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Jedným zo znakov súčasnej sekularizovanej spoločnosti je jej zvýšená sústredenosť na 

hmotné veci. Vzbudzuje v nás zdanie, že šťastný život závisí na majetku a jeho množstve. 

Avšak už starí Rimania vedeli, že nadmerné bohatstvo prináša so sebou nemravnosť. Ešte 

počas republiky bolo vydaných niekoľko zákonov proti prepychu (leges sumptuariae), 

brojili proti nemu viacerí stoickí a kynickí autori (Cato, Scipio, Varro, Cicero, Seneca), 

neobišli ho ani básnici ako Ovidius a Iuvenalis. Kritika prepychu a nesprávneho využívania 

majetku neprestala byť aktuálnou ani v období raného kresťanstva.  

Poznaniu pravej miery sa venovali vo svojich dielach viacerí ranokresťanskí autori 

a časť z nich aj osobitnému spôsobu jej prekračovania - slabosti, ktorej podliehali najmä ženy 

s dostatkom finančných prostriedkov (Panczová, 2007, s. 7). Tertullianus, sv. Cyprián či 

Gregor z Nazianzu vyčítajú ženám, že sa príliš krášlia. Posledný z menovaných autorov tak 

robí v elegickej morálnej básni Adversus mulieres se nimis ornantes (Proti ženám, čo sa príliš 

krášlia). V básni sa prelínajú didaktické prvky ako úsilie autora o vhodné usmernenie žien 

s jeho vlastnou subjektívnou optikou. Svoje slová stavia do služby ohlasovania kresťanských 

právd a kresťanského života, hoci vďaka svojmu klasickému vzdelaniu neodmietal ani 

profánnu kultúru starovekého Grécka. Jej neodmysliteľnou súčasťou a zároveň materiálom, 

ktorý patril k všeobecnému vzdelaniu, boli pohanské antické mýty. Ich príbehy boli ako také 

neutrálne, hoci pôvodom profánne, a vo svoj prospech ich využívala aj prvotná cirkev. 

Snažila sa nájsť také rozprávania, legendy, mýty a obrazy, ktoré by dokázali komunikovať 

nový, inak len ťažko vyjadriteľný obsah (Ambros, 2008-2009, s. 115). Gregor z Nazianzu 

nebol výnimkou. Svet mýtov mu poskytol príklady, ktoré boli nositeľmi istého obsahového 

významu a mohol ich použiť na potvrdenie či vyvrátenie svojej výpovede. Keď nejaký mýtus 

použil ako exemplum, nechcel len rozprávať príbeh, ale prostredníctvom neho i pobaviť, 

poučiť, varovať alebo napomenúť.  

Preklad textov s odkazmi na antickú mytológiu je v súčasnosti frekventovanou 

záležitosťou. Príbehy a zápletky, ktoré antické mýty ponúkajú, fascinujú aj súčasných 

autorov a podnecujú ich neustále k novým interpretáciám. Od deväťdesiatych rokov 

minulého storočia však zaznamenávame po viac ako štyridsiatich rokoch „mlčania“ opätovný 

záujem i o preklad starokresťanských a patristických textov. Stávajú sa výzvou pre 

prekladateľov (obzvlášť z radov klasických filológov), ktorí sú nútení vysporiadať sa nielen 

s mŕtvymi klasickými jazykmi, ale sú tiež postavení pred úlohu rozpoznať v texte či už 

biblické alebo mytologické exempla a alúzie, pochopiť ich charakter a funkciu a adekvátne 

ich interpretovať (Koželová, 2012, s. 379). Cieľom príspevku je poukázať na výskyt 

mytologických alúzií v morálnej básni jedného z cirkevných otcov 4. storočia, Gregora 

z Nazianzu. Alúzie tu majú osobitnú pozíciu. Možno ich totiž pomerne ľahko identifikovať, 

ale ak sa tak nestane, text zostáva zrozumiteľným.  

V už spomenutej básni určenej príliš sa krášliacim ženám využíva Gregor z Nazianzu 

kľúčové postavy mytologických príbehov a prostredníctvom nich „zapája do hry“ širokú 

škálu mytologických narážok a odkazov. Tieto odkazy či príklady sú v básni takmer výlučne 

nositeľmi negatívnych konotácií a majú za úlohu napomínať a vystríhať. 

 

Ženy, vám hovorím, nepravé vežičky kaderí nahor 

      nevyťahujte, ba ani rozmarné kŕčiky z rúch, 

 nenanášajte si na Božiu podobu ohavné farby, 

     akoby masku ste mali, skrývali pod maskou tvár. 
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Veď žena nemôže pred mužom hlavu si odhaliť ani, 

      ukázať kadere, či už zlatom ich stiahnuté má, 

 alebo na pleciach spustené, poskakujúce jej voľne, 

     tak ako bakchantke, keď tancuje prostovlasá. (I,II,29,1–8) 

 

Gregor z Nazianzu pristupuje hneď v úvodných veršoch bez akýchkoľvek okolkov priamo k 

napomínaniu žien. Varuje ich pred nosením účesov, ktoré sú vystavené na obdiv širokému 

okoliu. Nežiada, aby nosili závoj zahaľujúci celú hlavu, aký nosili neskôr zasvätené ženy, ale 

závoj pokrývajúci zadnú časť hlavy a padajúci na plecia. Týmto spôsobom si za republiky 

a raného cisárstva upravovali svoj zovňajšok vydaté ženy, keď predstupovali na verejnosť. 

Upúšťanie od nosenia závoja v období cisárstva mnohí oplakávali ako úpadok mravov 

(Panczová, 2007, s. 60–61). V tomto duchu prirovnáva Nazianzský ženy, ktoré odložili závoj, 

k bakchantkám, k ženám, ktoré podľahli dionýzskemu šialenstvu. Bakchantky neboli len 

mýtickými, ale i skutočnými postavami. Pohadzovanie hlavy s rozpustenými vlasmi bolo 

charakteristickým znakom ich extatického tanca, ktorý tancovali s odhalenými vnadami 

a odeté do líščích koží pri slávnostiach na počesť boha Dionýza. Gregor použil v básni 

prirovnanie, ktoré jasne deklarovalo, čo prislúcha slušnej žene a bolo výzvou k istej 

striedmosti v oblasti módy a v uplatňovaní módnych noviniek v bežnom živote.  

Vo svojom napomínaní však pokračuje ďalej a prechádza od vlasov k tvári 

(I,II,29,39–42):  

 

Preto sa vyvaruj líčeniu postavy, nepoškoď si ju, 

      hanebnú záštitu krásy nenos už na sebe viac – 

 tkaninu Penelopinu, čo rozplietla noc a deň tkal ju, 

     vo vnútri Hekabé, zvonku neviestka Helena súc. 

 

Gregor nie je ochotný akceptovať, že sa ženy snažia ukryť to, čo je pre neho dokonalým 

Božím dielom, že farbami zakrývajú svoj prirodzený pôvab. Nános farieb, šminky, ktoré sa 

celý deň vynímajú na tvári, ale večer pred spaním je nutné ich odstrániť, prirovnáva k látke, 

ktorú Odysseova manželka Penelopé celý deň tkala, v noci zas všetko párala, aby oddialila 

rozhodnutie, za ktorého z nápadníkov sa vydá. Používanie líčidiel je pre Gregora márnym 

tak, ako bola márnou dennodenná práca Penelopy. Samoúčelne nezmieňuje ani dve hrdinky 

gréckej mytológie – Hekabé a Helenu. Kým Hekabé, manželka posledného trójskeho kráľa 

Priama, bola vznešená, ušľachtilá, slušná a rozvážna, bola vzorom dôstojnej ženy a milujúcej 

matky, Helena je jej pravý opak. Symbolizuje krásnu a záletnú ženu, ženu, „ktorá nosí 

nešťastie“. Jej krása vzbudzovala v mužoch vášeň a jej vinou bola rozpútaná Trójska vojna. 

Prostredníctvom analógie Gregor neodsudzuje, upozorňuje však na nebezpečenstvo 

vznášajúce sa nad ženou s príliš výrazným líčením. Nános farieb môže i z cnostnej ženy 

urobiť v očiach okolia Helenu. Farby snáď zlepšia jej vzhľad, zároveň jej však môžu pokaziť 

povesť.  

Nemenej dôrazne vystríha Nazianzský aj pred lipnutím na kráse. Prirovnáva ju 

k rýchlo vädnúcej Adónidovej záhrade. Adónida, ktorý bol neobyčajne krásnym mladíkom a 

zaľúbila sa do neho samotná bohyňa Afrodita, jedného dňa pri love zabil diviak a len vďaka 

úpenlivým Afroditiným prosbám mohol na časť roka opúšťať podsvetie a tešiť sa z jej 

prítomnosti. Na jeho počesť sa každoročne koncom leta oslavovali v Aténach tzv. Adónidove 

sviatky. Ženy pri nich sadili do malých nádob semená, ktoré vystavené na slnku a polievané 

vlažnou vodou rýchlo klíčili, ale aj rýchlo vädli. Boli to tzv. Adónidove záhradky (Slovník, 

1993, s. 17). Boli symbolom Adónidovej smrti v rozkvete jeho života a Gregor ich vo svojich 

veršoch využil ako obraz pominuteľnosti krásy a krehkosti zvodov (I,II,29,50–54): 
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     Ale ak jasná je maľba, podoba podobou je, 

 zreteľným pomníkom potupy smrteľným tvorom si, núkaš 

     telo, čo pomaľuješ, hoci živú má silu tvoj duch. 

Radosť, tá Adónidovou je záhradou, vädnúcou rýchlo, 

     farbou len polypa, písmo na piesku napísané. 

 

Gregor z Nazianzu odsudzuje zaslepenosť žien, pokiaľ ide o ich vlastný zovňajšok 

a tiež sklon posudzovať výzor iných, hoci sa príliš nelíši od nich samých. Na nebezpečenstvo 

oslnenia a zaslepenia krásou upozorňuje v básni odvolávajúc sa prostredníctvom alúzií na tri 

príbehy z mytológie. Na prvom mieste spomína Panovu lásku k nymfe Echó. Tá z nešťastnej 

lásky k Narkissovi tak chradla, až z nej ostal len nariekajúci hlas. Pan ju však neprestal 

nasledovať ani vtedy a miloval len ozvenu. Ďalším je príbeh Narkissa presláveného svojou 

krásou. Raz, keď išiel okolo priezračného prameňa, zbadal v ňom svoj obraz a zatúžil sám po 

sebe. Zúfalo sa snažil chytiť svoj odraz vo vode. Podľa povesti sa z nenaplnenej lásky 

premenil na narcis, Gregor ho však necháva zahynúť vo vode, ktorej sa snažil zmocniť. Do 

tretice autor predkladá obraz dcéry kráľa Kilíkie Komaithó, ktorá sa zaľúbila do rieky 

Kydnos (I,II,29,153–160): 

 

Po prázdnej, bez vlastnej podoby, vzápätí znejúcej Echó 

      niekto sa umáral, blúdil po horách uprostred skál. 

 Ktosi tiež kedysi zatúžil po svojom pôvabe, skočil 

      do vody, neblahý obraz krásy v nej zachytiť chcel. 

 Inú zas vzrušili príjemné prúdy a vlnenie rieky, 

      šalela, neopúšťala milý a ľúbezný breh, 

 lízala voda a brala ju do dlaní, chytala penu; 

      ohnivá vášeň však bola silnejšia, než je hra vĺn.   

 

Všetky tri príbehy predstavujú slepú lásku a vášeň k niečomu, čo sa nedá uchopiť. Raz je to 

zvuk, potom obraz a nakoniec rieka. Na fakt, ako často si ľudia zamieňajú predstavy so 

skutočnosťou, upozorňuje Gregor z Nazianzu aj v ďalších veršoch (I,II,29,165–168): 

 

 Verím, že kedysi múdry muž omámil umením býka, 

      farbami omaľoval drevenú jalovicu. 

 (Nesmierna láska, veď k neživým podobám živúca kráča!); 

      hockedy mladíkom také zločiny chystáš aj ty. 

 

Autor odkazuje na drevenú kravu, ktorú vyrobil Daidalos pre Pásifaé, manželku krétskeho 

kráľa Mínoa. Pásifaé bola zamilovaná do bieleho býka a aby sa s ním mohla spojiť, skryla sa 

v drevenej krave. Ako namaľovaná krava omámila býka, tak i ženy podľa Gregora len 

omamujú mužov svojimi namaľovanými tvárami. Okúzľujú ich podobne ako Orfeus 

(I,II,29,169–170), pri speve ktorého krotli divoké zvieratá, stromy sa k nemu nakláňali 

a skaly boli dojaté krásnymi tónmi jeho lýry: 

 

 Orfeus zvieratá dojímal, ty mužov, čo majú ducha 

      rovného zvieratám, bláznia po ženách, žijú len tým. 

 

 Gregor vystríha ženy, aby sa nesnažili príliš lahodiť mužským očiam. Pohľad plný túžby je 

totiž impulzom k hriechu cudzoložstva. Okrem toho sa muži často nechajú tak očariť 

pominuteľnou krásou, že sú ochotní vzdať sa prirodzenosti ľudí a prijať povahu zvierat 

(I,II,29,103–108): 
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Takíto na cnostnú ženu sa vyrútia s hanlivou rečou, 

      vo vlastnej hrubosti pritom špinavé prasatá sú; 

 alebo azda aj do tmavých chlievov by napokon klesli 

     a Kirké by olejmi na zver zmenila hnusníkov tých, 

ktorí už líčidlá milujú, na oheň vyschnuté drevo 

     hádžu, no odstrániť ho by bolo lepšie než klásť. 

 

Vo svojej hrubosti sú muži pre Gregora ako prasce, na ktoré krásna a zvodná čarodejnica 

Kirké premenila Odysseových druhov, keď chceli preskúmať jej ostrov. Na zhubné 

pôsobenie fintivosti žien a následného omámenia mužských zmyslov ich krásou však 

poukazuje aj prostredníctvom iných príkladov. Až trikrát spomína meno prvej ženy 

v mytológii – Pandóry. U Hésioda (Theogonia, vv. 571–591) čítame, že Zeus ju dal vytvoriť 

Héfaistovi, aby sa pomstil Prométheovi a ľuďom za ukradnutie ohňa
1
. Bola obdarená 

pôvabom, zručnosťou, presvedčivosťou, ale i zlom a falšou. Vďaka nej sa rozšírilo po svete 

všetko zlo, prišla na zem ako trest smrteľným ľuďom. Gregor vo svojich veršoch vyzýva 

ženy, aby neboli pôvabnou Pandórou, ale práve naopak, aby žiarili cnosťou a nespoliehali sa 

na krásu. Tú oslabuje choroba i čas a šminky ju nedokážu nahradiť (I,II,29,115–126):  

 

Pandóra údajne potom, keď ukradli z Olympu oheň, 

      ako trest smrteľným ľuďom prišla a odvtedy už 

za oheň iný bol oheň a za dobro zlo; aby viacej 

     spálila, rozličné druhy krásy sa dostali jej 

od bohov pritom ju každý z nich do jednej nástrahy vložil. 

     Priblížila sa tak mužom na dosah spojená lesť, 

 chystala úklady jedlom, súc ľstivá a lichotná zase, 

      ničivá potecha, vždy žiariaca pochodeň v tme. 

 Ale ja neverím povestiam, ak len chceš, želaj si nebyť 

     Pandórou pôvabom, no aj zručnosťou ozdobenou. 

 Pandóra dcéry má pochabé, bláznivé, ale ty, Kristov 

     obraz, žiar cnosťou a vždy čistého ducha len maj. 

 

Mýty sa zdali byť v čase antického staroveku, kam zaraďujeme aj obdobie raného 

kresťanstva až do konca 4. storočia, všadeprítomné. Neboli niečím, čo prežívalo a tradovalo 

sa len samo od seba, mali svoje pevné miesto v eposoch, komédiách, tragédiách, lyrike, vo 

filozofických i v teologických spisoch. Vo svojich textoch ich často kódoval aj Gregor 

z Nazianzu a vo vzťahu k dobovým mytológie znalým recipientom tak robil veľmi 

prehľadne. Pri ich recepcii pravdepodobne dochádzalo len k minimálnym stratám 

a významovým posunom.  

Dnes je prekladateľ pri práci s Gregorovým textom postavený v prvom rade pred 

úlohu parafrázovať text či nie zriedka reprodukovať ho doslova, obzvlášť pri výrazoch, ktoré 

sú dnešnému svetu a chápaniu cudzie. Až následne môže pristúpiť k hlbšej parafráze 

a všímať si napr. i digresie alebo exempla, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tematickej 

výstavby textu. Musí poznať časové a priestorové univerzum, v ktorom text vznikal, a 

rekonštruovať ho, „vsadiť ho do rámca príslušných mýtických archetypov“ (Pokorný, 2005, 

179). Úspech transferu originálneho textu do cieľového jazyka plne závisí od kultúrnej 

a interkultúrnej kompetencie prekladateľa (Koželová, 2012, s. 372). Jeho „úlohou je zistiť, 

ktoré motívy a do akej miery určujú charakter diela“ (Drengubiak, 2008, s. 55) a mal by teda 

odhaliť aj tie „kultúrne elementy v originálnom komunikáte, ktoré nie sú autorom explicitne 

formulované, ale vyplývajú z jeho umeleckej výpovede“ (Koželová, 2011, s. 38). 
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Pre prekladateľa s čo len elementárnou orientáciou vo svete gréckej mytológie 

a kultúry by v básni Gregora z Nazianzu Adversus mulieres se nimis ornantes nemalo byť 

vďaka prehľadnému kódovaniu náročné dekódovať mytologické alúzie a mal by byť schopný 

ich adekvátneho transferu. Otázne je, ako sa s dekódovaním vysporiada cieľový recipient. 

Ten môže text čítať na dvoch úrovniach – prvoplánovo, keď automaticky recipuje 

napomenutia, výstrahy a ponaučenia, ktoré Gregor ako predstaviteľ cirkvi ponúka alebo 

druhoplánovo, keď vníma hĺbku veršov, zamýšľa sa nad argumentáciou, nachádza skryté 

odkazy a dokáže ich sám dekódovať. Bez ohľadu na typ recipienta závisí voľba 

prekladateľskej stratégie na prekladateľovi. V prípade mytologických odkazov u Gregora 

z Nazianzu je však prekladateľ obmedzený žánrom a na rozdiel od prekladu prózy má isté 

reštrikcie pokiaľ ide o prekladateľské riešenia. Najviac prijateľným spôsobom priblíženia 

odkazov a alúzií neznalému recipientovi sa zdá byť forma vysvetlivky alebo poznámky pod 

čiarou, resp. zoznam vysvetliviek na konci knihy, pretože, ako konštatuje A. Koželová, 

„v procese recepcie môže rozšírený výskyt prekladateľských poznámok pôsobiť ako 

nežiaduci inštruujúci mechanizmus“ (2011, s. 35).  

Na záver možno konštatovať, že aj v prípade neodhalenia mytologických odkazov 

v básni ostáva jej text naďalej zrozumiteľným, hoci dochádza k znižovaniu jeho umeleckého 

efektu. Ten však v konečnom dôsledku závisí viac od čitateľa a jeho schopnosti dekódovať, 

než od prekladateľa, ktorý je v prípade prekladu poézie obmedzený žánrom.  

 
Poznámky 

1 Bohovia ju poslali ako dar Prométheovmu bratovi Epimétheovi, ktorý sa s ňou napriek bratovmu varovaniu 

oženil. V dome bola skrinka, ktorej sa nikto nesmel dotknúť. Pandóra ju zo zvedavosti otvorila a všetko zlo 

ľudského rodu, ktoré v nej bolo uväznené, z nej uniklo a rozšírilo sa po svete. Pandóra veko rýchlo zavrela 

a v skrinke ostala uväznená len nádej, ktorá smrteľníkov tak často klame. 
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Resumen 

San Gregorio Nacianceno (el siglo IV), uno de los Padres de la Iglesia, escribiendo contra las 

mujeres vanas en el poema Adversus mulieres se nimis ornantes, se dirige a ellas reprochando 

que se adornan demasiado. Los argumentos del autor se basan en varios ejemplos de la 

mitología griega. El presente artículo pretende descubrir su pragmática y responder la 

cuestión de la comprehensión del texto a la hora de traducir y trata de decidir si es 

indispensable comprender el código del autor y si es necesario indentificarlo en el texto 

artístico. 
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