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ŽIVOT A DIELO

MARCA AURELIA

Za dve storočia sa podarilo Rimanom tak doko-
nale zromanizovať provinciu Hispániu, že onedl-
ho dodala Rímu nielen vynikajúce osobnosti
literárneho sveta, ako boli obidvaja Senecovci,
Lucanus, Quintillianus a Martialis, ale o niečo
neskoršie aj dvoch cisárov, Trajána a Hadriána.
Z nich prvý i pri svojom pokročilom veku privie-
dol Rímsku ríšu pomocou svojich légií k takému
rozpätiu, aké nedosiahla ani predtým, ani potom.
Druhý pochopil, že ríša nielen že už nemôže konať
ďalšie výboje, ale nie je schopná ani udržať úze-
mia, ktoré nedávno získala, a stiahol preto rímske
légie na staré, prirodzené hranice s husto vybudo-
vanými pevnosťami a za celý čas panovania veno-
val sa vnútornému usporiadaniu ríše, čo sa mu
podarilo v takej miere, že ešte aj dnes možno nájsť
na území Talianska aj v bývalých rímskych pro-
vinciách množstvo pamiatok, pripomínajúcich
cisára Hadriána ako človeka nielen nezvyčajných
estetických kvalít, ale aj ako človeka dbajúceho
o potreby širokých vrstiev podmaneného obyvateľ-
stva. 

Vo štvrtom roku jeho vlády narodil sa Marcus
Aurelius (26. apríla 121) ako syn Annia Vera
a Domitie Lucilly. Jeho predkovia tiež pochádzali
zo Španielska, ale už Vespazián ich prijal medzi
rímskych patricijov a onedlho dosiahli najvyššie
úrady. Zásluhou matkinho deda Catilia Severa
mal Marcus vynikajúcich učiteľov všetkých dis-
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mánske národy a na východe tlačili sa na hranice
Rímskej ríše barbarské národy, nazývané spoloč-
ným menom Sarmati, medzi ktorými už možno
počítať aj so slovanskými národmi. Marcus mal
v tom čase, na jeho šťastie, viac dobrých vojvod-
cov, ktorým sa podarilo aj keď nie presvedčivo
zvíťaziť, aspoň udržať nepriateľov pred hranica-
mi Rímskej ríše. Pálčivejšia sa zdala len situácia
na východe, kde sa hneď po Marcovom nastúpe-
ní rozpútala vojna s Partmi. Keďže sa nemohol
pre iné, dôležitejšie zamestnanie sám vypraviť na
východ, poslal mladého L. Aurelia Vera ako do-
zorcu a kontrolóra rímskych generálov. Rímske
vojsko dosiahlo tam za niekoľko rokov významné
úspechy, ale mor, ktorý ho postihol, prinútil cisá-
rov uzavrieť mier (166). Ešte sa neskončila vojna
partská, už sa začala vojna s germánskymi
národmi, s Markomanmi a Kvádmi, ktorých sídla
boli v bezprostrednom susedstve Rímskej ríše na
ľavom brehu stredného Dunaja. Azda pre tlak
germánskych, keltských a ilýrsko-panónskych
národov, ktoré boli nad nimi, Markomani
a Kvádi prešli cez Dunaj a Rimanom, zoslabe-
ným odchodom vojska do boja proti Partom,
nepomohli ani silne vybudované opevnenia, opie-
rajúce sa o štyri základné pevnosti (castra) vo
Vindobone (Viedeň), v Carnunte, v Brigetiu
(oproti Komárnu) a Aquincu (Budín)), a ani celá
reťaz menších pevností (castellum), z ktorých
niektoré boli aj na ľavom brehu Dunaja, ako pev-
nosť v Stupave, na Devíne, v Bratislave a v Leány-
vári pri Komárne. Cez tieto opevnenia prerazili
Markomani a Kvádi, nasledovaní ďalšími bar-
barskými národmi, a zaplavili Panóniu, ba vtrh-
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ciplín, v ktorých sa vtedy vzdelávali synovia
predných rímskych rodín. Vďaka vysokému
postaveniu, ktoré zaujímali Marcovi predkovia,
cisár Hadrián si všimol mladého chlapca a obda-
ril ho viac ráz rozličnými vyznamenaniami. Keď
mal pätnásť rokov, obliekol si mužskú tógu
a zasnúbil sa na Hadriánovo želanie s dcérou L.
Ceiona Commoda, ktorého si Hadrián vyhliadol
za svojho nástupcu. Ale Commodus do roka
umrel, a keďže Marcus bol príliš mladý, adopto-
val Hadrián pred svojou smrťou Marcovho sváka
T. Antonina s podmienkou, že on zas adoptuje
Marca a L. Commoda, syna vyššie spomenutého
L. Ceiona Commoda. Od tohto času sa Marcus
prestal volať Marcus Annius a volal sa Marcus
Aurelius.

Na žiadosť T. Antonina Pia rozišiel sa so snú-
benicou a vzal si za manželku jeho dcéru Fausti-
nu, a keď sa mu o rok narodila dcéra (146), stal
sa i svokrovým spoluvladárom. Po jeho smrti (7.
marca 161) stal sa jeho nástupcom, no za spolu-
vladára si pribral L. Aurelia Vera. A veru potre-
boval osobu, na ktorú by bol mohol zveriť aspoň
časť svojich starostí. Mladé útočné národy začali
na všetkých stranách ohrozovať hranice Rímskej
ríše. Parti na východe čím ďalej tým viac robili
vpády na rímske územie a porážka, ktorú spôso-
bili správcovi Sýrie Attidiovi Cornelianovi,
dodávala im oprávnenú odvahu. Ani opevnené
hranice v Británii nemohli zadržať Kaledóncov,
rútiacich sa zo severného Škótska. Cez západnú
Germániu a Réciu rútili sa Chati, divý germán-
sky kmeň. Na strednom Dunaji rad pevností len
horko-ťažko udržiaval ustavične dorážajúce ger-
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provincií, Markomanie a Sarmatie, a odišiel do
Ríma. Zatiaľ bolo onedlho potlačené Cassiovo
povstanie a Marcus mohol spolu so synom Com-
modom, ktorého prijal už roku 176 za spoluvla-
dára, triumfom osláviť víťazstvá nad Germánmi
a Sarmatmi. Slávu triumfu dodnes hlása svetu
víťazný stĺp, stojaci v Ríme na Piazza Colonna.
Reliéfový pás, tiahnuci sa okolo stĺpa, predstavu-
je jednak slávnostný ráz triumfu, jednak vojen-
ské príhody z bitiek a onú podivnú príhodu
s dažďom. Po krátkom pobyte v Grécku, Malej
Ázii a Sýrii odobral sa znovu k panónskym
légiám a po dôkladných prípravách dal sa do boja
proti barbarom, ktorí sa zasa začali búriť. Boje sa
odohrávali niekde v poriečí rieky Hrona, kde
uprostred urputných bojov napísal Marcus prvú
knihu svojich Myšlienok, v dejinách svetovej li-
teratúry jedinečnú. S najväčším uznaním a vďa-
kou spomína na všetkých svojich dobrodincov,
predovšetkým učiteľov stoickej filozofie, ktorí si
tak získali srdce mladého snaživého mladíka, že
zostal verný ich náuke až do smrti. Marcus sa
rozhodol úplne poraziť nepriateľa, a preto jeho
légie pokročili hlboko do nepriateľského územia,
ako svedčí nápis na trenčianskej hradnej skale –
pravdepodobne (r. 179) ho dalo do nej vyryť 855
vojakov II. légie Adiutricis z rímskej posádky
v Laugariciu, ktorý historici stotožňujú s Ptole-
maiovým Leukaristom. Nápis síce svedčí o tom,
že rímske vojsko porazilo nepriateľov, ale predsa
ani teraz sa Marcovi nepodarilo posunúť hranice
Rímskej ríše až po Karpaty, ako mal v úmysle, no
azda zima ho prinútila prezimovať v zadunaj-
ských pevnostiach, kde uprostred príprav na

9

li až do samej Itálie. Onedlho sa však podarilo
cisárom vyhnať barbarov z Itálie a Panónie a pri-
viesť ich do predošlého vazalského pomeru. Cisá-
ri sa vracali domov, keď náhle Verus ochorel a po
niekoľkých dňoch zomrel (169). Ešte toho roku
Germáni znovu prekročili Dunaj, a tak sa Mar-
cus znovu odobral do Panónie, aby osobne viedol
boje proti nim. Do konca roku 171 sa mu poda-
rilo zatlačiť ich znovu za Dunaj, no tentoraz sa
Marcus neuspokojil s oslobodením Panónie, ale
chcel poraziť nepriateľov aj na ich vlastnej pôde,
a preto prekročil začiatkom roku 172 Dunaj niek-
de pri Komárne alebo pri ústí Hrona a dal sa do
boja najprv proti Kvádom. Takto chcel vraziť klin
do spojenectva Markomanov, Kvádov a sarmat-
ských Jazygov. Nastali urputné boje, v ktorých sa
ocitlo rímske vojsko na pokraji záhuby, keď bolo
jednak obkľúčené nepriateľom, jednak trápené
nedostatkom vody. No v najväčšej tiesni zniesol
sa nad obidvoma vojskami prudký lejak, ktorý
zachránil smädom vysilené rímske vojsko a po-
mohol mu vyslobodiť sa z nepríjemnej situácie.
Túto udalosť zaznamenali jednak kresťanskí spi-
sovatelia, pripisujúc zoslanie dažďa modlitbám
kresťanov, ktorí bojovali vo vojsku Marca Aure-
lia, jednak spisovatelia pohanskí, pripisujúci
zoslanie dažďa pohanským bohom. Neskôr sa
Marcovi predsa podarilo poraziť nielen Kvádov,
ale aj Markomanov, no úplne ich nepodrobil,
pretože z východu prišla nepriaznivá správa, že
sýrsky vojvodca Avidius Cassius, Marcov naj-
lepší vojak, odpadol od neho a chce uchvátiť trón
pre seba. Marcus preto upustil od ďalších výbo-
jov, ktorých výsledkom by bolo zriadenie nových

8
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otázkou vzniku poznania, dialektiku, všímajúcu
si ľudskú reč od jej najprostejších čiastok až po
sylogizmy, a rétoriku, ktorá sem patrila len
nepriamo ako umenie správne hovoriť. Pokiaľ ide
o noetiku, stoici boli senzualisti. Verili, že duša
človeka, vlastne len jej vedúca čiastka, je po naro-
dení človeka tabula rasa a je schopná prijímať
zápisy, ktoré by do nej zapisovali pomocou zmys-
lov vonkajšie predmety. Zápisy zostávajú v našej
pamäti, a ak sa ich nahromadí mnoho, človek
nadobúda skúsenosti.

Poznanie zmyslami nadobúda človek v prvých
rokoch života. Neskôr je možné uňho aj poznanie
pomocou rozumovej činnosti. Človek môže dôjsť
k pravdivému poznaniu, ale toto poznanie sa
musí zakladať na jasných predstavách (katalépti-
ké fantasia), ktoré sa zasa zakladajú na správnom
pozorovaní. Stoického mudrca charakterizuje
práve to, že vie rozoznávať jasné predstavy od
klamných (doxai).

Druhou čiastkou stoickej filozofie bola fyzika.
Ako bola logika základom filozofovania, tak fyzika
pomáhala vedecky odôvodniť pomer stoikov
k svetu, teda odôvodniť zásady etiky, na ktorú,
pravda, kládli stoici najväčší dôraz. Vo fyzike boli
stoici pokračovateľmi Herakleitových náhľadov
o materiálnosti všetkého vo svete a o božskom
rozume, logu, ktorý oživuje a spravuje celý svet.
Božský rozum, ktorý im splýval s bohom, pred-
stavovali si ako jemný, čistý, všetko prenikajúci
a celý svet oživujúci oheň, a preto svet im bol živý
a rozumný živočích. Predstavovali si ho ako ko-
nečnú a jednotnú guľu, obkľúčenú nekonečným
prázdnym priestorom. Na zemeguli rozoznávali
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jarné výboje náhle umrel 7. marca 180 asi v hlav-
nom stane vo Vindobone (Viedni).

❂

Z literárnej činnosti Marca Aurelia sa zachova-
la korešpondencia s učiteľom Frontonom, ktorú
literárni historici obyčajne datujú do rokov 139
až 166, niekoľko listov, ktoré zaznamenal historik
Vulcatius Gallicanus v životopise Avidia Cassia,
cisárova reč pred senátom, v ktorej sa domáhal
láskavosti pre rodinu zavraždeného povstalca
Avidia Cassia, a hlavné Marcovo dielo, jeho Myš-

lienky. 
Nemožno povedať, či ich Marcus sám rozdelil

na dvanásť kníh a tie zasa na kapitoly v takom
poradí, ako ich poznáme dnes. Nič bližšie nemož-
no povedať ani o cieli, ani o vzniku diela, len zo
zakončenia prvej a druhej knihy vieme, že prvú
napísal v poriečí rieky Hrona, druhú v zadunaj-
skej pevnosti Carnunte. Azda aj ostatné knihy
napísal v Carnunte alebo vo Vindobone. Narážka
na Verovu smrť (VIII/37) kladie vznik diela do
obdobia po roku 169; narážka na zajatie Sarmatov
udáva vznik diela ešte asi o šesť rokov neskôr, no
časté spomínanie staroby (II/2, III/4, X/15) by
dosť oprávnene nasvedčovalo, že dielo vzniklo
v posledných dvoch rokoch Marcovho života.

❂

Stoická náuka, ktorej vyznávačom bol aj Mar-
cus Aurelius, delila sa na logiku, fyziku a etiku.
Logika zahrnovala v sebe noetiku, zaoberajúcu sa

10
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väziacim vo svojom základe, v slnku. Božský
rozum pristupuje ku každému človekovi a záleží
len na človekovi, aby si ho osvojil a ďalej v sebe
pestoval.

Ako som už vyššie povedal, fyzika vedecky odô-
vodňovala stoikom zásady etiky. Keďže celý svet
je spravovaný božským rozumom a všetko, čo sa
deje, má svoju príčinu a je vcelku osožné, ľudia
majú pokojne prijímať všetko, čo im dáva osud,
a nereptať proti ničomu. Uspokojiť sa s činnosťou
svetového rozumu znamená žiť podľa prírody, no
v zhode so svojím rozumom (ktorý, ako som už
spomenul, je len výronom božského rozumu, pre-
nikajúceho a spravujúceho celú prírodu), zname-
ná žiť cnostne, a ten, kto žije takýmto životom,
dosahuje úplnú blaženosť, lebo stoikovi jediným
dobrom je cnosť, jediným zlom neresť. Všetko
ostatné mu je ľahostajné (adiafora), lebo nemá
podľa neho nijaký vplyv na dosiahnutie blaženého
života. Len neskoršia životná prax zmiernila tieto
prísne zásady a stoici potom uznávali medzi nimi
veci, ktorým človek dáva prednosť (ta proégme-
na),  ako duševnú obratnosť, zdravie, život, silu,
krásu, a ktorým nie (ta apoproégmena), ktoré sú
protikladom predošlých. Človek im však venuje
len pozornosť, nie vôľu. Z toho, že rozum všet-
kých ľudí pochádza zo spoločného prameňa, že je
súčiastkou svetového rozumu, vyplýva, že všetci
ľudia sú si rovní, a teda niet rozdielu medzi Gré-
kom a barbarom, slobodným a otrokom, chlapom
a ženou, všetci sú údmi jedného veľkého tela, prí-
rody. Preto sa majú ľudia milovať, navzájom si
pomáhať, prejavovať si dobrodenia a vôbec spolu-
pracovať. No i pri tomto kozmopolitizme v praxi
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päť pásem, z ktorých tri boli neobývané – dve
krajné pre zimu a jedno uprostred pre horúčavu –
a len dve pásma medzi pásmom horúcim a stude-
ným boli obývané. S týmto zdôrazňovaním nepa-
trnosti obývaného územia stretáme sa u stoikov
dosť často, lebo na ňom poukazovali, v akom
nepatrnom priestore sa pohybuje ľudská sláva
a aký je preto nezmyselný zhon za ňou.

Keďže každá matéria podlieha zániku, stoici
boli presvedčení, že aj svet je zničiteľný. Verili, že
sa zmení v oheň (ekpyrósis) a z neho sa opäť začne
tvoriť svet, aký bol predtým. Bytosti na zemi sú
odstupňované podľa toho, koľko ktorú preniká
a oživuje onen svetový rozum. Najnižšie sú
nerasty, lebo v nich sa prejavuje svetový rozum
len v schopnosti držať sa pospolu (to hektikon);
vyššie stojí rastlinstvo, ktorého živočíšna sila (to
fysikon) sa líši od duše živočíchov (to psychikon)
len kvalitou; pneuma duše je totiž suchšia. Ľud-
ská duša líši sa od duše ostatných živočíchov
rozumovou mohutnosťou. Človek sa skladá podľa
stoikov z tela a duše. Obidve časti sú hmotné,
duša, pravda, je z omnoho jemnejšej látky ako
telo. Je to pneuma, zlúčenina jemného vzduchu
a ohňa. Skladá sa z ôsmich mohutností, z ktorých
päť prináleží činnosti zmyslov, šiesta robí človeka
schopným hovoriť, siedma je schopnosť plodivá,
ôsma, ovládajúca všetky ostatné, je schopnosť
rozumová, vedúci rozum (to hégemonikon). Je to
čiastka onoho svetového rozumu, ktorý stoici, ako
som už vyššie povedal, stotožňovali s bohom.
Rozum človeka je akýmsi výronom z boha, ktorý
stoici prirovnávali k slnečným lúčom, dopadajú-
cim síce na zem a na predmety tohto sveta, ale
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PRVÁ KNIHA

1/ Môj dedo Verus mi ukázal príklad dobrého

srdca, ktoré sa nevie hnevať.

2/ Slávna pamiatka môjho otca ma viedla

k skromnosti a mužnosti.

3/ Matka mi vštepovala zbožnosť, štedrosť

a odpor nielen k zlým skutkom, ale aj k myš-

lienkam na ne. Viedla ma k záľube v jednodu-

chom živote, ktorý nepozná prepych.

4/ Svojmu pradedovi vďačím za to, že som

nechodil do verejných škôl, no mal som výbor-

ných domácich učiteľov. Ďakujem mu aj za

poznatok, že sa na takýchto veciach nemá šetriť.

5/ Svojmu vychovávateľovi som vďačný za to,

že pri hrách nestraním ani Zeleným, ani

Belasým, že sa nenadchýnam za zápasníkov

s okrúhlym ani s podlhovastým štítom. Od neho

som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa

s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do

vecí iných ľudí a neveriť ohováraniam. 

6/ Diognetos ma viedol k tomu, aby som sa

nepachtil za malichernosťami, neveril tárani-

nám kúzelníkov a čarodejníkov o zariekavaní

a zaháňaní zlých duchov a iným podobným

veciam. Odrádzal ma od viery vo veštbu z letu

prepelíc a od strachu z podobných povier;

15

stoici neboli proti štátnemu zriadeniu, ale, naopak,
snažili sa aktívne zúčastniť na politickom živote
a pričiňovať sa o jeho zlepšenie. To bola i hlavná
príčina, prečo stoická náuka našla toľko prívržen-
cov medzi praktickými Rimanmi.

M. O.
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môže byť veľmi rázny, a predsa zhovievavý.

Nikdy nebol, ako som si všimol, pri vyučovaní

mrzutý a svoju skúsenosť a obratnosť pri

vedeckých výkladoch zrejme nepokladal za

mimoriadnu osobitnú prednosť. Od neho som

sa naučil, ako prijímať takzvané priateľské

úsluhy, aby sme sa tým neponižovali, ale aby

sme zasa neprejavovali neuznanlivú nevšíma-

vosť.

9/ Od Sexta som sa usiloval priučiť zhovieva-

vosti. Bol mi vzorom otcovskej vlády v rodine;

od neho som prevzal zásadu žiť v zhode s prí-

rodou; on ma naučil nefalšovanej dôstojnosti,

starostlivej pozornosti k priateľom a trpezlivos-

ti k nevedomým a neuvážlivým ľuďom. Vedel

sa dobre pokonať so všetkými, takže stýkať sa

s ním bolo príjemnejšie ako akékoľvek lichote-

nie. Veď sa práve preto u svojich vrstovníkov

tešil najväčšej úcte. Ako zrozumiteľne a pre-

myslene vyvodzoval a zostavoval zásady

nevyhnutné pre život! A nikdy neprejavil ani

náznak hnevu, ani žiadnej inej náruživosti, no

zároveň bol naplnený najvrúcnejšou láskou

k blížnemu. Bol uznanlivý, ale nevtieravo, za-

ujímal sa o mnohé vedomosti, ale nevystatoval

sa nimi.

10/ Od gramatika Alexandra sa mi dostalo

poučenia, že sa nemáme nešetrne a príkro sprá-

vať k ľuďom, ak sa nesprávne vyjadrili. Sám

nekarhal tých, čo vyslovovali nejaký výraz

odporujúci rýdzosti, ľubozvučnosti alebo

duchu jazyka, ale ich poopravoval buď pri

17

naučil ma vedieť znášať pravdu a zblížil ma

s filozofiou. Pod jeho vedením som počúval

najprv Bakchia, potom Tandasida a Markiana,

už v mladosti som písal dialógy a obľúbil som

si obyčajné poľné ležadlo zo zvieracej kože, ako

aj podobné iné obyčaje helénskeho života.

7/ Rusticus ma učil, že povahu si treba stále

zlepšovať a zdokonaľovať. Jemu ďakujem za

to, že som sa nedal na scestie sofistického hor-

lenia, že som nepísal o prázdnych teóriách,

neupadol do mravoučného kázania a nehral sa

okato na kajúcnika či dobrodinca; aj za to, že

som sa zriekol poetického krasorečnenia, že sa

doma neprechádzam v rúchu filozofa a že sa

nedopúšťam iných podobných výstredností, že

listy píšem jednoducho, asi tak, ako práve on

písal zo Sinuessy matke, že aj tým, ktorí sa na

mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam

ochotne a zmierlivo v ústrety, len čo prejavia

vôľu udobriť sa so mnou; že som si navykol

čítať pozorne a neuspokojím sa s povrchnými

úsudkami a že tárajom hneď tak neprisvedčím;

napokon i za to, že som sa zoznámil s Epikteto-

vými úvahami, ktoré mi požičal zo svojej kniž-

nice.

8/ Od Apollónia som sa naučil nezávisle mys-

lieť, byť neochvejný, rozvážny a ani v najmen-

šom sa neriadiť ničím iným ako rozumom. Vie-

dol ma k ustavičnej duševnej rovnováhe pri

prudkých bolestiach, strate dieťaťa alebo dlho-

trvajúcich chorobách. Na ňom ako na živom

príklade som si uvedomil, že ten istý človek
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môže byť veľmi rázny, a predsa zhovievavý.

Nikdy nebol, ako som si všimol, pri vyučovaní

mrzutý a svoju skúsenosť a obratnosť pri

vedeckých výkladoch zrejme nepokladal za

mimoriadnu osobitnú prednosť. Od neho som

sa naučil, ako prijímať takzvané priateľské

úsluhy, aby sme sa tým neponižovali, ale aby

sme zasa neprejavovali neuznanlivú nevšíma-

vosť.

9/ Od Sexta som sa usiloval priučiť zhovieva-

vosti. Bol mi vzorom otcovskej vlády v rodine;

od neho som prevzal zásadu žiť v zhode s prí-

rodou; on ma naučil nefalšovanej dôstojnosti,

starostlivej pozornosti k priateľom a trpezlivos-

ti k nevedomým a neuvážlivým ľuďom. Vedel

sa dobre pokonať so všetkými, takže stýkať sa

s ním bolo príjemnejšie ako akékoľvek lichote-

nie. Veď sa práve preto u svojich vrstovníkov

tešil najväčšej úcte. Ako zrozumiteľne a pre-

myslene vyvodzoval a zostavoval zásady

nevyhnutné pre život! A nikdy neprejavil ani

náznak hnevu, ani žiadnej inej náruživosti, no

zároveň bol naplnený najvrúcnejšou láskou

k blížnemu. Bol uznanlivý, ale nevtieravo, za-

ujímal sa o mnohé vedomosti, ale nevystatoval

sa nimi.

10/ Od gramatika Alexandra sa mi dostalo

poučenia, že sa nemáme nešetrne a príkro sprá-

vať k ľuďom, ak sa nesprávne vyjadrili. Sám

nekarhal tých, čo vyslovovali nejaký výraz

odporujúci rýdzosti, ľubozvučnosti alebo

duchu jazyka, ale ich poopravoval buď pri
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naučil ma vedieť znášať pravdu a zblížil ma
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rosť až do krajnosti, dobrú nádej a vieru v lásku

priateľov. Neskrýval sa pred tými, ktorých

konanie odsudzoval. Bol presvedčený, že naši

priatelia majú naisto vedieť, čo od nich chceme

alebo nechceme, máme im to jasne povedať.

15/ Od Maxima som sa učil ovládať sám seba,

nezakolísať za nijakých okolností, zachovať

dobrú myseľ v ťažkostiach vôbec a v chorobách

zvlášť. Mal povahu jemnú, vľúdnu a vážnu

a ochotne vykonával svoje povinnosti. Všetci

boli presvedčení, že zmýšľa tak, ako hovorí, že

nemá zlé úmysly, nech robí čokoľvek. Ničomu

sa nečudoval, nič ho nevydesilo, nikdy sa

neprenáhlil ani nezaváhal. Nikdy nebol roz-

pačitý ani neviazane veselý, ani zasa mrzutý či

podozrievavý. Bol aj dobročinný, zmierlivý

a nenávidel lož. Bol skôr obrazom človeka od

prírody bezchybného ako ešte sa len zdoko-

naľujúceho. Nikto si nikdy ani len nepomyslel,

že by si ho nevšímal, ale tiež si nikto netrúfal

povyšovať sa nad ním. A v styku s ním bol oso-

bitný pôvab.

16/ U svojho otca som vídal vľúdnosť, ale aj

neochvejné zotrvanie na každom zrelo uváže-

nom rozhodnutí, ľahostajnosť k takzvaným

poctám a záľubu a húževnatosť v práci. Rád si

vypočul tých, čo prinášali všeobecne prospeš-

né návrhy, a každému meral takou mierou, ako

si kto zaslúžil. Zo skúseností vedel, kde je

potrebné opraty pritiahnuť a kde povoliť.

Vďaka jeho radám som zavčasu zavrhol

ľúbostné pletky s chlapcami. Bol spoločenský,
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odpovedi, pri prejave súhlasu, alebo pri spoloč-

nom uvažovaní. Teda išlo vždy o vec samu, nie

o nesprávny výraz. Vedel to príležitostne uro-

biť aj inou vhodnou pripomienkou.

11/ Fronto ma priviedol k poznaniu, koľko

závisti, ľstivosti a pokrytectva sa skrýva

v samovláde, a ako naši takzvaní vyššie posta-

vení mávajú obyčajne málo lásky k blížnym.

12/ Alexander Platonik ma nabádal, aby som

sa nie často a nie bez vážnych dôvodov vyho-

váral, či už písomnou alebo ústnou formou, že

„nemám kedy“, a aby som sa pod zámienkou

návalu práce nevyhýbal povinnostiam, ktoré

vyplývajú z nášho vzťahu k blížnym.

13/ Catullus mi vštepoval, že si máme vždy

všímať aj výčitky priateľov, dokonca aj ich bez-

dôvodné výčitky, a skôr sa usilovať ich dôveru

opätovne získať. Takisto ma učil, že o svojich

učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznan-

livo, ako sa to pripomína o Dimitiovi a Ateno-

dotovi, a svoje deti máme ozajstne milovať.

14/ Brat Severus mi bol vzorom lásky k rodine,

pravde a spravodlivosti. Jeho prostredníctvom

som sa zoznámil s Traseom, Helvidiom, Cato-

nom, Diom a Brutom, od neho som získal pred-

stavu o demokratickej ústave, v ktorej vládne

spravodlivosť a občianska rovnoprávnosť, tak-

isto o vláde, ktorá si nadovšetko cení slobodu

občanov. Prebúdzal vo mne aj trvalú a neutí-

chajúcu lásku k filozofii, dobročinnosť a šted-
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