KNIHA DRUHÁ

1. PO SLOV E C H KOTTOV ÝCH pravil Velleius: „Byl

jsem ale neopatrný, že jsem se pokusil utkati se s aka
demikem, k tomu ještě školeným řečníkem! Neboť ani
nevýmluvného akademika bych se byl nezalekl, ani sebe
výmluvnějšího řečníka bez téhle filosofie; nedám se totiž
zmásti ani přívalem prázdných slov ani jemností myšle
nek v suchopárné řeči. Ale ty, Kotto, jsi se vyznamenal
v obojím; jen kruh posluchačů a soudcové ti chyběli.
K tomu se však vrátíme jindy; nyní poslyšme Lucilia,
je-li mu to vhod.44 Nato odvětil Balbus:1 „I já bych si
přál slyšeti opět Kottu, aby s touž výmluvností, s kterou
odstranil bohy nepravé, nastolil pravé. Má totiž míti
filosof i velekněz i Kotta o nesmrtelných bozích jako na
šinci pevné a jisté mínění, nikoli bludné a neurčité jako
akademikové. Poněvadž pak proti Epikurovi jsi pro
mluvil více než dosti, přál bych si, Kotto, slyšeti tvůj
vlastní názor.“ „Cožpak jsi zapomněl/4 odvětil Kotta,
„co jsem řekl na počátku, že jsem snáze s to, abych řekl,
co si nemyslím, než co si myslím, zvláště v takovýchto
věcech? I kdybych věděl něco určitého, přece bych chtěl
slyšeti zase tebe, když jsem sám již tak dlouho byl mlu
vil/4 Nato řekl Balbus: „Vyhovím ti a promluvím co
možná nejstručněji; neboť po vyvrácení omylů Epikurových jest mi veliký kus mého výkladu ušetřen. Celkem
rozdělují naši celou otázku o nesmrtelných bozích na
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Čtyři části. Předevšípí učí, že jsou bohové, potom, jací
jsou, dále, že spravuji svět, a konečně, že pečují o lidské
věci. My však si zvolme v této rozpravě první dvě části,
kdežto třetí a čtvrtou jest, myslím, pro jejich obsáhlost
odložiti na jinou dobu.44 „Naprosto ne,44 řekl Kotta,
„neboť máme kdy a jednáme o věcech, jež zasluhují
přednosti též před vážnými úkoly/4
Rozprava s t o i k a L u c i l i a B a l b a o pod
statě bohů. První hlavní část: důkazy
jsoucnosti b o h ů.j
2.
Nato Lucilius: „Zdá se mi, že první část ani ne
potřebuje dlouhé řeči. Neboť co může býti jasnějšího a
zřejmějšího, pohlédneme-li k nebi a pozorujeme-li ne
beská tělesa, než že jest nějaká bytost, jež to vše svým
dokonalým rozumem řídí? Jak by byl mohl jinak říci
s všeobecným souhlasem Ennius:
Pohleď na to jasné nebe, které všichni lovem zvou,'
a to nejen lovem, nýbrž i pánem světa, řídícím vše svým
pokynem, jak praví týž Ennius:
otcem bohů i lidí3
a všudypřítomným a všemohoucím bohem? Pochyboval-li by někdo o tom, věru nechápu, proč by nemohl též
pochybovati o jsoucnosti slunce? Jak totiž jest toto zřej
mější onoho? Kdybychom to neměli pevně utkvělé v na
šich myslích, nezůstávalo by toto mínění tak pevným,
nebylo by posilováno délkou času a nebylo by mohlo zapustiti kořeny zároveň se staletími a věky lidskými.
Vždyť přece vidíme, že ostatní nepravdivé a liché do
mněnky délkou času zanikly. Kdo by na př. věřil v Hip-

pokentaury nebo Chiméru?4 Kde by se našla tak bez
duchá stařena, jež by se děsila oněch oblud v podsvětí,0
v které se kdysi věřilo? Neboť přeludy čas ničí, kdežto
úsudky, vzniklé z pozorování přírody, posiluje. Proto
i v našem národě i u ostatních vznikají bohopocty a po
svátné náboženské úkony den ode dne ve větším měřítku
a dokonalejší. A to se neděje jen tak maně ani pouhou
náhodou, nýbrž proto, že často i přítomní bohové proje
vují svou moc. Tak na př. když se u jezera Regillského
za války s Latiny utkal diktátor Aulus Postumius s Oktaviem Mamiliem na území tuskulském,0 byli spatřeni v na
šich řadách Kastor a Pollux,7 jak bojují na koních; po
dle pozdějších zpráv zvěstovali titíž Tyndarovci porážku
Perseovu.8 Neboť Publius Vatinius, děd našeho známého
Vatinia Mladšího,9 když mu v noci na cestě z praefektury
v Reate10 dva mladíci na bílých koních zvěstovali, že
král Perseus byl toho dne zajat, oznámil to senátu. Zprvu
byl uvržen do žaláře, jako by byl hovořil lehkomyslně
o věci státní; když však později přišel od Paula list a
podle něho se ukázala shoda v obou dnech, byl od se
nátu obdarován pozemkem a zproštěn vojenské povin
nosti. A když porazili Lokrové Krotonské ve veliké bitvě
u řeky Sagry, slyšeli j>rý o té bitvě ještě téhož dne
o hrách v Olympii.11 Časté hlasy Faunů,12 časté zjevy
bohů

přiměly

lidi

jen

trochu

chápavé

nebo

zbožné

k uznání bohů.
3.
Co jiného hlásají předpovědi a předtuchy budouc
nosti, než že to bohové lidem ukazují, zjevují, věští a
předpovídají?11 Odtud mají jméno úkazy, zjevy, věštby a
předpovědi. I když bychom pokládali zjevy jako Mopsa,
Teiresiu, Amfiaraa, Kalchanta a Helena14 za výmysly
libovůle bájí, ačkoli by ani samy báje nebyly uznaly
těchto věštců, kdyby je skutečnost vůbec odmítala, ne-
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dáme se poučiti ani domácími příklady a neuznáme bož
ských bytostí? Nic námi nehne pošetilost Publia Klaudia
za první války punské? Ten jen žertem se posmívaje bo
hům, když kuřata vypuštěná z klece nežrala, dal je hoditi do vody, aby aspoň pila, když nechtějí žráti. Tento
výsměch způsobil však po porážce loďstva15 mnobo slz
jemu samému, národu římskému pak velkou pohromu.
A co jeho druh v úřadě Iunius, neztratil-li v téže válce
bouří

loďstvo,

když

neuposlechl

věštných

znamení?1'

Proto byl Klaudius odsouzen národem a Iunius sám se
usmrtil. Caelius17 píše, že Gaius Flaminius padl u jezera
Trasumenského18 a stát při tom utrpěl těžkou ránu, pro
tože

nedbal

náboženských

předpisů.

Ze

záhuby

těchto

mužů lze poznati, že kdo poslechli náboženských poky
nů, zvelebili stát. Chceme-li srovnati naše poměry s ci
zími, shledáme, že se v ostatních věcech cizině buď jen
vyrovnáme nebo též stojíme za ní, kdežto v náboženství,
to jest v uctívání bohů, stojíme vysoko nad ní. Či zaslu
huje pohrdání ona slavná berla Atta Navia,10 kterou vy
mezil čtvrti vinice,20 aby vypátral vepře? Možná, kdyby
jeho augurským uměním nebyl vyhrál král Ilostilius nej
větší

války.

Avšak nedbalostí

šlechty

opomíjí

se

nauka

augurská, pohrdá se pravdou věštných znamení a udržuje
se toliko pouhé zdání. A tak jsou obstarávány nejdůleži
tější úkoly státu, mezi nimi války, v nichž spočívá jeho
blaho, bez věštných znamení, nezachovává se pozorování
jich ani hrotů kopí a odznaků vojenských při přechodu
řeky21 ani při výzvě vojska k závěti, takže zanikly ústní
závěti v pohotovosti k boji.22 Neboť naši vůdcové začínají
vésti války teprve tehdy, když složili právo auspicií.2'
Avšak u předků byla síla náboženských zvyklostí tak ve
liká, že se někteří vojevůdcové sami zasvěcovali za stát
nesmrtelným bohům se zahalenou hlavou a přísežnými
Cieero 6
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slovy na rtech.24 Mohl bych připomenouti mnohé z věšteb
Sibylliných,21' mnohé z odpovědí haruspiků na potvrzení
toho, co by nemělo býti nikomu sporné.
4.
Neboť sama skutečnost potvrdila nauku našich
augurů a etruských haruspiků20 za konsulátu Publia Scipiona a Gaia Figula. Když Tiberius Grakchus řídil jejich
volby, jsa po druhé konsulem,2' zemřel náhle na místě
první sběratel hlasů, jakmile oznámil výsledek jejich
volby. Nicméně Grakchus volby dokončil, ale když po
zoroval, že má národ v této věci náboženské rozpaky,
přednesl to senátu. Ten rozhodl předložití to jako oby
čejně haruspikům. Ti byvše uvedeni, odpověděli, že si
předseda volebního sněmu nepočínal správně. Tu zvolal
hněvivě Grakchus, jak jsem slýchal od otce: „Cože? Já,
který jako konsul a zároveň augur jsem dal provésti
volby po vykonání auspicií, jsem si nepočínal správně?
Či vy, etruští cizinci, držíte právo auspicií národa řím
ského a chcete býti vykladači voleb?44 A tak tehdy kázal
jim odejiti. Později však poslal z provincie list sboru
augurů, že si vzpomněl při čtení augurských knih, že
zaujal vadně stan u zahrad Scipionových, ježto, když
později překročil obvodové pásmo města, aby se účastnil
zasedání senátu, zapomněl při návratu, přestupuje opět
ono pásmo, zkoumati znamení;2" proto prý byla volba
konsulů vadná. Augurové to předložili senátu a ten roz
hodl, aby se konsulové vzdali; ti tak učinili. Jaké ještě
závažnější příklady máme hledati? Muž velmi moudrý
a snad ze všech nejvýtečnější raději vyznal svůj pokle
sek, který mohl zatajiti, než aby lpěla na státě vina, a
konsulové raději ihned složili vrchní velení, než by je
podrželi na okamžik proti náboženským předpisům. Váž
nost augurů jest veliká. Proč by nemělo býti umění
haruspiků božské? Kdo vidí tyto a jiné nesčetné příklady
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téhož druhu, není-li nucen doznati jsoucnost bohů? Jisté
totiž jsou ti, jichž jsou oni tlumočníky; jsou však tlumoč
níky bohů a proto vyznejme, že jsou bohové. Snad se na
mítne, že se nesplní všechny předpovédi. Ani všichni ne
mocní se neuzdraví a přece jest uméní lékařské. Bohové
dávají znamení o budoucnosti. Zmýlí-li se v nich kdo,
nechybila božská bytost, nýbrž lidský dohad. Proto jest
na světě všeobecný souhlas v hlavní věci; všem jest vro
zeno a do mysli jaksi vryto přesvědčení o jsoucnosti
bohů.29
Kleanthovy, Chrysippovy a Zenonovy
důkazy jsoucnosti bohů.
5.
0 vlastnostech bohů jsou různé názory, kdežto je
jich jsoucnost nepopírá nikdo. Náš Kleanthes praví, že
se v lidských myslích vytvořily pojmy o bozích ze čtyř
příčin. Na prvé místo položil právě vzpomenutou před
tuchu budoucnosti; druhý podnět prý jsme obdrželi z ve
likosti výhod, vznikajících z vyrovnanosti počasí, úrod
nosti zemí a z mnoha jiných výhodností; na třetí místo po
ložil strach z blesků, bouří, lijáků, vánic, krupobití, zpus
tošení, moru, zemětřesení, častého rachotu, dešťů kamení
a jakoby kapek krve, dále ze sesutí nebo náhlého ote
vření země, z nepřirozených úkazů u lidí i zvířat, ze zje
vu povětroňů a hvězd, zvaných u Řeků kometami, u nás
vlasaticemi, jež byly předzvěstí velikých pohrom za ne
dávné války proti Oktaviovi,30 dále ze zdvojení Slunce,
k němuž, jak jsem slyšel od otce, došlo za konsulátu
Tuditanova a Aquiliova, kdy zašlo druhé slunce, Publius
Africký.81 Všechna tato znamení děsí lidi, takže v nich
vzniká tušení jakési nebeské a božské síly. Čtvrtým, a to
nejdůležitějším, podnětem prý jest rovnoměrnost pohybu

a proměn na obloze, seskupení, rozmanitost, krása a řád
SJunce, Měsíce a všech hvězd; pouhý pohled na to prý
dostatečně ukazuje, že to není nahodilé. Jako přijde-li
kdo do nějakého domu nebo gymnasia nebo na náměstí
a vidí rozumnost, míru a spořádanost všech věcí, nemůže
souditi, že se to děje bez příčiny, nýbrž poznává, že jest
někdo, kdo stojí v čele a jehož vše poslouchá, tak musí
mnohem spíše usouditi při tak velikých pohybech a změ
nách, při spořádanosti tolika a tak velikých těles, při
nichž nesmírná a nekonečná starobylost nikdy ani v nejmenším nezklamala, že tak ohromné pohyby ve vesmíru
řídí nějaká rozumná bytost.
6.
Chrysippos aspoň, ač jest ducha velmi bystrého,
mluví o tom v tom smyslu, že se zdá, jako by ho o tom
byla poučila sama příroda a nebyl to vymyslil on sám.
Praví totiž: „Je-li něco v přírodě, co nemůže vytvořiti
mysl, rozum, síla nebo moc člověka, jest zajisté to, co
tyto věci způsobuje, lepší než člověk. Nebeská tělesa a
všechno to, co má věčný řád, nemůže však vytvořiti člo
věk; proto jest to, co ony věci vytváří, lepší než člověk.
A jak bychom to nazvali lépe než bohem? Není-li totiž
bohů, co může býti ve vesmíru nad člověka lepšího?
Neboť v něm jediném jest rozum, nad který nemůže býti
nic dokonalejšího. Pošetile domýšlivým byl by však člo
věk, který by nepokládal v celém světě nic za lepší, než
jest sám. Proto jest něco lepšího a jest tedy bůh.44 Či bys
mohl při pohledu na veliký a krásný dům býti přiveden
právě tak k domněnce, že byl vystaven pro myši a la
sičky,83 neviděl-li bys jeho pána? Zdalipak by ses tedy
nezdál dokonalým pošetilcem, pokládal-li bys tak skvěle
vyzdobený svět, tak rozmanitá a krásná tělesa nebeská,
tak ohromná moře a veliké země za obydli své a nikoli
nesmrtelných bohů? Či ani to nevíme, že všechny vyšší
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končiny jsou lepší, země pak že jest nejdoleji a obklo
pena nejhustším vzduchem, takže se z té příčiny stalo
totéž celému pokolení lidskému,31 umístěnému na zemi,
to jest nejhustší končině světa, co pozorujeme u někte
rých krajin a měst, že tam totiž jsou lidé tupějšího ducha
pro hustší povahu oblohy?35 Přece již z pouhé schopnosti
lidské jsme nuceni souditi, že jest nějaký duch, a to
bystřejší a božský. „Odkud odjinud jej totiž člověk
vzal?44 táže se Sokrates u Xenofonta.36 Ptal-li by se tedy
někdo, odkud máme vlhkost a teplo rozlité v těle, zemi
tou pevnost masa a konečně onu plynnou duši, jest jasné,
že jsme jedno vzali ze země, druhé z vody, jiné z ohně a
opět jiné ze vzduchu, který vdechujeme.
7.
Kde však jsme nalezli, kde jsme vzali to, co pře
vyšuje toto vše, totiž rozum, a liho-li užiti více slov, du
cha, důvtip, myslící sílu a moudrost? Či vše ostatní měl
by svět míti, kdežto toto jediné, co jest nejcennější, ni
koli? A přece nic není nad svět lepšího, nic dokonalej
šího, nic krásnějšího, a nejen není, nýbrž ani si nelze
mysliti. Není-li pak nad rozum a moudrost nic lepšího,
musí to býti v tom, co uznáváme za nejlepší.37 Koho by
nepřinutilo toto tak souhlasné, sounáležité a soudržné
příbuzenství36 k souhlasu s mými slovy? Mohla by Země
v jednom čase kvésti a hned na to zase býti ztuhlá mra
zem, mění-li se tolik věcí samo sebou, mohli bychom poznati přiblížení a vzdálení Slunce podle letního a zim
ního slunovratu? Mohl by vznik a zánik Měsíce působiti
na příliv a odliv mořský? Anebo mohly by se při jedi
ném otočení celé oblohy udržeti nerovné dráhy hvězd?83
Zajisté by tento vzájemný soulad všech částí světa nebyl
možný, kdyby ho neudržoval jeden souvislý božský duch.
Při zevrubnějším a rozsáhlejším výkladu, jaký já mám
na mysli, to snáze uniká výtkám akademiků, avšak při
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I
stručnějším a omezenějším dovozování, jak to Činil Zenon, jest to přístupnější odsuzování. Neboť jako tekoucí
řeka buď vůbec se nekazí nebo jen těžko, kdežto voda
uzavřená lehko, tak proudem řeči výčitky karatele se
rozplývají, kdežto těsnost uzavřené řeči se nesnadno hájí.
8. Zenon totiž vyjadřoval takto stručně, co já podávám
obšírně: „Co užívá rozumu, jest lepší než to, co rozumu
neužívá; nic pak není lepšího než svět; proto užívá svět
rozumu.“ Podobným způsobem lze usouditi, že jest svět
moudrý nebo blažený nebo věčný; neboť toto vše jest
lepší než to, co těchto vlastností nemá, a poněvadž nad
svět nic není lepšího, plyne z toho, že svět jest bohem.
Stejným způsobem Zenon usuzuje: „Co nemá smyslů,
toho žádná část nemůže vnímati; části světa však vní
mají, proto svět není bez smyslů.“ Zenon pokračuje a
činí

ještě

přesnější

závěr:

„Co

není

účastno

ducha

a

rozumu, nemůže ze sebe zroditi bytost oduševněnou a
rozumu účastnou; svět však rodí bytosti oduševněné a
rozumu účastné; jest tedy oduševněný a účasten rozumu.“

Rovněž

učinil

úsudek

pomocí

srovnání,

jak

má

často ve zvyku, tímto způsobem: „Kdyby rostly na olivě
melodicky znějící píšťaly, zda bys pochyboval, že jest
v olivě jakási znalost pískání? A co kdyby platany nesly
malé do taktu znějící lyry? Zajisté bys rovněž soudil, že
jest v platanech hudební umění. Proč by tedy neměl býti
pokládán svět za oduševněný a moudrý, když ze sebe
vydává oduševněné a moudré bytosti ?“40
9. Poněvadž však jsem si počal vésti jinak, než jsem
na počátku pravil (řekl jsem totiž, že tato první část
nepotřebuje výkladu, poněvadž jest jsoucnost bohů všem
zřejmá), přece i to chci podepříti přírodovědeckými dů
vody. Věc se má totiž tak, že vše, co přijímá potravu a
roste, obsahuje tepelnou sílu, bez níž by se nemohlo ani
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živiti ani růsti. Neboť vše teplé a ohnivé jest uváděno
v pohyb a hnáno vlastní silou, a co přijímá potravu a
roste, má určitý a rovnoměrný pohyb; pokud ten v nás
trvá, potud trvá činnost smyslová a život, jakmile však
teplo vychladne a uhasne, sami zanikáme a hasneme.
Velikost tepelné síly v každém těle dokazuje Kleanthes
tímto způsobem. Praví totiž, že žádný pokrm není tak
těžký, aby se za den a noc nestrávil, a ještě v jeho zbyt
cích, jež příroda vyvrhuje, jest teplo. Též žíly a tepny
nepřestávají se chvěti jakoby nějakým ohnivým pohybem
a často bylo pozorováno, že vytržené srdce nějakého živo
čicha tak prudce bije, jako by napodobovalo pohyblivost
ohně. Tedy vše živé, ať to jest živočich či rostlina, žije
pro teplo v sobě uzavřené. Z toho nutně vyplývá, že má
tato tepelná látka v sobě životní sílu, rozprostírající se
celým světem. Poznáme to snáze, vysvětlíme-li podrob
něji celý tento vše pronikající druh ohně. Proto všechny
části světa — dotknu se jen nejdůležitějších — udržují
se s podporou tepla. To lze poznati především na povaze
země. Vidíme totiž, že se nárazem a třením kamenů vyluzuje oheň, že se z čerstvě vykopané teplé země kouří
a že se též ze studánek čerpá teplá voda, a to zvláště
v době zimní, protože se v dutinách země udržuje veliké
množství tepla a země jest v zimě hustší a proto pevněji
podržuje teplo v ní obsažené.41
10.

Mohl bych dlouho vykládati a mnoho důvodů uvá-

děti pro to, že všechna semena, jež země pojímá, a rost
liny, jež samy od sebe vzniklé42 objímá pevně zapuště
nými kořeny, klíčí a rostou správným přimíšením tepla.
Že i k vodě jest přimíšeno teplo, dokazuje především její
kapalnost a tekutost; neboť ani mrazy by netuhla v led,
ani by se nesrážela v sníh a jinovatku, kdyby se přidá
ním tepla nezkapalňovala a roztáním nerozlévala. A tak
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tekutina tuhne severáky a jinými mrazy a zase naopak
teplem měkne a se rozpouští. Též moře zmítaná větry
tak se oteplují, že můžeme snadno poznati, že ty spousty
vody obsahují teplo. A toto teplo nelze pokládati za při
cházející z vnějšku, nýbrž za vzbuzené zmítáním vnitřních
vrstev moře, ježto se to přihází i našemu tělu, když se
rozehřeje při pohybu a napětí. Dokonce ani sám vzducb
svou povahou nejchladnější není prost tepla, naopak má
ho v sobě přimíšeno mnoho.43 Vzniká totiž vypařováním
vody a jest jej pokládati za jakýsi druh její páry; ta pak
vzniká pohybem tepla obsaženého ve vodě. Něco podob
ného můžeme pozorovati u vody, jež vře na ohni. Tato
poslední čtvrtá část světa41 jest celou svou přirozeností
horká a udílí blahodárné životní teplo celé ostatní pří
rodě. Ježto tedy všechny jednotlivé části světa udržuje
teplo, plyne z toho, že i svět sám jest ve svém dlouhém
trvání zachováván podobnou nebo stejnou látkou, a to
tím spíše, že, jak třeba uznati, jest ona tepelná a ohnivá
látka rozprostřena v celém vesmíru, takže v ní jest síla
a příčina plození, jímž nutně vzniká a roste všechno živočišstvo i rostlinstvo.
11.
Jest tudíž přírodní síla, udržující celý svět po
spolu a jej chránící, nadána smysly a rozumem. Neboť
každá věc v přírodě, jež není sama o sobě a jednoduchá,
nýbrž v těsné spojitosti s jiným, má v sobě vůdčí prvek,
na př. člověk duši, zvíře cosi duši podobného, z čeho
vzniká touha po věcech. U stromů a rostlin se pokládají
za vůdčí prvek kořeny. Vůdčím prvkem pak jmenuji to,
co nazývají Rekové hégemonikon; nad to nemůže a ne
smí hýli v žádném druhu věcí nic dokonalejšího. Proto
jest i vůdčí prvek celého vesmíru nutně ze všeho nejlepší
a neomezené vlády nade vším nejhodnější. Vidíme však
též, že jest v částech světa — není totiž v celém světě nic,
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co by nebylo částí veškerenstva — obsažen prvek vní
mající a myslící. Proto jsou nutně ve vňdčí části světa
tyto dva prvky, a to ve vyšším stupni a vetší míře. Jest
tudíž nezbytně svět moudrý a podstata udržující vše
v souvislosti vyniká dokonalostí rozumu, takže jest svět
bohem a jest celý udržován podstatou božskou. Ono svě
tové teplo jest mnohem čistší, průzračnější a pohyblivější
a proto způsobilejší k činnosti smyslové než toto naše
teplo, udržující a osvěžující známé nám vezdejší věci.
Poněvadž se tedy udržují lidé a zvířata tímto teplem a
proto též se pohybují a vnímají, jest zvráceností tvrditi,
že svět udržovaný ryzím, volným a čistým a zároveň nej
prudším a nejpohyblivějším teplem, nevnímá, zvláště
když toto světové teplo není uváděno v pohyb jiným
vnějším popudem, nýbrž pohybuje se samo od sebe.
Neboť co by mohlo býti nad svět mocnějšího, jež by
hnalo teplo jej udržující a jím pohybovalo?46
12.
Poslyšme totiž Platona, jakéhosi boha mezi filo
sofy!46 Ten uznává dvojí pohyb, vlastní a vnější, a za
božštější to, co se pohybuje samo od sebe, než to, co jest
uváděno v pohyb cizím podnětem. Onen pohyb však při
pisuje jen duším, od nichž odvozuje původ všeho po
hybu.47 Poněvadž vzniká každý pohyb ze světového žáru
a tento žár se pohybuje samostatně, nikoli cizím podně
tem, proto nutně jest duch; z toho pak vyplývá, že svět
jest oduševněn.48 Rovněž jest z toho možno poznati, že
jest v něm rozumnost, poněvadž jest zajisté svět lepší než
cokoli jiného. Jako totiž má každá část našeho těla menší
cenu než my jako celek, tak nutně má vesmír větší cenu
než nějaká jeho část. Je-li tomu tak, jest svět rozumný,
sice by měl míti člověk, část světa, větší cenu než celý
svět, ježto jest účasten rozumu. Rovněž nutně dospíváme
k božským bytostem, postupujeme-li od prvního a počá-
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tečního ústrojenstva k poslednímu a dokonalému. Nej
prve totiž pozorujeme, že příroda udržuje rostlinstvo,
jemuž neudělila nic více, než že je zachovává vyživová
ním a vzrůstem. Zvířatům pak dala smysly a pohyb a
pud vyhledávali prospěšné a vyhýbati se zhoubnému;
člověku k tomu ještě přidala rozum, kterým by tento pud
řídil, brzy mu povoluje, brzy jej potlačuje.
13.
Čtvrtý a nejvyšší stupeň však zaujímají tvorové
od přírody dobří a rozumní, mající od počátku vrozený
pravý a stálý rozum, který jest pokládati za dokonalejší
rozumu lidského a přisuzovati bohu, t. j. světu, v němž
nutně jest rozum naprosto dokonalý. Třeba totiž uznati
v každém zařízení nejvyšší cíl. Jako vidíme u vinné révy
nebo dobytka, že nenastane-li nějaká překážka, dosahuje
příroda ve svém vývoji určitého cíle, a jako má malířství,
stavitelství a ostatní umění výsledkem dokonalé dílo, tak
nemůže nebýti ve vesmíru, a to ještě větší měrou, něco
naprosto dokonalého. Kdežto však ostatním věcem mo
hou překážeti v zdokonalování mnohé vnější vlivy, ne
může vesmír zdržovati nic, poněvadž všechno obsahuje
a objímá. Proto jest nutně onen čtvrtý a nejvyšší stupeň,
kam již nemůže žádná jiná síla dostoupiti. To však jest
stupeň, na němž stojí vesmír; a poněvadž ten jest takový,
že vše ovládá a nic mu nemůže překážeti, plyne z toho, že
jest svět rozumný a zároveň moudrý. Co by bylo větší
nevědomostí, než neoznačiti za nejlepší tu bytost, jež vše
obsahuje, nebo uěiníme-li tak, nepokládati ji předně za
!__

oduševněnou, za druhé za schopnou rozumné úvahy,
posléze za moudrou? Jak jinak by totiž mohla býti nej
lepší? Neboť byla-li by podobna rostlinám nebo též zví
řatům, bylo by ji pokládati spíše za nejhorší než za nej
lepší; byla-li by pak sice účastna rozumu, ale nebyla od
počátku moudrá, byl by stav světa horší než lidí. Člověk

totiž může se moudrým státi, kdežto svět, byl-li by v uply
nulém období věčnosti nemoudrý, nikdy zajisté moud
rosti nedosáhne; tak bude horší než člověk. Poněvadž
je to nesmyslné, jest svět moudrý od počátku a jest jej
pokládati za boha. Není totiž nic jiného kromě světa,
čemu nic nechybí a co jest v svých členech a částech vše
stranně souvislé, dokonalé a úplné.
14. Vhodně totiž praví Chrysippos, že jako obal pro
štít a pochva pro meč, tak vše ostatní kromě světa jest
zařízeno pro jiné, na př. plodiny zemské pro živočichy,
ti pak pro lidi, jako kůň k tahu, vůl k orání, pes k lovu
a hlídání. Člověk sám však jest zrozen k tomu, aby pozo
roval a napodoboval svět, ježto není nijak dokonalý,
nýbrž jest jen nepatrnou částečkou dokonalosti.40 Ale
svět jest všestranně dokonalý, poněvadž vše obsahuje a
není ničeho, co by v něm nebylo. Jak by mu tedy mohlo
chyběti, co jest nejlepší? Nic však není lepšího než duch
a rozum a proto mu nemůže toto obojí chyběti. Správně si
počíná též Chrysippos, když pomocí podobenství učí, že
v dokonalém a zralém jest vše lepší, jako na př. v koni,
psu a muži proti hříběti, štěněti a chlapci, a rovněž že,
co jest v celém světě nejlepší, nutně jest v dokonalém a
ukončeném. Nic však není dokonalejšího než svět, nic
lepšího než ctnost; proto jest ctnost vlastní světu. A ačkoli
přirozenost člověka není dokonalá, přece v člověku vy
tváří ctnost. Oč snáze tedy ve světě! Proto jest v něm
ctnost; jest tedy moudrý a proto bůh.60
Důkazy božskosti hvězd.
15.

Když jsme poznali božství tohoto světa, jest při-

děliti totéž božství hvězdám, jež vznikají z nejpohybli
vější a nejčistší části etheru bez přimíšení jiné látky a
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jsou úplně teplé a průhledné, takže se též zcela správně
pokládají za bytosti oduševněné, vnímající a myslící.
Podle Kleantha se potvrzuje dvěma smysly, že jsou celé
ohnivé, totiž hmatem a zrakem. Žár Slunce jest totiž větší
než kteréhokoli jiného ohně, poněvadž svítí tak daleko a
široko v nesmírném vesmíru, a jelio účinky jsou tak
veliké, že nejen zahřívá, nýbrž často i spaluje, což by
nebylo možné, kdyby nebylo ohnivé. Proto praví
Kleanthes: „Poněvadž jest Slunce ohnivé a živí se vý
pary Okeanu, ježto žádný oheň nemůže vydržeti bez po
travy, nutně jest podobno buď tomu ohni, který béřeme
pro potřebu a k přípravě pokrmů, nebo tomu, který jest
obsažen v tělech živočichů. Kdežto však tento náš oheň,
kterého vyžaduje životní potřeba, vše zdolává a stravuje,
a kamkoli vnikne, též vše rozruší a rozptýlí, onen tělesný
vše oživující a ozdravující oheň vše zachovává, živí,
množí, udržuje a činí vnímavým.“ Pokládá tudíž za ne
pochybné, kterému z obou těchto ohňů jest podobno
Slunce, když též působí, že vše kvete a svým způsobem
dospívá. Pročež, když jest oheň Slunce podoben ohni
v těle živočichů, jest i Slunce živou bytostí a právě tak
i ostatní hvězdy, vznikající v nebeském žáru, zvaném
éther čili nebe. Vznikají-li pak jedny živé bytosti na
zemi, druhé ve vodě, jiné ve vzduchu, pokládá Aristo
teles za zvrácený názor, že v části ke vzniku živých by
tostí nejzpůsobilejší živá bytost nevzniká. Hvězdy pak
zaujímají místo v étheru; a poněvadž jest tento velmi
jemný a stále se pohybuje a jest svěží, má nutně i živá
bytost v něm se rodící nejbystřejší čivost a nejrychlejší
pohyblivost. Pročež z toho plyne, že jest ve hvězdách,
vznikajících v étheru, [největší]51 čivost a chápavost,
z čehož následuje, že jest je klásti do počtu bohů.5"
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16.
Vždyť lze viděti bystřejší a k myšlení způsobilejší
schopnosti u obyvatelů zemí se vzduchem čistým a říd
kým, než u těch, kdo dýchají vzduch těžký a hustý. Do
konce se soudí, že, pokud jde o bystrost duševní, záleží
i na jakosti pokrmu. Jest tedy pravděpodobné, že mají
hvězdy, zaujímající étherickou část světa a živící se moř
skou a zemskou vláhou, rozředěnou dlouhou vzdáleností,
obzvláštní rozumnost. Vnímavost a rozumnost hvězd však
zvláště dokazuje jejich pravidelný řád (nic se totiž ne
může pohybovati se zákonitou pravidelností bez dů
myslu), v němž není libovolnosti, rozmanitosti ani na
hodilosti. Avšak řád a odvěká stálost hvězd nepoukazuje
ani na pouhou přirozenou příčinu — jest totiž nejvýš
rozumný — ani na náhodu, jež ze záliby v rozmanitosti
stálost odmítá. Proto z toho následuje, že se pohybují
samy od sebe svými smysly a svou božskostí. Zajisté jest
hoden chvály Aristoteles pro svůj názor, že se vše pohy
buje buď svou přirozeností nebo vnější silou nebo z vlast
ní vůle; pohybuje pak se Slunce, Měsíc i všechny hvězdy.
Co však se pohybuje přirozeně, jest unášeno buď vlastní
tíhou dolů nebo lehkostí vzhůru; avšak ani jedno ani
druhé se netýká hvězd, ježto se jejich pohyb děje v dráze
kruhovité. Nelze pak říci, že se hvězdy pohybují proti
své přirozenosti nějakou větší vnější silou; neboť která
by mohla býti větší než jejich? Zbývá tudíž, že jest pohyb
hvězd dobrovolný, a nejen neučeně, nýbrž i bezbožně by
si počínal, kdo by při pohledu na ně popíral jejich bož
skost. A není ani veliký rozdíl v tom, popírá-li ji nebo
zbavuje-li bohy veškeré péče a činnosti; neboť kdo nic
nedělá, ten jako by nebyl. Jest tudíž tak zřejmé, že jsou
bohové, že bych stěží mohl pokládati toho, kdo by to po
píral, za člověka zdravého rozumu.

Druhá klovni část: podoba b o h á.
17.
Zbývá uvážili, jaká jest jejich podoba; přitom
není nic nesnadnějšího než odpoutati bystrost rozumu od
obvyklých zjevů zrakových. Tato nesnáz svedla i nevě
domý dav i filosofy jemu podobné k tomu, že si nedo
vedli představiti nesmrtelné bohy jinak než v podobě
lidské. Povrchnost této domněnky ukázal Kotta, takže se
nemusím o ní šíři ti. Poněvadž si podle určitého pojmu
představujeme boha předně jako oduševněného, za druhé
jako ze všech bytostí nejdokonalejšího, nevidím, co bych
této naší představě a tomuto našemu pojmu vhodněji
přizpůsobil než názor, že jest tento svět, nad nějž nemůže
býti nic dokonalejšího, oduševněný a bohem.03 Tu ať si
jak chce žertuje Epikuros, člověk k žertu nejméně způ
sobilý a nejméně ukazující svůj původ,04 a říká, že si
nedovede představiti otáčivého a kulatého boha, mne
nikdy neodvede od toho, co i sám schvaluje. Uznává totiž
bohy, ježto jest nutné, aby byla nějaká bytost, nad kte
rou není nic lepšího, a to jest jistě svět, nad nějž není nic
lepšího. Není též pochyby o tom, že co má život, smysly,
rozum a duši, jest lepší než to, co toho nemá. Z toho vy
plývá, že jest svět živý a nadán smysly, duší a rozumem
a proto jest bohem. Ale to poznáme později snáze podle
věcí, jež způsobuje.
18.
Zatím, Vellei, nedávej, prosím tě, najevo, že jste
naprosto neznalí věd.00 Pravíš, že se ti zdá kužel, válec
a jehlan krásnější než koule. Máte tedy v očích nové mě
řítko krásy. Ale byť i byla'tahle tělesa aspoň na pohled
krásnější, přece se mi to nezdá. Co totiž může býti krás
nějšího než podoba, jež samojediná v sobě obsahuje vše
chny ostatní a jež nemůže v sobě míti nic nerovného, nic,
nač by se narazilo, nic do úhlů nebo v záhyby slíznutého,
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nic vyčnívajícího, nic inezerovitého? A poněvadž jsou
dvě nejdokonalejší podoby, z těles koule (tak totiž jest
vyjádřiti slovo sfaira), z ploch pak kruh (řecký kyklos),
mají jen tyto dva tvary tu vlastnost, že si jsou všechny
jejich části úplně podobny a že jest od středu k povrchu
všude stejná vzdálenost, nad což nemůže býti nic doko
nalejšího. Nevidíte-li však toho, poněvadž jste se nikdy
nedotkli onoho učeného prachu,50 nedovedli jste ani jako
přírodozpytci pochopiti, že se nemohla tato rovnoměrnost
pohybu a stálost řádu udržeti v jiné podobě? Proto ne
může býti nad vaše tvrzení větší nevědomosti. Pokládáte
totiž za nejisté, že jest právě tento svět kulatý; neboť prý
jest možná jiné podoby a každý z nesčíslných světů má
jiný tvar. To by Epikuros jistě netvrdil, kdyby se byl
učil, kolik jest dvakrát dvě; kdežto však posuzuje patrem
v ústech, co jest nejlepší, nepohlédl, jak praví Ennius,
na „patro nebeské44.57
19.
Poněvadž totiž jsou dva druhy hvězd, z nichž se
jeden pohybuje v nezměnitelných vzájemných vzdále
nostech od východu na západ a nikdy ani trochu nezahýbá na své dráze,58 druhý však provádí ustavičně
v týchž vzdálenostech a drahách dva obraty,50 poznává
se z obou i otáčivý pohyb světa, možný jen při jeho ku
lovitém tvaru, i kruhovité oběhy hvězd. Především Slun
ce, zaujímající první místo mezi hvězdami, pohybuje se
tak, že když naplní Zemi hojným světlem, zase ji zasti
ňuje jednou z té, po druhé z oné strany; neboť noc působí
vlastní stín Země, stavějící se Slunci do cesty.00 Rovno
měrnost délky nocí jest stejná jako délky dní, nepatrné
pak přibližování a vzdalování se téhož Slunce zmirňuje
stupeň zimy a tepla61 a 365 kruhovitých oběhů slunečních
tvoří s přidáním téměř čtvrtiny dne62 roční oběh;03 Slun
ce pak, obracející svou dráhu jednak k severu, jednak
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k jihu, tvoří léto a zimu a ta dvě počasí, z nichž jedno se
pojí k mírnící se zimě, druhé k stárnoucímu létu. Tak se
odvozuje ze střídání ročních počasí počátek a příčina
všeho tvorstva na zemi i v moři. Roční oběhy Slunce
provází Měsíc v obdobích měsíčních; jeho nejslabší
světlo vzniká největším přiblížením k Slunci, nejplnější
pak největším jeho vzdálením. A nemění se jen vzhled a
podoba Měsíce tím, že jednak roste, jednak se ubýváním
vrací k počátkům, nýbrž i jeho postavení, jež jest brzy
severní, brzy jižní. Z toho vzniká též při oběhu Měsíce
cosi podobného zimnímu a letnímu slunovratu a vychází
a plyne z něho mnoho vlhkosti, kterou se živí a rostou
živočichové, jakož i dospívá a zraje rostlinstvo.64
20.
Nejpodivuhodnější však jsou pohyby těch pěti
hvězd, jež se mylně nazývají bludicemi. Nebloudí totiž,
co udržuje po celou věčnost pohyby vpřed a vzad, jakož
i ostatní stálými a pevnými. To jest u vzpomenutých
hvězd tím podivuhodnější, ježto se hned skrývají, hned
zase objevují, hned se přibližují, hned vzdalují, hned
jdou před Sluncem, hned za ním, hned se pohybují rych
leji, hned pomaleji, hned se vůbec nepohybují, nýbrž na
čas klidně stojí.100 Z jejich nestejných pohybů vypočítali
hvězdáři tak zvaný velký rok; ten vzniká, když skonče
ním dráhy Slunce, Měsíce a pěti oběžnic nastane návrat
všech do původního vzájemného postavení. O délce toho
to roku jest velký spor; nutně však jest určitá a pevně
stanovená.60 Neboť t. zv. hvězda Saturnova, od Řeků
jmenovaná Fainón (Zjevující se), jež jest od Země nej
více vzdálena, ukončuje svůj oběh téměř za 30 let; při
tom dělá mnoho podivuhodného, brzy Slunce předsti
hujíc, brzy se za ním opožďujíc, brzy se za večerů ztrá
cejíc, brzy opět za jiter se zjevujíc, ale přece po věky
věků nic na tom nemění, nýbrž vykonává tytéž pohyby

v témž čase.' 7 Pod touto oběžnicí, blíže k Zemi, pohybuje
se hvězda Iovova, zvaná Faethón (Zářící), jež probíhá
týž kruh dvanácti souhvězdí v 12 letech, provádějíc při
svém oběhu tytéž změny jako hvězda Saturnova. Této
nejbližší vnitřní kruh zaujímá hvězda Martova, zvaná
Pýroěis (Ohnivá),'" jež probíhá týž kruh jako obě vyšší
v 24 měsících bez 6 dní, tuším. Pod ní jest hvězda Merkuriova, zvaná od Řeků Stilbón (Lesklá), jež probíhá
zvířetníkem asi za rok60 a nikdy se nevzdaluje od Slunce
více než na vzdálenost jednoho souhvězdí jak dopředu
tak dozadu.70 Z pěti oběžnic nejníže a Zemi nejblíže jest
hvězda Venušina, zvaná řecký Fósforos (Světlonoš),
latinsky Lucifer (Světlonoš, Jitřenka), jde-li před Slun
cem, Večernice (Hesperos) však, jde-li za ním; ta vy
konává svůj oběh za rok,71 procházejíc šířku i délku
zvěrokruhu jako hořejší oběžnice,72 a nikdy se nevzdaluje
od Slunce více než na vzdálenost dvou souhvězdí do
předu nebo dozadu.
21.
Proto si nedovedu představiti tuto stálost u hvězd
a při tak rozmanitých drahách tuto neobyčejnou pravi
delnost po celou věčnost časovou bez ducha, rozumu a
důmyslu. Poněvadž vidíme u hvězd tyto vlastnosti, ne
můžeme je nezařadí ti do počtu bohů.73 Stejného ducha
a rozvahu však projevují též hvězdy zvané nebloudící;
jejich každodenní otáčení jest shodné a stálé, ale nemají
ani pohybů étherických, ani netkví na obloze, jak tvrdí
vlastnosti, aby sevřel a otáčel hvězdy svou silou, protože
jest řídký, průhledný a stejnoměrně prohřátý, takže ne
stačí, jak se zdá, k tomu, aby hvězdy udržel. Mají tudíž
hvězdy nebloudící svou vlastní klenbu, od spojení s étherem odloučenou a volnou. Jejich rok co rok ustavičně
s podivuhodnou a neuvěřitelnou stálostí probíhané dráhy
Cioero 6
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dokazují, že jest v nich božská síla a rozum, takže kdo
nepoznává, že právě tato tělesa mají vlastnosti božské,
nezdá se býti vůbec schopen nějakého poznání. Není tedy
na nebi ani náhody ani libovolnosti ani bloudění ani
ledabylosti, nýbrž naopak samy řád, přesnost, rozumnost
a pravidelnost. Co nemá těchto vlastností, nýbrž jest vybájené, klamné a plné omylů, vyskytuje se okolo Země
pod Měsícem, ze všech hvězd nejníže položeným, a na
Zemi. Kdo tedy pokládá podivuhodný pořádek a neuvě
řitelnou pravidelnost nebeských těles, z níž pochází
veškerá záchrana a spása všeho, za bezduchou, právě
toho jest spíše pokládati za bezduchého. Nechybím tedy,
jak myslím, počnu-li tuto rozpravu s předním zkoumatelem pravdy.

22.
Zenon určuje přírodu jako tvůrčí oheň, postupu
jící soustavně k plození. Pokládá totiž za nejvlastnější
každému umění tvořiti a ploditi a soudí, že co v našich
uměleckých výtvorech tvoří ruka, to mnohem umělečtěji
vytváří příroda, t. j., jak jsem řekl, tvořivý oheň, učitel
ostatních umění. A tak jest podle tohoto názoru celá pří
roda tvořivá, protože má jakoby cestu a směrnici, po
které jde. Podle téhož Zenona jest však přirozenost světa
vše svým objetím pevně držícího nejen tvořivá, nýbrž
přímo umělkyní, starostlivou opatřovatelkou všelikých
užitečností a výhod. A jako ostatní bytosti vznikají, rostou
a se udržují ze svých zárodků, tak má světová bytost
dobrovolné všechny pohyby, snahy a žádosti, jež nazý
vají Řekové hormai, a zařizuje konání s nimi souhlasné
právě tak jako my, kteří se pohybujeme duší a smysly.
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Poněvadž tedy takovou jest duše světová a proto může
býti právem nazvána prozíravostí neboli prozřetelností
(řecký se totiž jmenuje pronoia), to předvídá a o to
hlavně pečuje, aby se svět co nejlépe udržel, aby ničeho
nepostrádal a zvláště aby v něm byla dokonalá krása a
úplná ladnost.
23.
Promluvil jsem o celém světě i o hvězdách, takže
již máme téměř před očima množství bohů, kteří ani
nezahálejí ani s namáhavou a obtížnou prací neprová
dějí svých úkonů. Neskládají se totiž z žil, svalů a kostí
a neživí se takovými pokrmy a nápoji, z kterých se v těle
shromažďují příliš ostré nebo husté šťávy, a nemají ta
kových těl, aby se jim bylo obávati pádu nebo úderu
nebo nemocí z únavy údů; z obavy před tím vymyslil si
Epikuros bohy jako stíny a nečinné. Zatím však jsouce
obdařeni nejkrásnější podobou a umístěni v nejčistší
oblasti oblohy tak se pohybují a řídí svůj běh, jako by se
byli shodli na udržení a zachování všeho.

Původ lidových bohů.
Ale i mnoho jiných božských bytostí pro jejich veliké
zásluhy ne bez příčiny stanovili a pojmenovali jak nej
větší mudrci Řecka, tak naši předkové. Pokládali totiž
za projev božské dobroty k lidem, cokoli přináší veliký
užitek pokolení lidskému. A tak brzy označovali jmé
nem samého boha, co od něho pocházelo, jako na př.
když nazýváme plodiny Cererou a víno Liberem, z čehož
pochází známé rčení Terentiovo:
Je zkřehlá Venus bez Cerery, Li bera,1*
brzy se zase nazývá bohem věc, v níž jest nějaká větší
síla, jako na př. Věrnost a Mysl, jichž nedávno od Marka
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Aemilia Sk aura76 zasvěcené chrámy vidíme na Kapitoliu; Věrnosti zasvětil chrám už před tím Aulus Atilius
Kalatinus.77 Vidíš chrám Ctnosti, chrám Cti, obnovený
Markem Marcel lem, který byl před mnoha roky zasvěcen
Quintem Maximem za války s Ligury.78 A co chrámy
Plodnosti, Spásy, Svornosti, Svobody, Vítězství? Poně
vadž síla těchto vlastností byla tak veliká, že nemohla
býti řízena bez boha, sama věc obdržela jméno boha.
Podle toho byly posvěceny též názvy Žádost, Rozkoš a
Chtivost, ačkoli označují věci vadné a nepřirozené,
v čemž jest ovšem Velleius jiného názoru. Přece však
právě tyto chyby dotírají příliš prudce na lidskou při
rozenost. Proto velikost užitečného určila bohy, kteří byli
původci každého prospěchu. Těmito právě uvedenými
jmény označuje se síla v každém bohu.70
24.
Život a společný zvyk způsobil, že lidé pozdvihli
ve vděčné víře do nebe lidi vynikající dobrými skutky.
Tak vznikl Herkules, Kastor a Pollux, tak Aeskulapius,
též Liber (mám na mysli Libera, syna Semelina, nikoli
toho, jejž naši předkové uctivě a zbožně posvětili, jak se
o tom možno přesvědčiti z mystérií; poněvadž nazýváme
ty, kteří se z nás narodili, liberi (dětmi), proto byli z Cerery zrození pojmenováni Liber a Libera, při čemž se
u Libery pojem dcery zachovává,80 kdežto při Liberovi
pojem syna nikoli); odtud pochází též Romulus, jejž
někteří ztotožňují s Quirinem. Ti byli právem pokládáni
za bohy, protože byli nejlepší a věční, ježto jejich duše
trvaly a těšily se z věčnosti. Též z jiného, a to přírodo
vědeckého, pramene vzniklo veliké množství bohů, kteří
byvše obdařeni lidskou podobou, poskytli básníkům lát
ku k bájím, avšak život lidský přeplnili všemožnou po
věrou. Tento předmět zpracoval Zenon, po něm jej ob-
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šírněji vyložili Kleanthes a Chrysippos. V Řecku jesl
rozšířena pověst, že byl vykleštěn Caelus81 synem Satur
nem, sám Saturnus pak že byl spoután synem lovem.
V bezbožné báji jest ukryta bystrá úvaha přírodovědec
ká; byla totiž snaha, aby nebeská nejvyšší a étberická, t. j.
ohnivá, bytost, sama od sebe vše plodící, byla prosta té
části těla, jež potřebuje k plození spojení s částí druhou.
25.
Saturnus měl býti naopak bohem, který podmi
ňuje běh a obrat prostorů i časů. U Řeků se podle toho
jmenuje Kronos, což jest totéž jako cbronos, t. j. čas.8*
Saturnem pak byl nazván proto, že se sytí (saturatur)
roky; obyčejně prý totiž své syny sní, ježto věky stravují
časové rozměry a nenasytně se plní uplynulými roky.85
lovem byl prý spoután, aby jeho běh nebyl nezřízený,
nýbrž byl svázán pouty hvězd.84 Sám Juppiter, t. j. iuvans
pater (pomáhající otec), jejž nazýváme v sklonnýcb tva
rech podle pomáhání (iuvando) lovem,85 sluje u básníků
„otcem bohů a lidí“, u našich předků pak „nejlepší (a)
největší44, a to dříve „nejlepší44, t. j. nejdobročinnější, než
„největší44, poněvadž jest důležitější a zajisté i milejší
všem prospívati než míti velkou moc.88 Toho tedy ozna
čuje Ennius, jak jsem svrchu pravil, slovy:
Pohleď na to jasné nebe, které všichni 'lovem zvou,
zřetelněji než na jiném místě, kde praví:
Na něj svolám kletbu nebes, či co je to, ze všech sil;
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toho též míní naši ptakopravci, když mluví o blýskajícím
se a hřmícím Iovovi; mají totiž na mysli blýskající se a
hřmící oblohu. Euripides pak, jenž mnohé překrásně vy
jádřil, praví stručně takto:

Zda nesmírný zříš ether ve výši rozlitý,
jenž svírá celou zemi něžným objetím?
Buď nej vyšším ti bohem, za Iova jej měj!86

26.
Naproti tomu vzduch, který se podle učení stoiků
rozprostírá mezi mořem a nebem, posvěcuje se jménem
Iunony, sestry a manželky lovovy, protože se podobá
étheru a jest s ním v nejtěsnějším spojení. Učinili jej však
bytostí ženskou a přidělili Iunoně, protože není nad něj
nic měkčího.80 luno pak dostala, myslím, jméno od po
máhání (iuvando).“° Zbývala voda a země, aby byly
podle bájí tři říše. Proto byla dána Neptunovi, jednomu
z bratrů Iovových, veškerá vláda nad mořem a prodlou
žené jméno Neptunus podle nare (plovati), jako jest
Portunus od portus (přístav), s malou změnou prvních
písmen.01 Veškerá moc a přirozenost země byla přiřčena
otci Ditovi, jenž se jmenuje Dives (bohatý) jako u Řeků
Pluton,0' poněvadž vše vzniká ze země a do ní se vrací.
Jeho manželkou prý jest Proserpina, což jest slovo řecké;
neboť to jest též bohyně, jež se u Řeků jmenuje Persefone, což jest podle jejich báje símě plodů zemských,
hledané matkou.03 Matka pak se jmenuje Ceres od při
nášení (gerendo) plodů jakoby Geres04 a náhodou jest
první písmeno změněno jako u Řeků; neboť u nich též
byla nazvána Demeter jakoby Gemeter.06 Kdo obrací
veliké (magna vortit), dostal jméno Mavors,00 Minerva
pak, že buď zmenšuje (minuit) nebo hrozí (minatur) .°7
27.
A poněvadž platí ve všem začátek a konec, chtěli
míli lana prvním v obětech, jehož jméno jest odvozeno
od iens (jdoucí); proto mají otevřené průchody jméno
iani a dveře na prazích světských domů ianuae.°8 Jméno
Vesta jest původu řeckého; jest to totiž ta bohyně, jež se
u nich jmenuje Hestia.00 Její moc se vztahuje na oltáře
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a krby. Proto jest tato bohyně jako strážkyně věcí nejvnitřnějších v každé modlitbě a oběti na posledním miste.
Od této moci nejsou mnoho vzdáleni bobové Penáti, ať
již jest to jméno odvozeno od slova penus (neboť vše
chny lidské potraviny se tak jmenují) či od toho, že sídlí
uvnitř (penitus) ; proto je též nazývají básníci vnitřními
(penetrales). I Apollinovo jméno jest řecké; jest prý to
Sol (Slunce); podobně Diana jest prý totéž co Luna.
Sol má jméno odtud, že buď samojediný (solus) mezi
všemi hvězdami jest tak veliký, nebo že, když vyjde,
samojediný svítí, kdežto všechny ostatní zhasnou.100 Luna
pak byla pojmenována podle svícení (lucendo) a jest
totožná s Lučinou; proto jako u Řeků vzývají při porodu
Dianu Světlonosnou, tak u nás Iunonu Lučinu.101 Tato
Diana nazývá se též všude „těkající44 (omnivaga), ne
od lovu (venando), nýbrž proto, že se počítá mezi sedm
t. zv. bludic (vagantibus); Dianou pak byla nazvána,
protože působí v noci jakoby den (dies).102 Jest vzývána
při porodech, protože zrají někdy v sedmi, většinou v de
víti obězích Měsíce, zvaných podle vyměřených (mensa)
období menses (měsíce).103 Vtipně jako často podotkl
Timaios, když byl ve svých dějinách vyložil, že téže noci,
v které se narodil Alexander, shořel chrám Dianin v Efesu, že naprosto není divu, že Diana opustila svůj příby
tek, chtěla-li býti při porodu Olympiadině.101 Konečně
bohyni, jež ke všemu přichází (veniret), nazvali naši
Venuší (Venerem) a podle ní bylo spíše utvořeno slovo
venustas (půvab) než naopak Venus podle venustas,108
28.
Nevidíte-li tedy, jak od správných a užitečných

poznatků přírodovědeckých vyšel podnět k smyšleným a
vytvořeným bohům? To zplodilo klamné domněnky a
znepokojující bludy, jakož i téměř babské pověry. Jsouť
nám známy nejen podoby bohů, věk, šat a ozdoby, nýbrž
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i jejich rody, manželství a příbuzenské svazky, a toto
všechno bylo na ně přeneseno podle podobné slabosti
lidské; neboť se uvádějí i s vášněmi a slyšeli jsme o je
jich žádostech, mrzutostech a hněvech; a podle bájí ne
chyběly mezi nimi ani války a boje, a to nejen když, jako
u Homera, pomáhali jedni proti druhým dvěma nepřá
telským vojskům, nýbrž i když vedli své vlastní vojny,
jako s Titany a Giganty.100 Toto se pošetile vypravuje a
věří, ačkoli to jest svrchovaně prázdné a malicherné. Ale
i když pohrdneme těmito pověstmi a je zavrhneme, bu
deme přece moci poznati u každého boha, příslušejícího
k přirozenosti každé věci, jeho podstatu a vlastnosti, tak
u Cerery příslušnost k zemi, u Neptuna k moři a u ji
ných jinou, jakož i jména, kterými je zvyk označil. Tyto
bohy jsme povinni ctíti a vzývati. Úcta bohů však jest
nejlepší, nejčistší, nejsvětější a nejoddanější, vzýváme-li
je vždy s čistým, bezúhonným a nezkaženým srdcem
i hlasem. Neboť nejen filosofové, nýbrž i naši předkové
oddělili pověru od náboženství. Kdo totiž celé dni prosili
a obětovali, aby je jejich děti přežily (superstites essent),
byli nazváni pověrčivými (superstitiosi); toto jméno na
bylo později širšího významu.107 Kdo pak vše příslušné
k úctě bohů svědomitě znovu probrali a jakoby znovu
sebrali (relegerent), byli nazváni zbožnými (religiosi),
jako jsou vybíraví (elegantes) podle vybírání (eligen♦
do), rozlišující (diligentes) podle rozlišování (diligendo) a rozumějící (intellegeníes) podle rozumění (intellegendo). Neboť ve všech těchto slovech jest týž původní
význam slovesa legere jako v religiosus.108 Tak se stalo
u slov „pověrčivý44 a „nábožný44 první jménem výtky,
druhé jménem chvály. Tím pokládám za dostatečně vy
loženo, i že bohové jsou i jací jsou.
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Třetí hlavní část: výklad o božské
prozřetelnosti spravující svět.
2 9 . Dalším úkolem jest vyložiti, že bohové spravují
svět svou prozřetelností. Jest to důležitý bod a vašimi
stoupenci, Kotto, napadaný, takže není divu, že vám
patří celý náš zápas. Neboť vám, Velleie, jsou jed
notlivé názory méně známy; své totiž pouze čtete, své
milujete, ostatní bez výslechu odsuzujete. Tak na př. ty
sám jsi včera1"0 řekl, že stoikové zavádějí věšteckou sta
řenu Pronoiu, t. j. Prozřetelnost. Učinil jsi to v mylné
domněnce, že si vymýšlejí prozřetelnost jakoby jakousi
zvláštní bohyni, spravující a řídící celý svět. Jest to však
jen výrazová stručnost. Jako na př. řekl-li by kdo, že
athénský stát jest řízen rozvahou, chybělo by slovo
„areopagu“,110 tak věz, že chybí slovo „bohů“, řekneme-li, že jest svět spravován prozřetelností; plně a do
konale by to znělo: svět jest spravován prozřetelností
bohů. Proto nebruste si ten váš vtip, kterého tak po
strádá váš nárůdek, vysmíváním se nám a, na mou věru,
dáte-li něco na mě, ani se o to raději nepokoušejte, neboť
se to nesluší, není k tomu příčiny a nedovedete to! Na
tebe se to však nevztahuje, protože se nad jiné vyznačuješ
ušlechtilými mravy rodu a uhlazeností našich stoupenců,
nýbrž jak na ostatní vaše stoupence, tak zvláště na toho,
jenž zavedl tento způsob řeči; neboť jest to člověk bez
vzdělání, bez vědění, ke všem bezohledný, bez jakéhokoli
vtipu, bez vážnosti, bez půvabu.
30. Tvrdím tedy, že prozřetelnost bohů svět a všechny
jeho části i na počátku ustanovila i po všechen čas spra
vuje. Naši rozdělují výklad o tom asi na tři části. První
z nich se odvozuje z důkazu jsoucnosti bohů; připustí-li
se, třeba uznati, že spravují svět svým důmyslem.111
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V druhé části pak se dokazuje, že jest vše podřízeno
myslící bytosti, jež vše nejdokonaleji řídí; je-li toto pevně
stanoveno, následuje z toho, že byl svět zplozen z oduševněných počátků.112 V třetí části provádí se důkaz z ob
divuhodného zařízení věcí na nebi i na zemi.113
1. Pro bohy není nad řízení světa
lepší činnosti.
Tedy předně bud’ jest popříti jsoucnost bohů, což i Demokritos i Epikuros do jisté míry činí,111 uznávajíce obra
zy, nebo připustí-li ji kdo, jest mu vyznati, že konají něco,
a to znamenitého. Nic však není znamenitějšího než řízení
světa; jest tudíž spravován důmyslem bohů. Je-li tomu
jinak, zajisté jest něco nutně lepšího a větší silou nada
ného než bůh, ať už je to cokoli, buď neživá látka nebo
nutnost, jež mocně jsouc podněcována vytváří tato pře
krásná díla, jež vidíme. Potom však by nebyla přirozenost
bohů ani nejmocnější ani nejdokonalejší, protože by byla
podřízena té nutnosti nebo látce, řídící nebe, moře a zemi.
Nic však není dokonalejšího než bůh; proto nutně řídí
svět. Není tudíž bůh poslušen žádné jiné přirozenosti ani jí
podřízen,

nýbrž sám řídí celou přírodu. Připouštíme-li

rozumnost bohů, připouštíme též jejich prozřetelnost, a
to ve věcech nejdůležitějších. „Cožpak tedy nevědí, co
jest nejdůležitější a jak by to mělo býti řízeno a chrá
něno, či nemají síly udržeti a říditi věci tak důležité?44
Než neznalost jest cizí bytosti božské a nesnáz, plniti svůj
úkol pro slabost, naprosto se nesrovnává s jejich vzne
šeností. Z toho vyplývá závěr, o který usilujeme, že bo
hové spravují svět svou prozřetelností.
31.
Avšak ze jsoucnosti bohů, je-li jaká, jako že vskut
ku jest, nutně vyplývá, že mají nejen duši, nýbrž též
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rozum a že jsou vespolek spojeni jakoby občanským sjecb
nocením a pospolitostí, řídíce jeden svět jako společnou
obec a nějaké město.110 Z toho následuje, že mají s poko
lením lidským společný rozum, že jest na obou stranách
táž pravda a týž zákon, předpisující správné a odvrace
jící od zlého. Z toho též plyne, že přešel od bohů na lidi
důmysl a rozum; proto byly podle zařízení předků roz
um, věrnost, ctnost a svornost povýšeny na bohy a od
státu jim zasvěceny chrámy. Jak by se slušelo odpírati
bohům tyto vlastnosti, když uctíváme vznešené a svaté
podoby těchto vlastností? Je-li v pokolení lidském rozum,
věrnost, ctnost a svornost, odkud odjinud se mohly dostati na zemi než od bohů? A je-li v nás rozvaha, rozum
a prozíravost, mají nutně bohové tyto vlastnosti ve větší
míře a nejen to, nýbrž užívají jich též při ne jdůležitějších
a nejlepších věcech; nic však není důležitějšího ani lep
šího než svět a proto jest spravován důmyslem a prozře
telností bohů. Posléze, když jsme dostatečně dokázali
jsoucnost těch bohů, jichž význačnou sílu a skvělou tvář
vidíme, totiž Slunce, Měsíce, oběžnic a stálic, étheru a
vůbec celého světa, jakož i význam těch věcí, jež jsou
v celém světě k velikému užitku a prospěchu pokolení
lidského, vyplývá z toho, že vše řídí božský rozum a pro
zíravost. Pro první část toto dostačí.110
2. Jak jednotlivé věci, tah s v é t j a h o
celek jest pro svou krásu a dokona
lost spravován rozumnou a božskou
přírodní silou.
32.
Následuje důkaz, že jest vše podřízeno myslící
bytosti a jí nejkrásněji řízeno. Dříve však jest stručně
vyložiti, co jest tato bytost, abychom snáze mohli poznati,
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co chceme dokázali. Jedni pokládají tuto bytost za jakousi
nerozumnou sílu, vzbuzující v předmětech nutné pohyby,
jiní však za sílu rozumnou, přímo plánovitě postupující
a jasně ukazující příčiny a účinky v každé věci; její do
vednosti by nedostihlo napodobením žádné umění, žádná
ruka, žádný umělec. Neboť síla zárodku jest tak veliká,
že, padne-li do půdy, jež jej pojme a obklopí, a dostane-li
se mu látky potřebné k životu a vzrůstu, tvoří a působí
přes svou nepatrnost každý ve svém druhu takovým způ
sobem, že se dílem živí toliko svými kořeny, dílem se
mohou též pohybovati, vnímati, projevovati snahy a ploditi ze sebe bytosti sobě podobné. Někteří označují jmé
nem přírody vše, jako Epikuros, jenž podává toto roz
dělení: všechno jsoucno se skládá z prázdného prostoru,
těles a jejich vlastností.117 Když však my tvrdíme, že svět
trvá a jest spravován přírodní silou, nemyslíme to tak,
jako u hroudy nebo úlomku kamene nebo jiného podob
ného předmětu bez vnitřní souvislosti, nýbrž jako u stro
mu nebo živočicha, u nichž není nahodilosti, nýbrž zřej
mý pořádek a cosi podobného umění.118
33. Žije-li a jest při síle uměním přírody, co souvisí
kořeny se zemí, zajisté i sama země jest udržována touže
silou, poněvadž jsouc obtěžkána zárodky, vše rodí a ze
sebe vydává, živí a množí kořeny ve svém lůně a sama
zase se živí vnějšími látkami horními, kdežto jejími vý
pary se živí vzduch i éther i všechno nebeské. Tak je-li
země udržována při síle přírodou, jest týž poměr v ostat
ním světě; neboť kořeny tkví v zemi, živočichové pak
jsou udržováni vanutím vzduchu a vzduch sám s námi
vidí, slyší a mluví,110 ježto nic z toho není bez něho mož
né. Dokonce se s námi i pohybuje; neboť kamkoli jdeme
a se pohybujeme, zdá se, jako by ustupoval a dělal místo.
Co jest unášeno do středu světa, který jest nejdoleji, a co
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od středu vzhůru a kruhovitým pohybem kolem středu,
tvoří souvislý a jednotný světový celek, a poněvadž jsou
čtyři druhy živlů, udržuje se přeměnou jich souvislost
vesmíru.120 Neboť ze země vzniká voda, z vody vzduch,
ze vzduchu ether, potom zase naopak z étheru vzduch,
z něho voda a z vody nejspodněji země. Tímto pohybem
živlů, z kterých vše se skládá, nahoru a dolů, dozadu a
dopředu udržuje se spojení částí světa. To jest buď věčné
a téhož ustrojení, jak je vidíme, nebo aspoň velmi trvalé,
udržující se po dlouhý, téměř nesmírný čas.121 Ať se
stane jedno či druhé, následuje z toho, že jest svět
spravován oduševněnou bytostí. Která totiž plavba lodí
nebo které vystrojení vojska nebo, abychom opět zvolili
přirovnání z výtvorů přírody, jaké stvoření révy nebo
stromu, dále podoba a úprava údů živočicha projevuje
tak velikou dovednost přírody jako sám svět? Buď tedy
není nic řízeno oduševněnou bytostí, nebo jest přiznati,
že jest jí řízen svět. Neboť jak by jí mohl nebýti řízen
sám, obsahuje-li všechny ostatní bytosti a jejich zárodky?
Tak na př. tvrdil-li by někdo, že vznikají zuby a známky
dospělosti přirozeně, ale sám člověk, jemuž vznikají, od
přirozenosti netrvá, nechápal by, že, co ze sebe něco vy
tváří, má dokonalejší přirozenost než to, co z toho vzniká.
34.
Všech věcí spravovaných přírodou, původcem, zasévačem a, abych tak řekl, otcem, pěstitelem a živitelem
jest svět, který živí a udržuje vše jako své údy a části.
Jsou-li části světa řízeny přírodou, nutně jest jí řízen sám
svět a toto řízení neobsahuje nic, co by mohlo býti ká
ráno; byloť vytvořeno z látek, jež byly po ruce, nejlepší
možné. Ať někdo dokáže, že bylo možné lepší! To se ni
kdy nikomu nepodaří, a bude-li někdo chtíti něco opraviti, buď to zhorší, nebo bude usilovati o věc nemož
nou.122 Jsou-li všechny části světa zařízeny tak, že by
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nemohly býti ani k užívání lepší ani na pohled krásnější,
vizme, zda jsou nahodilé, či takové, že by bez řízení
smyslů a božské prozřetelnosti naprosto nemohly spolu
souviseti. Jsou-li výtvory přírody lepší než výtvory umě
ní a nevytváří-li umění nic bez rozumu, nelze ani přírodu
pokládati za neúčastnu rozumu. Jak se tedy srovnává při
pohledu na sochu nebo obraz vědomí, že bylo použito
umění, nebo při spatření v dáli plující lodi jistota, že se
pohybuje rozumem a uměním, nebo při pozorování slu
nečních nebo vodních hodin poznatek, že hodiny nevyznačuje náhoda, nýbrž umění, s domněnkou, že sám svět,
obsahující všechna tato umělecká díla a jejich původce,
jakož i všechno ostatní, jest prost rozvahy a rozumu?
Přinesl-li by někdo do Skythie nebo Britannie123 hvězd
nou oblohu nedávno zhotovenou naším přítelem Poseidoniem,124

jejíž

jednotlivé

obraty

způsobují

u

Slunce,

Měsíce a pěti oběžnic totéž, co na nebi jednotlivé dni a
noci, kdo by v těch nevzdělaných zemích pochyboval, že
ta hvězdná obloha jest výtvorem rozumu?
35.
Epikurovci však jsou na rozpacích o tom, zda svět,
z něhož vše se rodí a povstává, byl vytvořen náhodou
nebo nutností, či rozumem a božskou myslí, a domnívají
se, že Archimedes dokázal napodobením obratů báně ne
beské více než příroda jich vytvořením, ač jsou tyto vý
tvory přírody dokonalejší než ony napodobeniny. Vždyť
onen pastýř u Akcia, který nikdy předtím neviděl loď,
spatřiv s hory v dáli božské a nové plavidlo Argoplavců,
nejprve pln obdivu a strachu takto hovoří:
Tak obr veliký
se žene s moře, mocně hluče, šupěje,
a vlny valí před se, víry vzněcuje,
a vpřed se řítí, moře pění se a dme.
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*5*

Hned zdá se, jako by se valil deštný mrak,
hned, jak by balvan rván byl větrem do výše
neb vichřicí, hned jak by víry kruhové
vln shlukováním vzbouřené se tvořily.
Či chystá moře zemi strašnou pohromu,
neb Triton,12* niče trojzubem svou jeskyni
vln mořských rozbouřených na dně v základech,
ven z hloubi vrhá k nebi spoustu kamennou?120
Zprvu jest na rozpacích, co jest to neznámé, co zří, ale
dále, když byl spatřil mladé plavce a uslyšel jejich zpěv,
praví:
Tak hřmotně svými zobci prudcí delfíni
a hbití pracují
a dále:
to

Silvanově127

písni podobný
k sluchu doléhá sem zpěv

a tak podobně. Proto jako tento pastýř při prvním po
hledu myslí, že zří cosi neživého a bezcitného, později
však počíná podle určitějších známek tušiti, jaké povahy
jest, o čem byl v nejistotě, tak měli i filosofové, uvedl-li
je náhodou první pohled na svět ve zmatek, později, když
uzřeli jeho vymezené a stejnoměrné pohyby a vše řízené
podle platných řádů a s nezměnitelnou pravidelností,
poznati, že v tomto nebeském a božském domě sídlí nejen
obyvatel, nýbrž i správce a ředitel a jakoby stavitel tak
velikého díla a podniku.^?

3. Podivuhodné zjevy na nebi i na
zemi svědčí o božském řízení světa.
36.
Nyní však, jak se zdá, ani netuší podivuhodnost
věcí na nebi i na zemi. Původně totiž byla Země ležící
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v středu vesmíru obklopena oživující a dychatelnou látkou, jménem aer (vzduch); jest to sice slovo řecké ale
užíváním u nás zdomácnělo a jest otřelé, jako by bylo
latinské. Tento vzduch jest opět obklopen nesmírným
étherem, vzniklým z nejvyšších ohňů. Vypůjčme si i toto
slovo a užívejme ho v latině právě tak jako slova aer
ačkoliv Pakuvius121’ vykládá:
Co tu říkám, naši nebem, étherem zvou Řekové,
jako

by

jisté,

to

nemluvil

Řek!

neposloucháme-li

ho

„Mluví
jako

přece

Řeka.

latinsky.“

Za

jiném

místě

Na

praví týž básník:
ToC rodem Řek, jak o tom svědci sama řeč.
Než vraťme se k důležitějšímu! Z étheru tedy vznikají
plameny

nesčíslných

hvězd,

z

nichž

hlavní

jest

Slunce,

ozařující vše nejjasnějším světlem, mnohokrát větší a roz-t
lehlejší než celá Země, a dále ostatní hvězdy nesmírné
velikosti. A tyto tak veliké a četné ohně nejen Zemi a
tomu, co jest na ní, nic neškodí, nýbrž tak prospívají, že
kdyby se ty hvězdy pohnuly s místa, nutně by se Země
od tak velikého žáru vzňala, protože by bylo odstraněno
jeho zmirňování a řízení.
37.
A tu bych se neměl diviti, je-li někdo přesvědčen,
že jakási pevná a nedělitelná tělíska jsou unášena svou
silou

a váhou

nejozdobnější
člověk,

a vytvářejí

a

který

svým

nahodilým

svět?

Nechápu,

nejkrásnější

pokládá

něco

takového

za

shlukováním
proč

možné,

by

se

nemohl

domnívati, že by z otisků nesčíslného počtu zlatých nebo
jiných

21

písmen

někde

na

zem

vysypaných

mohly

vzniknouti letopisy Enniovy, aby mohly býti znovu čte
ny;

sotva

při

jediném

verši

by

náhoda

tolik

Jakpak mohou epikurovci tvrditi, že z tělísek, neobda-
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dokázala.

řených ani barvou ani jinou vlastností, nazývanou Řeky
poiotés,130 ani smysly, nýbrž jen tak nahodile se shluku
jících, byl vytvořen svět nebo spíše nesčíslné světy,
z nichž jedny v každém okamžiku povstávají, jiné zani
kají? Může-li shluk atomů vytvoří ti svět, proč ne též
sloupořadí, chrám, dům nebo město, když to jest přece
méně pracné a mnohem snazší? Žvaní o světě jistě s ta
kovou pošetilostí, že, jak se mi aspoň zdá, nikdy nepo
hlédli na tu podivuhodnou výzdobu oblohy, o které hod
lám nyní pojednati. Proto praví velmi vhodně Aristo
teles: „Kdyby byli lidé, kteří by stále bydleli pod zemí
v dobrých a osvětlených příbytcích, ozdobených sochami
a obrazy a opatřených všemožným nadbytkem lidí do
mněle blažených, nikdy však nevyšli nad zemi, nýbrž jen
z pověsti se doslechli o jakési božské síle, na to pak
kdyby se za nějaký čas rozevřely otvory země a oni
mohli vystoupiti z oněch ukrytých sídel na tato místa
námi obývaná a náhle uviděli zemi, moře a nebe, po
znali velikost mraků a sílu větrů, spatřili slunce a po
znali jeho velikost, krásu a účinnost, že působí den, roz
lévajíc světlo po celé obloze, a kdyby po zastínění země
nocí zřeli celou oblohu, posetou a vykrášlenou hvězdami,
rozmanitost světla měsíce brzy přibývajícího, brzy ubý
vajícího, východ a západ, jakož i určité a nezměnitelné
dráhy všech těchto těles, jistě by uznali při pohledu na
to vše jsoucnost bohů a tato veliká díla za jejich výtvory.“
38.
Toto praví tedy Aristoteles. My však si představme
takovou tmu, jaká prý kdysi obestřela sousední končiny
po výbuchu Etny, takže po dva dni nikdo nikoho nepo
znával! Když třetího dne slunce opět vysvitlo, zdálo se
jim, jako by byli obživli. Kdyby se totéž stalo nám, že
bychom po věčné temnotě náhle spatřili denní světlo,
Cicero 7
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jaký by se zdál pohled na nebe? Avšak každodenním
opakováním toho pohledu zvykají si na něj oči i mysl,
takže se nedivíme ani nepátráme po důvodech věcí, jež
stále vidíme, jako by nás neměla spíše novota než veli
kost věcí podněcovati k pátrání po jejich příčinách. Kdo '
by totiž pokládal za člověka toho, kdo by sice viděl tak
určité pohyby oblohy, tak pevně stanovený pořádek
hvězd a vše navzájem tak pevně spojené, ale přece tvrdil,
že v tom není rozumného důvodu, nýbrž že se děje pou
hou náhodou to, čeho velikou důmyslnost nemůžeme postihnouti sebevětším důmyslem? Či kdykoli vidíme něco
se pohybovati nějakým strojovým zařízením, jako na př.
nebeskou báň nebo hodiny nebo přemnoho jiných věcí,
nepochybujeme, že to jsou díla rozumu, když však vidí
me otočení oblohy, dějící se s podivuhodnou rychlostí a
působící s naprostou pravidelností střídání ročních dob
k svrchovanému blahu a udržení všeho, měli bychom pochybovati, že se to děje s rozumem, ba s vynikajícím
božským rozumem? Vždyť již pouhým zrakem bez po
drobného zkoumání jest možno jaksi uvážiti krásu těch
věcí, jež pokládáme za zařízení božské prozřetelnosti.
39.
vesmíru,

Nejprve pohleďme na Zemi, umístěnou ve středu
pevnou

a

vlastní

přitažlivostí

se

seskupující

všude v kouli, jak jest oděna květinami, travinami, stro
my a plodinami, čehož neuvěřitelné množství rozlišuje
nevyčerpatelná

rozmanitost!

K

tomu

připojme

chladné

nevysychající prameny, průhledné vody řek, zelené lemy
břehů, rozsáhlé klenby jeskyň, strmé skály, do výše se
vypínající hory, nesmírné roviny, dále skryté žíly zlata
a stříbra a nevyčerpatelné spousty mramoru! A jaké a
jak rozmanité jsou druhy zvířat krotkých i divokých!
Jaký let a zpěv ptactva! Jaké pastviny pro dobytek!
Jaký život zvěře lesní! A co mám říci o pokolení lidí?

Ti byvše ustanoveni jakoby za vzdělavatele půdy, nene
chávají ji zpustnouti ani divou zvěří ani zdivoěeti drsným
plevelem; jejich prací skvějí se pole, ostrovy a břehy,
poseté domy a městy. Kdybychom je mohli viděti očima,
jako je vidíme v duchu, nikdo by při pohledu na celou
zemi nepochyboval o božském rozumu. A jak veliká jest
krása moře! Jaký pohled na ně vcelku! Jaké množství a
jaká rozmanitost ostrovů! Jaký půvab břehů řek a moří!
Kolik a jak různých druhů živočichů, žijících jednak pod
vodou, jednak plovoucích na hladině a se potápějících,
jednak přirostlých ke skalám lasturami! Samo pak moře
dychtíc po zemi, tak omývá její břehy, že se zdá, jako
by byl ze dvou živlů utvořen jeden. Dále vzduch souse
dící s mořem mění se podle dne nebo noci a hned zře
děný a rozptýlený vznáší se do výše, hned zhuštěný sráží
se v mraky a sbíraje vlhkost zavlažuje dešti zemi, hned
proudě sem a tam tvoří větry; působí též roční střídání
zimy a tepla, podporuje let okřídlenců a jsa vdechován
živí a udržuje živé tvory.
40.
Zbývá nejzazší a od našich obydlí nejvýše vzdá
lená vše obklopující a pohromadě držící klenba nebeská,
zvaná též éther, okraj a ohraničení vesmíru, na níž opi
sují ohnivá tělesa s nejpodivuhodnější pravidelností své
vymezené dráhy. Z nich Slunce, převyšující mnohokráte
Zemi svou velikostí, otáčí se kolem ní a způsobuje vy
cházením a zapadáním den a noc; brzy se přibližujíc,
brzy vzdalujíc, tvoří každoročně od krajních bodů dva
opačné obraty.131 V průběhu jich jednou Zemi jakoby
smutkem stahuje, podruhé zase radostí rozšiřuje, takže
se zdá zároveň s oblohou rozradostněna. Měsíc pak, který
jest, jak dokazují hvězdáři, větší než polovice Země,1'
pohybuje se v týchž prostorách jako Slunce,1"1 ale hned
se s ním setkávaje, hned se od něho vzdaluje, vysílá
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světlo od nělio přijaté na Zemi, při čemž sám prochází
různými světelnými změnami: když stojí pod Sluncem a
proti němu,”4 zastírá jeho světelné paprsky, když však
padne do stínu Země a jest mimo dosah Slunce, náhle
hasne tím, že Země vstoupí a vsune se mezi něj a Slun
ce.116 V stejných drahách pohybují se též kolem Země
oběžnice, vycházející a zapadající týmž způsobem; jejich
pohyby jsou brzy rychlejší, brzy pomalejší, často se též
zastavují. Nad toto divadlo nemůže býti nic podivuhod
nějšího, nic krásnějšího. K tomu přistupuje nesmírné
množství stálic tak rozmanitě seskupených, že byly po
jmenovány podle známých postav, jimž se podobají.44
41.

Patře při tom na mě, Balbus pravil: „Užiji básní

Aratových,”0

jichž

překlad,

pořízený

tebou

latinsky

za

časného mládí, tak mne zajímá, že znám z něho mnoho
míst zpaměti. Tedy, jak se ustavičně očima přesvědču
jeme, beze vší změny a rozmanitosti
ostatní tělesa na nebi řítí se pohybem rychlým,
zároveň s oblohou nesena jsouce ve dne i v noci;
pozorováním jich nemůže se nasytiti ničí duch, toužící
viděti stálost vesmíru.
Oba dva krajní vrcholky zemské osy se zovou
točnami.
Kolem severní otáčejí se dvě Medvědice nikdy nezapa
dající.
Z těchto menší u Řeků KynosuraXil má jméno,
větší pak Helike,138
jejíž velmi jasné hvězdy můžeme zříti po celé noci.
Naši ty hvězdy Septemtriony139 zváti jsou zvyklí.

Stejným počtem hvězd podobně umístěných ozařuje touž
točnu malá Kynosura;
tato jest Foinikům noční vůdkyní na širém moři,
ona však první na nebi hvězdami jasněji září,
ihned s počátkem noci jsouc daleko široko zřejmá;
tato malá jest sice, však plavcům prospěšná velmi,
neboť na vnitrní dráze se v menším otáčí kruhu.""
42.
pohled,

A aby byl na tyto hvězdy ještě pozoruhodnější

mezi nimi jak řeka se plazí s prudkými víry
hrozivý Drak, jenž vine své tělo vzhůru a dolů,
vytvářeje tah zahnuté oblouky z něho.
Celý jeho vzhled jest skvělý, zvláště však zasluhuje po
všimnutí podoba jeho hlavy a žár očí:
jeho hlavu však nezdobí toliko jediná hvězda,
nýbrž leskem dvou hvězd má svoje značeny skráně,
z divokých očí mu planou jak ohně dvě palčivá světla,
brada pak jeho paprsky jedné hvězdy se svítí;
na hladkém krku šikmo dozadu hledící hlava
na ohon Většího Medvěda, řekl bys, upírá pohled.
I ostatní tělo Draka zříme po celé noci,
hlava však jeho se nakrátko ukryje v moři,141
takže se východ i západ jakoby vespolek pojí.
U této hlavy pak se otáčí
těsně jakoby truchlícího znavený obraz,
který Řekové
jmenují Klečícím,1'2 protože koleny opřen se točí.
Koruna14' s nádherným leskem tu spočívá v souhvězdí
tomto.
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Ji jest viděti vzadu, u hlavy pak Hadonoše,
kterého Ofiuchos144 slavným zvou Rekové jménem.
Tento stiskem obou svých rukou objímá Hada,
sám vsak zůstává spoután jeho vždy zkrouceným tělem.
Neboť had muže uprostřed pod hrudí svíraje drží,
ten však se vzpírá a hluboké stopy vtiskuje v zemi,
oči a prsa mocného Stírá nohama tlačí.
Oba Medvědy pak následuje
Medvědů strážce, zvaný též obecně Poháněč volů,1**
protože Medvěda u oje spjatého před sebou žene.
A dále tomuto Poháněči
pod hrudí přibita zdá se
paprsky zářící hvězda, jež Arktur jest slavného jména;
pod ním se pohybuje
Panna110 se skvělým tělem, jež v ruce lesklý klas drží.
43.

Hvězdy pak jsou rozvrženy tak, že se v těchto

ohromných rozměrech projevuje božská důmyslnost.
Blížence"1 spatříš pak pod hlavou Medvěda, pod ním
uprostřed leží pak Rak, jenž svými klepety svírá
velkého Lva, jenž třesavý plamen vysílá z těla.
Vozku148
po levé Blíženců straně zas spatříš nakloněného;
zrakem hrozivě upřeným Helike na něho hledí.
Jasná pak Koza u jeho levého ramene stojí.
A dále následuje:
Velké souhvězdí toto jest jasným nadáno světlem,
kdežto Kůzlata světlo jen skrovné skýtají lidem.

Pod nohama Vozky
s mocnými rohy pak Býk se opírá mohutným tělem.
Jeho hlava jest poseta hojnými hvězdami:
tyto pak hvězdy „Deštivé^ u Řeků zváti jest zvykem
(hyein totiž znamená pršeti); naši nazývají je z nevědo
mosti Prasátka, jako by byly pojmenovány podle prasat
(sus), nikoli podle dešťů.149 Menšího Medvěda pak ná
sleduje odzadu s roztaženýma rukama Kefeus:150
neboť se k samým Malého Medvěda obrací zádům.
Před ním jde
Kassiopeia s matnou jen hvězd svých podobou. Před ní
Andromeda pobývá, význačná zářícím tělem,
ve svém smutku se pohledu matčinu vyhýbající.
Této vrcholku hlavy se Pegasos161 s vlající hřívou
lesklou dotýká břichem; jedna pak společná hvězda
obojí souhvězdí společným světlem pospolu drzí,
jako by z hvězd těch na věky svazek učinit chtěla.
Dále pak Beran tu tkví, jenž rohy má stočené oba,
a vedle něho
Ryby, z nichž jedna poněkud nad druhou vyčnívá vzhůru,
hroznými severu větry jsouc větší dotčena měrou.
44. U nohou Andromedy jest popisován Perseus,
kterého z nejvyšších severu končin bičují větry.
U jeho levého kolena
Kuřátka152 uzříš mdlého jen světla.
Nato jest vidět, jak lehce klenutá Lyra tam leží,
dále, jak perutná Labuť jest pod šírým oblohy krytem.
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Nejblíže hlavy Pegasovy jest pravice Vodnáře a potom
Vodnář celý.
Kozoroh, tělem jsa napolo zvíře,1™ na velkém kruhu
soptí tam z mohutných prsou ledovou zimu;
když jej byl Titan obdařil trvalým světlem, vůz svůj
k návratu v zimní obrací době, kdy nej kratší den jest.1M
Odtud dále jest viděti
Štíra, jak z hlubiny do výše stoupaje, mocně se jeví,
při tom pak mohutným tělem Luk zahnutý za sebou
táhne.
U něho Labuť se točí, jsouc skvělá bílým svým peřím ;
vedle pak s planoucím tělem se povznáší mohutný Orel.
Na to Delfín,
dále pak Orion stojí a skví se svým nahnutým tělem.
Jeho následuje
známý ohnivý Pes, jenž světlem svých hvězd se tam
třpytí.1™
Potom následuje Zajíc,
který oběhu svého nikdy se nevzdává z únavy těla.
Při Psa ocasu Argoir'° se pomalu dopředu šine . . .
Tuto zakrývá Beran a Ryby svým šupinným tělem,
jak svou nádhernou hrudí se dotýká okraje řeky.1™
Ji uzříš daleko plynoucí a se šířící; pak
tenké uvidíš Pouto1™
jímž jsou spojeny Ryby, jak okolo ploutví je mají.
U žahadla pak lesklého Štíra uvidíš Oltář,
který ovívá auster1™ svým jemně vanoucím dechem.
W4

Vedle něho Kentaur
kráčí a koňskou svou část chce podložit klepetům Štíra;
v pravici do výše vztyčené Čtvernohou obludu160 drze,
k jasnému Oltáři míří a hrozivé kroky své nese.
Tuto z podzemních končin se vztyčuje obrovská Hydra;
její tělo jest daleko rozloženo,
nad jejím závitem středním pak třpytí se blýskavý Pohár.
Hydru pak zezadu Havran s lesklým na těle peřím
zobákem klove a zpředu je u samých Blíženců právě
Malý Pes, souhvězdí známé, jež Rekové Prokyord81
zovou.
Může se zdáti člověku se zdravým rozumem všechno toto
uspořádání hvězd a tato nádherná výzdoba nebe výtvo
rem náhodou a jen tak sem a tam se pohybujících tě
lísek? Či mohla nějaká jiná přírodní síla bez ducha a
rozumu vytvoří ti, co nejen potřebovalo k svému vzniku
rozumu, nýbrž čeho povaha bez nejvyššího rozumu ne
může býti pochopena?
45.
A nejen toto jest podivuhodné, nýbrž nic nad to
není velkolepějšího kromě toho, že svět jest tak stálý a
jeho soudržnost tak trvalá, že ani nemůže býti nic vhod
nějšího vymyšleno.102 Neboť všechny jeho části směřují
ze všech stran stejnoměrně do středu; ale především tě
lesa setrvávají ve vzájemném spojení, jako by byla svá
zána nějakým poutem. To činí síla, jež vytvářejíc všechno
myslí a rozumem, rozprostírá se celým vesmírem a vše
unáší a obrací s okraje do středu. Pročež, je-li vesmír
kulovitý, takže se všechny jeho části všude samy sebou
a mezi sebou rovnoměrně udržují pohromadě, nutně se
děje totéž se Zemí; nic neruší směřování všech jejích částí
do středu (tento střed pak jest v kouli nejdoleji), co by
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mohlo zviklati tuto mocnou sílu přitažlivosti a tíže. Z té
hož důvodu moře, ač jest nad zemí, přece směřujíc do
středu Země, zakulacuje se stejnoměrně se všech stran a
nikdy nepřeteče a se nerozlije. Vzduch s ním souvislý
zdvíhá se sice svou lehkostí do výše, přece však se rozlévá
na všechny strany; a tak jest jednak v souvislosti a spo
jení s mořem, jednak stoupá svou přirozeností k obloze,
jejíž jemností a teplem byv zmírněn, poskytuje živoči
chům látku potřebnou k životu a blahu. Jej obklopující
nejvyšší, t. zv. étherická, část oblohy podržuje svůj jemný
a přimíšením ničeho jiného nezhuštěný žár a spojuje se
s krajní vrstvou vzduchu.
46.
V étheru se otáčejí hvězdy, udržující se svou vlastní
tíží v kulovitém tvaru a v rovnováze pouhým tvarem a
podobou; jsou totiž kulaté a tyto tvary, jak jsem již dříve,
tuším, řekl,103 naprosto nemohou býti porušeny. Hvězdy
pak jsou povahy ohnivé a proto se živí výpary země,
moře a ostatních vod, jež vytahuje Slunce z oteplované
půdy a vodstva; hvězdy a celý ether se jimi živí a obno
vují a potom je zpět vypouštějí a znovu odtamtud vyta
hují, takže nepřijde nazmar skoro nic nebo jen velmi
málo, co stravuje oheň hvězd a plameny étheru. Z toho
naši soudí, že celý svět nakonec shoří — Panaitios však
prý o tom trochu pochyboval101— protože stráví-li se vlh
kost, nemůže ani země býti vyživována, ani vzduch znovu
proudili, ježto jest jeho vznik po vyčerpání vší vody ne
možný. Tak prý nezbude nic leč oheň, ale jeho oživující
božskou silou nastane obnova světa a vznikne opět tentýž
jeho soulad. Nechci se vám zdáti rozvláčný ve výkladu
o zákonitosti hvězd, zvláště tak zvaných bludic; jejich
soulad jest přes největší různost pohybů tak veliký, že,
kdežto nejvzdálenější Saturn způsobuje chladno, pro
střední Mars vzduch rozpaluje, mezi oběma pak ležící
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Juppiter jej osvětluje a jeho žár mírní a dvě hvězdy na
vnitřní straně Marta jsou úplně poslušný Slunce,1'15 sa
mo Slunce naplňuje svým světlem celý svět a Měsíc jím
osvětlovaný způsobuje těhotenství, porod a zralost k plo
zení. Kým nepohne tato spojitost a téměř souhlasné slou
čení přírody k udržení dobrého stavu světa, ten, jak jsem
přesvědčen, nikdy se nad ničím z toho nezamyslil.
Divy
říše
rostlinné
i
živočišné
a
účelnost přírody k prospěchu člověka
svědčí o vládě božské prozřetelnosti.
47.
Abychom však přistoupili od věcí nebeských k po
zemským, v čem z nich by se neprojevoval rozum myslící
bytosti? Nejprve u rostlinstva stonky jednak dodávají
pevnosti tomu, co udržují zpříma, jednak táhnou ze země
šťávu, kterou se živí, co se udržuje v zemi kořeny, a pně
se potahují lýkem a korou, aby byly bezpečnější před
mrazy a vedry. Révové keře pak se chápou úponky jako
rukama svých opor a tak se vztyčují jako živočichové. Od
kapusty však, byla-li vedle nich nasázena, prý se do
konce vzdalují jako od rostliny zhoubné a škodlivé a
vůbec se jí nedotýkají. Jak veliká jest dále rozmanitost
živočichů a síla k tomu směřující, aby každý setrval ve
svém druhu! Jedni z nich jsou pokryti koží, jiní srstí,
jiní ježatými ostny, jiné opět vidíme porostlé peřím, jiné
šupinami, jiné ozbrojené rohy, jiní pak mají k úniku
křídla. Každému pak z nich připravila příroda vhodnou
potravu v hojné míře. Mohl bych obšírně vykládati, jak
vhodně a jemně jsou rozvrženy části živočišného těla
k přijímání a zpracování té potravy a jak podivuhodně
zhotoveny údy. Neboť všechny útroby jsou tak utvořeny
a umístěny, že žádná z nich není zbytečná, nýbrž všechny
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jsou velmi potřebné k udržení života. Táž příroda dala
zvířatům smysly a pud, aby tohoto užívala k opatřování
přiměřené potravy, oněmi pak rozlišovala zhoubné od
prospěšného. Jedni živočichové přistupují k potravě
chůzí, druzí plazením, jiní letem, jiní plováním a potra
vu buď uchopují otevřením tlamy a zuby nebo pevnými
drápy nebo zakřivenými zobáky; jedni potravu ssají,
druzí trhají, jiní pohlcují, jiní koušou. Jedni jsou tak
nízkého těla, že snadno sbírají potravu se země, živoči
chové vyšší postavy, jako husy, labutě, jeřábi, velbloudi,
jsou podporováni štíhlostí krku; slonu byl též dán cho
bot, poněvadž měl pro velikost těla nesnadný přístup
k potravě.
166
48.
Zvířatům, živícím se živočichy jiného druhu,1
dala příroda sílu nebo rychlost; některá dostala též ja
kousi dovednou vynalézavost, jako na př. u pavouků
jedni tkají jakoby sítě na zdolání hmyzu, který by v nich
uvázl, jiní zas'1 číhají, a chytí-li se nějaká oběť, znena
dání ji uchopí a stráví. Kyjovka (řecký se jmenuje
pinné) s dvěma velkými rozevřenými lasturami vchází
pro opatřování potravy v jakýsi spolek s malým krabem;
a tak, když vplovou do otevřené lastury malé rybičky,
byvši upozorněna kousnutím kraba, stiskne lastury. Tak
si vyhledávají společně potravu dvě zcela si nepodobná
zvířátka. Při tom jest se s podivem tázati, zda se sešla
náhodou, či je spojila již od narození sama příroda.107
Nemalý obdiv vzbuzuje též u vodních zvířat, rodících se
na zemi, jako na př. u krokodilů a říčních želv, jakož
i u některých hadů, rodících se mimo vodu, že jakmile
se dovedou opříti o zem, pátrají po vodě. Dáváme do
konce i kachní vejce pod slepice; mláďata z nich vylíhlá
jsou zprvu jimi živena jako matkami, jež je obyčejně
vysedí; potom však je opouštějí a utíkají před nimi, jak-
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mile spatří vodu jako svůj přirozený domov. Takovou
péči o sebezáchovu vštípila příroda živočichům.
49. Četl jsem též o jakémsi ptáku, jménem pelikán, že
si hledá pokrm, přilétaje k ptákům ponořujícím se do
moře; když se vynoří s chycenou rybou, tak dlouho prý
je klove do hlavy, až pustí kořist, a potom se na ni vrhne
sám.1'”" Tento pták prý též má zvyk polykati lastury, a
když se mu uvaří v žaludku, vyvrhuje je a vybírá z nich
jedlé. Mořské žáby109 prý se zase obalují pískem a po
hybují k vodě, a když se k nim přiblíží ryby jako k vna
dě, jsou jimi zdolány a pozřeny. Jestřáb vede s ha
vranem boj jaksi od přírody; proto jeden druhému roz
bíjí vejce, kdekoli na ně přijde. Dále zpozoroval Aristo
teles, jenž zaznamenal mnoho podivuhodného, že jeřábi
tvoří při letu přes moře do teplejších krajin podobu troj
úhelníka; jeho předním rohem rozrážejí vzduch v cestě
stojící, po obou stranách pak křídly jakoby vesly poněkud
zmirňují svůj let. Základna trojúhelníka vytvořeného je
řáby jest podporována větry jako záď lodi a jeřábi v zad
ní řadě kladou krky a hlavy na záda přednějších; po
něvadž to sám vůdce nemůže učiniti, nemaje, o koho by
se opřel, letí zpět, aby si též odpočinul, a na jeho místo
nastupuje jeřáb odpočatý a tato výměna se zachovává po
celý let. Mohl bych uvésti ještě mnoho takových příkla
dů, ale poznáváte již, oč v podstatě jde. Též jest příliš
dobře známo, jak se zvířata chrání, jak se na pastvě
ohlížejí a v doupatech schovávají.
50. Podivuhodné jest též, nač přišli v novější době,
t. j. před několika stoletími, důmyslní lékaři, že se totiž
psi léčí dávením, ibisové egyptští pak čištěním útrob.1"’
Slyšeli jsme též, že pantheři, jež chytají v divokých kra
jinách otráveným masem, mají jakýsi prostředek, po je
hož užití nehynou, a že divoké kozy na Krétě, byvše za-
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sazeny šípy lovce, vyhledávají bylinu zvanou dietám*
nus,171 po jejímž požití prý vypadávají šípy z těla. Laně
pak krátce před vrhnutím mláděte pročišťují se jakousi
bylinkou, zvanou sesek Mimo to pozorujeme, jak se
každé zvíře brání svou vlastní zbraní proti násilí a ne
bezpečí, tak býci rohy, kanci tesáky, lvi kousnutím; jiná
zvířata zase se chrání útěkem nebo ukrytím, sepie vyli
tím černé šťávy, rejnoci omračováním, mnohá též zapu
zují pronásledovatele nesnesitelně odporným zápachem.
51.
Aby však ladnost světa byla trvalá, postarala se
božská prozřetelnost o zachování rodu u zvířat i stromů
a vůbec u rostlin. Símě všech těchto rostlin má tu sílu, že
se jich z jednoho rodí několik, a to símě jest ukryto v nej
vnitřnější části plodů, vyrážejících v hojnosti z každého
stébla; těmito semeny se též živí lidé v hojné míře a
země se naplňuje obnovenými odnožemi těchto rostlin.
Nač mám míuviti o rozumnosti, projevující se u zvířat
k trvalému zachování jejich rodu? Neboť předně jedna
jsou mužského, druhá ženského pohlaví, což nastrojila
příroda pro trvalost rodu, dále jsou části těla zařízené
nejvhodněji k plození a početí plodu a u samce i samice
jest neobyčejná rozkoš k spojení těl. Jakmile však utkví
símě v lůně, uchvacuje téměř všechnu potravu k sobě a
jsouc jí obklopeno vytváří živočicha; když ten vyjde při
porodu z lůna, tu u živočichů živících se mlékem počne
se skoro všechna potrava matek měniti v mléko a mlá
ďata, sotvaže se narodí, dychtí od přírody bez učitele po
prsech a sytí se jejich plností. A abychom pochopili, že
v tom není nahodilosti, nýbrž že vše jest dílem prozřetelné
a důmyslné přírody, dostala zvířata, přivádějící na svět
mnoho mláďat, jako vepři a psi, mnoho vemen, kdežto
zvířata, rodící málo mláďat, jich mají málo. Co mám
říci o lásce, s jakou vychovávají a střehou zvířata svých
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mláďat až do doby, kdy se dovedou sama brániti? Ryby
ovšem prý opouštějí nakladená vejce, ježto se snadno
vodou udrží a vyvinou plod.
52. Želvy a krokodilové prý zahrabávají vejce vy
puštěná na zem a potom odcházejí; tak se mláďata líh
nou a ošetřují sama. Naproti tomu slepice a ostatní ptáci
vyhledávají ke kladení vajec klidné místo a stavějí si
k obývání hnízda a vystýlají je co nejměkčeji, aby se
vejce co nejsnáze uchovala; když pak se z nich vyklubou
mláďata, chrání jich tak, že je i křídly zahřívají, aby
jim neuškodil mráz, a nastavují se i proti žáru sluneč
nímu. Jakmile pak mohou mláďata užívati křídel, pro
vázejí je samičky při létání, o nic jiného se nestarajíce.
K udržení a ochraně některých živočichů a rostlin při
spívá též lidská dovednost a bedlivost; jest totiž mnoho
zvířat a rostlin, jež se nemohou udržeti bez lidské péče.
Též k blahobytnému životu lidí jsou velmi výhodná opa
tření, na každém místě jiné. Tak Egypt zavlažuje Nil, a
když jej byl po celé léto držel úplně zaplavený, opadá a
zanechává změkčenou a prstí pokrytou půdu k setí. Mesopotamii činí úrodnou Eufrates, ježto jí každoročně
jakoby naváží novou ornou půdu. Největší pak ze všech
řek Indos172 nejen pole zavlažuje a hnojí, nýbrž též osévá;
přináší prý totiž s sebou veliké množství semen podob
ných obilí. Mohl bych uvésti ještě mnoho jiných paměti
hodností na jiných místech a mnoho úrodných krajin,
každou s jinými plodinami.
53. Jak veliká jest dále dobrotivost přírody, poskytu
jící tolik rozmanitých a příjemných věcí k živobytí, a to
nejen v jedné roční době, nýbrž tak, že stále máme radost
z novoty a hojnosti! Jak včasné a blahodárné pravidelné
roční větry173 dala nejen pokolení lidskému, nýbrž i zví
řatům a posléze všemu rostlinstvu! Jejich vanutím mírní

se přílišné vedro, jimi se též řídí rychlá a bezpečná plav
ba po moři. O mnohém třeba pomlčeli,1"1 neboť nelze
vypočítávati výhody řek, přílivu a odlivu, hor porostlých
květinami a lesy, solná ložiska na místech od mořského
břehu velmi vzdálených, krajiny plné užitečných léčivých
prostředků a vůbec nesčíslné množství věcí potřebných
k živobytí i životu. Též střídání dne a noci chrání živo
čichy, určujíc jim jinou dobu k činnosti, jinou k odpo
činku. Tak všude dospíváme rozumovou úvahou k zá
věru, že božská mysl a rozvaha spravuje v tomto světě
podivuhodně vše k blahu a záchově všeho.
Čtvrtá hlavní část:
obzvláštní péče
božstva o člověka vysvítá ze zařízení
jeho těla i duševní činnosti, jakož
i z toho,že jest vše na světě určeno
pro něh o.
Tu se zeptá někdo, pro koho jest tak znamenité uspořá
dání. Pro stromy a rostliny, jež příroda udržuje, ačkoli
nemají smyslů? To by nemělo smyslu. Či pro zvířata?
0 nic není pravděpodobnější, že se bohové tolik namá
hali pro němé a nerozumné tvory. Pro koho byl tedy
stvořen svět? Patrně pro tvory rozumné. To jsou bozi a
lidé, nad něž není zajisté nic lepšího, ježto rozum vyniká
nad všechno. Tak se stává víře podobným, že byl svět a
všechno v něm stvořeno pro bohy a lidi.
54.
Ještě snáze pochopíme, že se nesmrtelní bohové
postarali o lidi, prozkoumáme-li celé složení člověka a
dokonalý tvar lidské bytosti. Neboť ježto se život tvorstva
udržuje třemi věcmi, totiž pokrmem, nápojem a dýchá
ním, jsou ústa nejvhodnější k přijímání všeho toho, ježto
připojením nosu jsou hojně opatřována vzduchem. Zuby
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pak umístěné v ústech koušou, rozmělňují a změkčují
pokrm. Z nich proti sobě stojící Špičáky kousáním roz
dělují potravu, vnitrní pak, t. zv. stoličky, ji rozmělňují,
což podporuje též jazyk. Jazyk pak přechází u kořene
v jícen, kam se nejprve dostává potrava přijatá ústy. Ten
se dotýká na obou stranách mandlí a jest ohraničen kon
cem vnitřního patra. Přijav pohybem jazyka odsunutou
a dolů stlačenou potravu, též ji dále stlačuje tím, že se
jeho části pod soustem rozšiřují, nad soustem pak sta
hují. Průdušnice (to jest totiž název lékařů) má též ústí
připojené ke kořeni jazyka poněkud výše, než jest spojen
s jazykem jícen. Sahá až k plícím a přijímá vzduch vta
žený dechem a též jej z plic vypouští; jest kryta jakýmsi
jazýčkem, dbajícím o to, aby se do ní náhodou nedostal
kousek pokrmu a nepřekážel v dýchání. Pod jícnem leží
žaludek, shromaždiště pokrmu a nápoje; poněvadž pak
plíce a srdce přivádějí zvenčí vzduch, jest v něm mnoho
podivuhodných zařízení, skládajících se větším dílem ze
šlach.174 Jest pln záhybů a závitů a pevně drží, co přijal,
ať je to suché či vlhké, aby to mohlo býti přeměněno a
stráveno, a hned se stahuje, hned zase rozšiřuje, a vše, co
přijal, slučuje dohromady, aby se to hojným teplem, tře
ním pokrmu a mimo to též vzduchem, svařilo a zpraco
valo a bylo rozděleno do ostatního těla.
55.
V plicích pak jest průlinčitá měkká tkáň podobná
houbě, velmi vhodná k nabírání vzduchu, jež se při vde
chování stahuje a při výdechu rozšiřuje, takže se přivádí
v hojné míře životní potrava, hlavně udržující živé tvory.
Z útrob pak proniká od ostatního pokrmu oddělená nás
živící šťáva17' jakýmisi od středu břicha k branám jater
(tak se totiž jmenují) přímo vedenými cestami, patřícími
k játrům a k nim připojenými. Odtud směřují různé jiné
cesty, jimiž prochází šťáva játry vyloučená. Když se
CÍOOTO 8
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z této šťávy vyloučí žluč a tekutiny vycházející z ledvin,
mění se zbytek v krev a stéká k týmž branám jater,
k nimž směřují všechny její cesty;176 jimi procházejíc
slévá se šťáva právě na tomto místě do tak zvané duté
žíly, a jsouc již úplně zpracována, proniká jí k srdci, jež
ji rozvádí velmi hojnými žilami,177 směřujícími do všech
částí těla. Jakým způsobem jsou z těla vypuzovány sta
hováním a rozšiřováním střev zbytky pokrmu, nebylo by
nesnadno pověděti, přece však jest to pominouti, aby
můj výklad neobsahoval nic nepříjemného. Raději vy
ložme ono neuvěřitelně podivuhodné zařízení přírody,
jímž se přivádí dýcháním vzduch do plic! Ten se nej
prve zahřívá pouhým dýcháním a potom stykem s plí
cemi. Jeho část se vydechováním vrací zpět, část jest
zachycována do t. zv. srdeční komory; k ní jest připoje
na podobná druhá komora, do níž vtéká krev z jater onou
dutou žilou. Tímto způsobem se rozlévá z těchto komor
do všech částí těla krev žilami a vzduch tepnami.17"
Obojí jsou hustě vetkány ve velkém počtu do celého těla
a potvrzují tak přímo neuvěřitelnou sílu uměleckého a
božského díla. Co mám říci o kostech, kteréžto opory
těla mají podivuhodné spojení, vhodné k pevnosti, ohra
ničení údů, pohybu a veškeré činnosti těla? K tomu při
stupují šlachy, udržující pohromadě údy, a nervová tkáň,
rozprostřená po celém těle, jež jako žíly a tepny vychá
zejíc ze srdce, jest vedena do celého těla.170
56.
Na důkaz této tak pečlivé a důmyslné prozřetel
nosti přírody bylo by možno připojiti ještě mnohé, z čeho
by se poznalo, jak veliké a výtečné věci byly lidem udě
leny. Nejprve pozvedla lidi od země a vzpřímila, aby
hledíce k nebi mohli dospěti k poznání bohů. Jsou totiž
lidé na zemi ne jako obyvatelé, nýbrž jako pozorovatelé
zjevů nad zemí a na nebi; pohled na ně není určen pro
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žádný jiný druh živých tvorů. Smysly totiž jsou vytvo
řeny a umístěny podivuhodným způsobem na hlavě jako
na hradě pro nutnou potřebu jako tlumočníci a zvěsto
vatelé věcí. Neboť oči zaujímají jako pozorovatelé nejvyšší místo, aby s něho spatřovaly co nejvíce a tak plnily
svůj úkol; i uši jsou umístěny správně na vysokých čás
tech těla, poněvadž mají vnímati zvuk, nesoucí se svou
povahou do výše; rovněž nos jest správně umístěn na
hoře, protože se veškerá vůně nese do výše, a dostal se
ne bez příčiny do sousedství úst, ježto má veliký význam
pro posouzení pokrmu a nápoje. Dále chuť, mající rozpoznati různé druhy potravy, sídlí v té části úst, v které
otevřela příroda cestu pokrmům a nápojům.1 0 Naproti
tomu hmat jest rozprostřen stejnoměrně po celém těle,
abychom mohli pocítiti každý náraz a každý sebemenší
dotyk zimy i tepla. A jako odvracejí stavitelé v budovách
od očí a nosu pánů výkaly, vzbuzující nutně ošklivost,
tak i příroda oddálila od smyslů podobné věci.
57.
Který pak umělec by byl dovedl dosáhnouti
u smyslů tak veliké důmyslnosti kromě přírody, nad
kterou nemůže býti nic důvtipnějšího? Neboť nejprve
opatřila a obestřela oči velejemnými blanami, jež učinila
jednak průhlednými, aby bylo jimi viděti, jednak pev
nými, aby držely. Bulvy však učinila hladkými a pohyb
livými, aby se uhnuly škodlivému a snadno obrátily po
hled, kam by chtěly. Sama pak zřítelnice, zvaná panen
kou,181 jest tak malá, že se snadno uchrání před tím, co
by mohlo škoditi, a víčka, jež jsou chranidly očí, dotýka
jící se očí jen velmi jemně, aby jich nepoškodila, jsou
velmi účelně zařízena i k zavírání očí, aby nic do nich
nepadlo, i k otvírání; jest též postaráno o to, aby se
mohlo díti obojí s největší rychlostí. Víčka jsou chráněna
jakoby náspem chloupků, aby jednak odvracely, padlo-li
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by něco do otevřených očí, jednak aby chránily oči spán
kem se zavírající, když jich nepotřebujeme k vidění, aby
si odpočinuly jakoby zabaleny. Mimo to jsou oči vý
hodně ukryty a se všech stran vystupujícími částmi ohra
zeny. Neboť předně vyšší části potažené obočím zadržují
pot stékající s hlavy a čela, na spodní straně pak jich
chrání mírně vyčnívající líce; nos pak jest umístěn tak,
že se zdá jakoby hradbou, položenou mezi očima. Sluch
však jest stále volný, neboť tohoto smyslu potřebujeme
i ve spánku, z něhož nás též probouzí jím zachycený zvuk.
Přístup k němu jest křivolaký, aby nemohlo nic vniknouti dovnitř, což by se stalo, kdyby byl jednoduchý a
rovný; jestjéijiosíarinp^o to, aby v ušním mazu jako
v lepu uvázlo zvířátko, jež by se pokusilo vlézti dovnitř.
Na vnější straně pak vyčnívají t. zv. ušní boltce, jež jsou
k tomu, aby kryly a chránily sluchové ústrojí a aby zvu
ky k němu donášené nešly mimo a se neztratily dříve,
než by se dotkly sluchu. Mají tvrdý a jakoby rohovitý
vchod s mnohými záhyby, protože zvuk odrážející se
o tato zařízení se zesiluje; proto se u strunných nástrojů
odráží zvuk o želví štít nebo roh1K2 a též z klikatých dutin
se ozývají zesílené zvuky. Podobně nozdry pro nutnou
potřebu stále otevřené mají dosti úzké otvory, aby ne
mohlo do nich vniknouti nic škodlivého, a udržují stálou
vlhkost, potřebnou k zadržení prachu a mnoha jiných
škodlivin. Chuť jest znamenitě chráněna; jest totiž sou
středěna v ústech, vhodně jak k užívání, tak k ochraně
své bezvadnosti. Veškerá pak smyslová ěinnost lidská
o mnoho předčí smyslovou ěinnost zvířecí.183
58.
Především totiž oči vidí mnohé jemněji při umě
leckých dílech posuzovaných očima, jako obrazech, so
chách a výtvorech tepaných z kovu, též při pohybu a
držení těla; oči též posuzují krásu barev a tvarů, dále
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půvab a řád a abych tak řekl slušnost, ba ještě i jiné věci
důležitější, neboť poznávají přednosti i vady: hněv, las
kavost, radost, bolest, statečnost, netečnost, odvahu a báz
livost. Rovněž uši se vyznačují podivuhodným a umělec
kým-úsudkem; posuzují totiž rozmanitost zvuků při zpě
vu a hře na píšťalu nebo strunný nástroj, vzájemnou jich
vzdálenost a trvání a přemnohé jich druhy: jasnost, tem
nost, lehkost, drsnost, hloubku,^výšku, ohebnost a tvrdost,
co se dá posoudili jediné lidským sluchem. Též nos má
důležitou úlohu při posuzování chuti a rovněž i čichu.
Ke vzbuzení a vychutnání těchto počitků bylo vynalezeno
více umění, než jest žádoucno; jest totiž zřejmé, kam až
se dospělo v připravování mastí, úpravě jídel a zvyšo
vání svůdnosti těla.
59.
Kdo nepostřehuje božské péče při vytvoření lid
ského ducha a mysli, rozumu, důmyslu a prozíravosti,
sám nemá, myslím, těchto vlastností. Přál bych si, Kotto,
míti tvou výmluvnost při výkladu o tom. Jakým totiž
způsobem bys ty o tom hovořil! Předně bys řekl, jak
veliká jest v nás schopnost poznávací, dále chápání spo
jitosti mezi následky a příčinami; podle toho zajisté po
znáváme účinek každé věci, činíme rozumové závěry,
určujeme jednotlivé věci a hledíme je obsáhnouti v přes
ně vymezených pojmech. Z toho vychází najevo význam
a povaha poznání, nad něž ani při bohu není nic dokona
lejšího. Jak veliký význam má, co vy akademikové zesla
bujete a neuznáváte, že totiž vnímáme a chápeme před
měty vnějšího světa smysly a rozumem!184 Vzájemným
srovnáním obojího poznání vytváříme též umění potřebná
jednak pro praktický život, jednak pro potěšení. A jak
skvělá a božská jest výmluvnost, vládkyně nad světem,
jak vy říkáváte!186 Ta nejprve působí, že můžeme poznati, co nevíme, a poučiti jiné o tom, co víme; jí dále
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povzbuzujeme, přemlouváme a těšíme sklíčené, zbavujenle strachu polekané, krotíme dychtivé, tlumíme žá
dosti a hněvy, ta nás spoutala společenstvím práva, zá
konů a měst a odloučila od surového a divokého života.
Jest neuvěřitelné, uvážíme-li věc bedlivěji, jaká díla vy
tvořila příroda k užití řeči. Nejprve totiž vede od plic až
do vnitra úst prudušnice, kterou zaznívá a se šíří hlas,
mající svůj počátek v mysli. Dále jest v ústech jazyk
ohraničený zuby; ten utváří a určuje hlas neupraveně se
linoucí a tvoří z něho zřetelně článkované zvuky tím, že
jej žene proti zubům a jiným částem úst. Proto naši při
rovnávají jazyk k tepátku, zuby k strunám a nos k ro
hům lyry, zesilujícím zvuk strun při hraní.
60.
A dále, jak vhodné a k jak mnohým uměním ná
pomocné ruce dala příroda člověku! Neboť při každém
pohybu se prsty lehce ohýbají i natahují pro jemné spo
jení kloubů. A tak jest ruka způsobilá dotykem prstů
k malování, zhotovování soch a vyřezávání, k vyluzování
zvuků ze strunných nástrojů i fléten. Než toto jest čin
nost pro potěšení, pro nutnou potřebu jsou jiné práce,
totiž vzdělávání polí, stavení obydlí, zhotovování oděvu
tkaním nebo šitím a všeliké zpracovávání mědi a železa.
Z toho vysvítá, že jsme uvedením rukou pracovníků
v službu vynalézavého ducha a vnímavých smyslů do
sáhli všeho, abychom byli kryti, ošaceni a zdrávi a měli
města, hradby, příbytky a svatyně. Činností lidskou, t. j.
rukama, vzniká dále rozmanitost a množství pokrmů.
Neboť jednak přinášejí pole mnohé plodiny rukou získa
né, jež se buď hned spotřebují nebo se ukládají pro bu
doucnost, jednak se též živíme pozemními, vodními a
létajícími zvířaty tím způsobem, že je buď chytáme nebo
pěstujeme. Krocením též dosahujeme, že nás čtvernožci
vozí, při čemž jejich rychlost a síla dodává síly a rych-
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losti nám samým. Na některá zvířata klademe břemena
a jho, využíváme k našemu užitku velmi bystrých smyslů
slonů, bystrého čichu psů, dobýváme ze skrýší země že
lezo, látku nezbytnou pro vzdělávání polí, nalézáme hlu
boko v zemi ukryté žíly mědi, stříbra a zlata, vhodné
k potřebě i ozdobě, užíváme skácených stromů a všeli
kého dříví ze stromů jednak pěstovaných, jednak divoce
rostoucích dílem k zahřívání těla ohněm, dílem k pří
pravě pokrmu, dílem k stavění, abychom jsouce kryti
střechou zaháněli zimu i teplo. Dřevo jest dále velmi uži
tečné pro stavbu lodí, jichž plavba poskytuje odevšad
všechny zásoby pro život. My jediní ovládáme pro zna
lost plavectví nejprudší živly, jež příroda zplodila, totiž
moře a větry, a užíváme a požíváme přémnohých plodů
mořských. Člověk jest též úplným pánem nad výhodami
pozemními; užíváme rovin i hor, nám patří řeky a je
zera, sejeme obilí, sázíme stromy, zúrodňujeme zemi za
vodňováním, přehrazujeme řeky, určujeme směr jejich
toku a odvracíme je jiným směrem, zkrátka, snažíme se
vytvořiti v přírodě jakoby druhou přírodu.
61.
A aepronikl lidský rozum až do nebe? Vždyť my
lidé jediní z živočichů jsme poznali východ, západ a běh
hvězd; lidský rod určil den, měsíc a rok a poznal i před
určil pro celou další budoucnost povahu, velikost a dobu
zatmění Slunce i Měsíce. Při pohledu na to dochází duch
lidský k poznání bohů, z něhož vzniká zbožnost a s ní
spojená spravedlnost jakož i ostatní ctnosti ;ls6 z toho po
chází blažený život božskému zcela podobný, ustupující
životu nebešťanů jen v nesmrtelnosti, jež ničím nepři
spívá k blaženosti. Tímto výkladem jsem dostatečně,
myslím, ukázal, oč předčí přirozenost lidská všechny
živočichy. Z toho nutně vyplývá poznání, že ani postava
a umístění údů ani taková síla ducha a rozumu nemohla
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povstati náhodou. Zbývá, abych nakonec vyložil, že vše
na tomto světě, ěeho užívají lidé, bylo učiněno a zařízeno
kvůli nim.
62.
Především byl svět stvořen kvůli bohům a lidem
a vše v něm bylo vynalezeno a zařízeno k užívání lid
skému. Jest totiž svět jakoby společný dům bohů a lidí
anebo město obojích; neboť oni jediní užívajíce rozumu,
žijí podle práva a zákona. Jako tedy jest souditi, že
Athény a Lakedaimon byly založeny kvůli Atheňanům
a Lakedaimoňanům a všechno v těchto městech právem
se nazývá majetkem těchto národů, tak jest pokládati
za vlastnictví bohů a lidí, cokoli jest na celém světě.1'7
Již pouhý oběh Slunce, Měsíce a ostatních hvězd smě
řuje sice k soudržnosti světa, přece však poskytuje po
dívanou i lidem; není totiž zjevu úchvatnějšího, krásněj
šího a vyznačujícího se důmyslnějším řádem. Poznali
jsme totiž vyměřením drah těchto těles čtvero ročních
počasí, jejich střídání a změny; je-li to známo toliko li
dem, třeba souditi, že to bylo učiněno kvůli nim. A rodí-li země s neobyčejnou štědrostí obilí a rozmanité dru
hy plodin,188 zdalipak to činí kvůli divým zvířatům či
kvůli lidem? Co mám říci o vinné révě a olivovnících?
Jejich velmi hojné a utěšené plody nemají vůbec nijaké
ho vztahu k zvířatům. Nedovedou je totiž ani sázeti ani
pěstovati ani včas sklízeti a sbírati ani svážeti a ukládati,
kdežto lidé dovedou o vše to pečovati i toho užívati.
63.
Jako tedy třeba říci, že jsou lyry nebo píšťaly zho
toveny pro ty, kdo jich dovedou užívati, tak jest přiznati,
že to, o čem jsem právě hovořil, bylo připraveno jen pro
ty, kdož toho užívají, a i když zvířata něco z toho kradou
nebo uchvacují, neřekneme, že to vyrostlo pro ně. Neboť
lidé neukládají obilí pro myši a mravence, nýbrž pro své
manželky, děti a čeleď. Proto zvířata užívají toho, jak

jsem řekl, tajně, kdežto páni zjevně a volně. Jest tedy vy*
znati, že ty zásoby jsou opatřeny pro lidi, ledaže tak ve
liká hojnost a rozmanitost jablek a jejich příjemná vůně
i chuť a pohled na ně vzbuzuje pochybnost, že je příroda
darovala jediným lidem. A nejen že nejsou tyto věci při
praveny též pro zvířata, nýbrž vidíme, že jsou zvířata
zrozena kvůli lidem.180 Co totiž jiného přinášejí ovce než
vlnu, kterou lidé zpracovávají a tkají, aby se jí šatili?100
Ty by nebyly mohly býti živeny a pěstovány ani vydati
užitek bez lidského chovu a péče. Co jiného pak značí
věrná ostražitost psu, jejich příchylnost k pánům, tak
veliká nenávist k cizím, tak neuvěřitelná bystrost čichu
k stopování a tak veliká rychlost při lovu, než že byli
zrozeni pro pohodlí lidí? Co mám mluviti o skotu? Již
jeho hřbet ukazuje, že nebyl vytvořen k přijímání bře
mene; jeho šíje však jest utvořena pro jho jako síla a
šířka plecí k tahání pluhů. Jemu, jak praví básníci, ne
bylo nikdy ubližováno oním zlatým pokolením, když
byla země obdělávána rozkopáváním hrud.
Tehdy však železný rod se pojednou ukázal světu,
první též odvahu pojal meč neblahý ukouti sobě,
rukou pak podrobeného a spjatého ochutnat býčka.1"
Tak vysoce si cenili užitečnosti skotu, že pokládali za
zločin živiti se jeho masem.
64.
Bylo by obšírné vypočítávati užitečnost mezků a
oslů, stvořených jistě k užívání lidskému. A jaký užitek
dává vepř kromě pokrmu? Vždyť podle Chrysippa do
stal duši místo vtipnosti jen proto, aby nehnil. Nad toto
zvíře, jež se hodilo lidem za potravu, nestvořila příroda
tučnějšího. Nač mám mluviti o množství a lahodnosti ryb
a ptáků? Z nich máme takový požitek, že se někdy zdá,
jako by naše Prozřetelnost byla bývala ctitelkou Epiku-
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rovou.lu* A bez lidského důvtipu a zručnosti nebylo by
ani možno ptáky chytati; někteří ovšem, jako letouni a
křiklouni,103 jak je nazývají naši ptakopravci, zrodili se
asi pro věštění. Obrovská a divoká zvířata zase získává
me lovem, jednak abychom se jimi živili, jednak aby
chom se cvičili v lovu podle válečného výcviku, jednak
abychom užívali zvířat zkrocených a vycvičených, jako
na př. slonů, jednak abychom z jejich těl získali hojné
léky proti nemoci a na rány jako z některých kořenů a
bylin, jichž užitečnost jsme poznali dlouholetou zkuše
ností a pokusy. Přehlédneme-li v duchu očima celou
zemi a všechna moře, uzříme nesmírné prostory úrod
ných niv, husté porosty hor, pastviny pro stáda a ne
uvěřitelně rychlé plavby po moři. A není tomu tak jen
nad zemí, nýbrž i v jejích nejvnitřnějších útrobách jest
skryto přemnoho užitečných věcí, jež povstaly k potřebě
lidí a jediné od lidí jsou též nalézány.
65.
Ba i to, čeho se vy oba asi chopíte k pokárání,
Kotta proto, že Kameades rád útočil proti stoikům, Velleius pak proto, že se Epikuros ničemu tak neposmívá
jako předpovídání budoucnosti, potvrzuje, jak se mi zdá,
nejvyšší měrou, že bohové pečují svou prozřetelností
o věci lidské. Jest totiž vskutku věštění, projevující se
v mnohých místech, věcech a dobách jak v soukromých,
tak zvláště veřejných záležitostech. Mnohé pozorují haruspikové, mnohé vidí napřed augurové, mnohé projevují
věštby, předpovědi, sny, úkazy; poznáním toho bylo
často dosaženo mnohého podle přání a prospěchu lidí,
mnoho nebezpečenství též bylo zapuzeno. Proto nebyla
dána tato ať už síla či umění či přirozená schopnost od
nesmrtelných bohů nikomu jinému leč člověku k poznání
budoucnosti.11'4 Nepůsobí-li snad na vás jednotlivosti,
přece aspoň by měly na vás učiniti dojem ty zjevy v cel-

ku ve své těsné vzájemné souvislosti. Nesmrtelní bohové
se však starají nejen o pokolení lidské jako celek, nýbrž
i o jednotlivce. Lze totiž zúžiti všeobecnost lidského po
kolení a přejiti od ní postupně k menšímu počtu lidí a
posléze k jednotlivcům.
66.
Neboť pečují-li podle našeho názoru bohové z dů
vodů shora uvedených o všechny lidi všude v kterékoli
části zemí od této námi obývané pevniny vzdálených,
pečují též o lidi, bydlící s námi v těchto zemích od vý
chodu k západu. Pečují-li pak o ty, kdož obývají jakoby
jakýsi veliký ostrov, námi nazývaný okruhem světadílů,
pečují též o ty, kdo zaujímají části toho ostrova, Evropu,
Asii a Afriku. Proto milují i jejich části, jako Řím,
Athény, Spartu a Rhodos,100 a podobně i odděleně ode
všech jednotlivce v těchto městech, jako za války s Pyrrhem1'8 Kuria, Fabricia, Korunkania, za první války
punské Kalatina, Duilia, Metella, Lutatia, za druhé
Maxima, Marcella, Afrikana, po těchto Paula, Grakcha,
Katona a za paměti našich otců Scipiona a Laelia.197
Mimo to i naše obec i Řecko zrodilo mnoho kromobyčejných mužů, z nichž nikdo, jak jest třeba věřiti, nebyl by
býval takový bez pomoci boha. Tento důvod přiměl bás
níky, zvláště Homera, k tomu, aby přidělili předním
hrdinům, Ulixovi, Diomedovi a Agamemnonovi, v zá
pasech a nebezpečenstvích určité bohy za průvodce.
Mimo to časté zjevování se samých bohů, jak jsem svrchu
připomněl, dává najevo, že pečují o obce i jednotlivé lidi.
To poznáváme též z náznaků budoucnosti, věštěné lidem
jak v spánku, tak v bdění. Mimo to na mnohé nás upo
zorňují nadpřirozené úkazy, vnitřnosti obětovaných zví
řat a mnoho jiných věcí, jež učinilo trvale užívání tak
význačnými, že z nich povstalo věštecké umění. Proto
nebylo nikdy velikého muže bez božského nadšení. Ne123

smí se to však vyvraceli tak, že poškodila-li by bouře
něčí osení nebo vinice nebo připravila-li by někoho ne
hoda o nějakou životní výhodu, bychom pokládali člo
věka, jejž by něco takového potkalo, za bohem nenávidě
ného nebo opomíjeného. Bohové pečují jen o věci veliké,
o malé však se nestarají.1"' Velikým mužům109 pak jest
vždy vše příznivé, ačli naši a přední z filosofů Sokrates
dostatečně vyložili o bohatství a pokladech ctnosti.
67.
Toto asi mi tanulo na mysli a toto jsem pokládal
za nutné říci o přirozenosti bohů. Ty pak, Kotto, zastávej,
prosím, touž věc jako já, jsa pamětliv, že jsi předním
občanem a pontifikem; poněvadž pak vám jest dovoleno
rozprávěli o každé věci se dvou stránek, zvol si raději
tuto mou a na ni soustřeď dovednost výkladu, získanou
řečnickými cvičeními a Akademií zdokonalenou.200 Jest
totiž ošklivým a bezbožným zvykem mluviti proti bo
hům, ať se to děje z přesvědčení či jen na oko.“

KNIHA TŘETÍ

Kotlová kritika stoické theologie.
1 . P O S L O V E C H B A L B O V Ý C H pravil Kotta s úsmě

vem: „Pozdě mně, Balbe, ukládáš, co mám hájiti. Uvažo
val jsem totiž již za tvého výkladu, co na něj odpovím, ani
ne tak proto, abych tě vyvracel, jako spíše abych se tě
přeptal na to, čemu jsem dobře nerozuměl. Ježto však má
každý užívati vlastního úsudku, jest nesnadné, abych měl
ten názor, kterého ty si přeješ.44 Nato odvětil Velleius:
„Nevíš, Kotto, s jakým napětím tě vyslechnu. Byla totiž
našemu Balbovi příjemná tvá řeč proti Epikurovi; proto
zase já se osvědčím tobě pozorným posluchačem proti
stoikům, ježto doufám, že jsi přišel jako obyčejně dobře
připraven.44 Nato řekl Kotta: „Na mou věru, Velleie,
jest tomu tak; můj vztah k Luciliovi není totiž stejný jako
byl k tobě.44 „Jak to?44 otázal se Velleius. „Protože,44
odpověděl Kotta, „váš Epikuros, jak se zdá, nepříliš bo
juje za nesmrtelné bohy; nemá toliko odvahy popříti
jejich jsoucnost, aby na sebe neuvalil nenávist nebo obvi
nění. Tvrdí-li však, že bohové nic nedělají a o nic se ne
starají, ale přece jsou opatřeni lidskými údy, ač jich
k ničemu neužívají, zdá se, že žertuje a pokládá za po
stačující, řekne-li, že jest jakási blažená a věčná bytost.
Pozoroval jsi však, tuším, jak mnoho, byť i málo pravdi
vého, přece vhodného a souvislého pověděl Balbus. Proto

725

