sme nasý!ení samým ramei5.oE!.,._ a aby
som použil ten vyraz - nosťou - ešte sme nedošli k svo 'mu cieľu a hoci
nám Boh pomáha, ešte nie sme múdri a blažení. A ;-tom .e Iné n~s' tenie
duší, t~ 'e blažen' život, zbožne a dokonale s oznať, kto ťa privádza k prav- .•
~,aku ravdu požívaš, čo ťa s ája s najvyššou mierou. Tieto tri veci
u,~~zujú: kto je s~~o~ný poc?opiť jediného Boha, jednu substanciu a vy_
l.u?Iť ma.mosť rozličných povier. Vtedy si matka spomenula na slová, ktoré
Jej ostali hlboko v pamäti. Akoby znova precitla vo svojej viere, odriekala
známy verš .nášho kňaza: Trojica, pomáhaj prosiacim (Ambr., hymnus
Creator ommum) a poznamenala: Toto je bez pochyby blažený a-dokonalý
život. Buďme presvedčení, že ak sa budeme usilovať, pevnou vierou, živou
nádejou a vrúcnou láskou môžeme k nemu dôjsť.

36. Teda, vravím, zmysel pre mieru nás napomína určiť pre našu
ho~ti~~. nejakú čas~vú íiranicu,~ tak vzdávam podľa svojich síl vd'aky
najvyssiemu a pravemu Bohu Otcovi, Pánovi Osloboditeľovi duší ale i vám
priateľsky pozvaným d'akujem. Bohato ste ma obdarili lebo' toľko ste
prispeli do našej diskusie, že musím priznať, že ma moji hostia nasýtili.
Všetci sa tešili a chválili Boha. Trygécius ešte dodal: Ako by to bolo dobré,
keby si nás takto hostil každý deň! Ja som mu odvetil: Vo všetkom treba
zachovávať tú mieru a milovať ju, ak vám záleží na našom návrate k Bohu
ro týchto s ovach sme ebatu zakončili a rozišli sa. - :.-


