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Svätý Martin a jeho trojjediný život 
 
 Ak v talianskej Ravene vstúpime do baziliky Sant‘ Apollinare nuo-
vo, naskytne sa nám nevšedný pohľad. Po oboch stranách lode sú nád-
herné mozaiky s procesiami, napravo svätcov a naľavo svätíc.2 Doslova 
nútia návštevníka kráčať spolu s nimi až ku svätyni. Keď sa vydáme po 
pravej strane, postupne prejdeme okolo svätých mučeníkov Sabina, Akví-
nia, Prota, Chryzogóna, Pankráca, Vincenta, Polykarpa, Demetria, Sebas-
tiána, Apolinára, Félixa a Namora, Ursicína, Protáza a Gerváza, Vitála, 
Pavla a Jána, Kasiána a Cypriána. Tak sa dostaneme až k najpopulár-
nejším rímskym mučeníkom, ktorí majú miesto celkom vpredu: Kornéli-
ovi a Hipolytovi, Vavrincovi a Sixtovi, a napokon k tretiemu pápežovi, 
svätému Klementovi. Všetci sú vyobrazení tak, ako to opisuje Zjavenie 
svätého apoštola Jána: oblečení do bieleho rúcha v rukách nesú palmové ra-
tolesti (Zjv 7, 9). A presne podľa uvedenej state stoja pred trónom, na kto-
rom sedí Baránok – Ježiš Kristus s výzorom byzantského cisára.3 Mnohí 
zo znázornených mučeníkov boli uctievaní v celej Cirkvi: žiak apoštola 
Jána Polykarp zo Smyrny, diakon Vincent zo španielskej Tarago-
ny, biskup Cyprián z afrického Kartága. Ďalší boli lokálnymi svätými s o-
sobitným vzťahom k Ravene: prvý biskup mesta Apolinár, mediolánsky 
úradník Vitális umučený v Ravene, jeho synovia Gerváz a Protáz, či le-
kár Ursicínus, ktorý Vitála k mučeníctvu povzbudzoval. Niektorí boli 
známi len v severnej Itálii, ako Félix a Namor z Mediolána (Miláno). 

Ale pred nimi všetkými, tesne pri tróne vševládneho Krista, je ešte 
jedna postava svätca, ktorá je ako jediná oblečená do konzulského purpu-
ru.4 Je to svätec, ktorý nepochádza z Raveny, dokonca ani z Itálie. Na roz-
diel od všetkých ostatných nebol ani mučeníkom. Neprelial za Krista svo-
ju krv a neposkytol tak najvyššiu obeť vlastného života, čím by preukázal 
najväčšiu lásku (Jn 15, 13). Je to biskup galského Turonu (Tours), mních 
a pustovník Martin. Keď to návštevník baziliky zazrie, začnú sa mu v hla-
ve rodiť otázky: „Prečo je najbližšie pri Kristovi v imperiálnej sláve práve 
človek, ktorého odmietli vymenovať za biskupa pre jeho odpudivý vý-
zor?5 Ako to, že tento cudzí svätec je jediný v krvavo červenom rúchu, 
keď na rozdiel od ostatných v bielom práve on nevydal svedectvo krvi? 
A ako sa vôbec do Raveny dostal jeho chýr a úcta? Čo sa stalo, že sa tam 
tak pevne uchytil?“ Otázky podobného typu sa často podobajú na hlavy 
povestnej lernskej Hydry: ak zodpovieme na jednu, z odpovede sa zrodia 
ďalšie dve nové.6 

Odpovieme aspoň na poslednú z tých, čo sme uviedli: „Prečo je 
v ravenskej Bazilike svätého Apolinára na prvom mieste pustovník 
Martin z Galie?“ S odpoveďou nám pomôže starobylá Kronika biskupov 

 
2 Sekvenciu z tejto procesie svätíc zachytáva Fortunátus vo svojej poéme O panenstve zlože-
nej pri príležitosti inštalácie svätej Agnesy za opátku Kláštora svätého Kríža v Piktave. 
FORT., carm. VIII, 3, 33-35. MGHA 4/1, s. 182. 
3 O znázorňovaní nebeských skutočností formou cisárskych atribútov pozri: ROBERTS, 
The Humblest Sparow, s. 324. 
4 DELIYANNIS, Ravenna, Saint Martin, and the Battle of Vouillé, s. 174. 
5 SULP., v. Mart. 9, 4. CSEL 1, s. 119: „Indignum esse episcopatu hominem vultu despicabilem, 
veste sordidum, crine deformem.“ 
6 OVID., met. IX, 69-74. LCL 43, s. 16. 
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Ravenskej cirkvi od Ondreja Agnela, kde sa píše, že táto bazilika bola 
pôvodne postavená v roku 505 ako ariánsky Chrám Pána Ježiša Krista pre 
potreby dvora gótskeho kráľa Teodoricha. Ale po dobytí mesta Byzantín-
cami ho dal cisár Justinián v roku 540 premenovať na Baziliku svätého 
Martina, obrancu katolíckej viery a ničiteľa všetkých bludov. Kostol bol 
vtedy zbavený portrétov a mozaík, ktoré znázorňovali gótskych arián-
skych kráľov a veľmožov a ozdobený súčasnými katolíckymi mozai-
kami. 7  Napokon v 9. storočí zmenili jeho titul ešte tretí raz, keď tam 
presťahovali ostatky svätého Apolinára, ktoré boli v pôvodnej bazilike 
Sant‘ Apollinare in Classis na pobreží mora vystavené nájazdom pirátov. 
Svätý Martin je teda celkom vpredu, pretože kostol bol zasvätený pôvod-
ne jemu, a nie svätému Apolinárovi. 

A tu sa opäť musíme spýtať: „Prečo? Prečo mal stáť na čele boja 
proti ariánom práve cudzinec Martin, ktorý nenapísal žiadne teologické 
dielo, nezachovala sa jediná jeho kázeň, dokonca podľa svojho životopis-
ca bol celkom bez vzdelania?8 Prečo bol práve on vyhlásený za obrancu 
katolíckej viery a ničiteľa všetkých bludov a z pohľadu cisára Justiniána 
najmä bludu ariánskeho?“ Hľa, nové otázky, ktoré sú ešte komplikova-
nejšie, než predošlá. Nebudeme preto takto selektívne odpovedať na jed-
notlivé otázky, ktorými je Martinova osoba priam opradená, pretože po-
tom by táto monografická štúdia zrejme nikdy nenašla svoj koniec. Roz-
hodli sme sa radšej predstaviť osobu svätca tak, ako ho vieme zrekon-
štruovať z dobových prameňov bez nároku na to, že historicky presne 
zodpovieme všetky naliehavé a neodbytné otázky, ktoré sa k nej viažu. 

Začneme však predsa len pri titule bojovníka proti ariánskemu 
bludu, ktorý Martinovi prisúdil byzantský cisár. Ariáni totiž popierali Bo-
žiu trojjedinosť. A my musíme na začiatku nášho rozprávania o Martinovi 
skonštatovať, že sama jeho osoba je v istom zmysle tak trochu trojjediná.9 
Pôvodne bol totiž vojakom. Narodil sa podľa niektorých údajov v rokoch 
316-317,10 podľa iných 336,11 v panónskej Sabaris, ale už ako pätnásťročný 
bol násilím odvedený, aby slúžil v armáde. A hoci armádu po nejakom 
čase opustil,12 celý život zostal tak trochu vojakom. Tak ho videl aj raven-
ský básnik Fortunátus vo svojej básni, ktorej prvý slovenský preklad vám 
touto monografickou štúdiou chceme odporučiť do pozornosti: 

„Zbožný muž usúdil teda, že stane sa vojakom viery, 
verne že zotrvá v boji, kým nezhynie nákaza bludu.“13 
Ale nielen podľa Fortunáta zostal navždy vojakom. Vo všet-

kých životopisoch sú aj jeho neskoršie aktivity (napr. búranie pohanských 
svätýň, liečba posadnutých, spory so svetskou vrchnosťou, vzkriesenia) 
opisované ako vojenské ťaženia, či zápolenia, alebo aspoň s nádychom vo-
jenskej terminológie.14 Hoci sa teda do služby v armáde dostal a zotrvával 

 
7 AGNEL., pont. Rav. XXVII, 3, 60. CCCM 199, s. 253-254. 
8 SULP., v. Mart. 25, 8. CSEL, 21, s. 135. 
9 FONTAINE, Sulpice Sévère: Vie de St. Martin, tome 1, s. 88. 
10 FONTAINE, Sulpice Sévère: Vie de St. Martin, tome 2, s. 432. 
11  STANCLIFFE, St. Martin and His Hagiographer: History and Miracle in Sulpicius 
Severus, s. 122. 
12 Pre bližšiu informáciu o dĺžke Martinovej vojenskej kariéry pozri: LICHNER, Martin 
ako dokonalý nasledovateľ Ježiša Krista, s. 30-31. 
13 FORT., V. S. M. I, 114-115. MGHA 4/1, s. 299. 
14 ROBERTS, The Last Epic of Antiquity: Generic Continuity and Innovation in the Vita 
Sancti Martini of Venantius Fortunatus, s. 270-271. 
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v nej iba v úvode svojho života a navyše proti svojej vôli, predsa sa podľa 
životopiscov, obrazne povedané, nikdy celkom nevyzliekol z vojenskej 
uniformy a i on sám všetky svoje poslania a úlohy chápal tak trochu ako 
boj.15 Títo autori ho dokonca občas situujú priamo do úlohy vojenského 
veliteľa, keď mu pri viacerých zázrakoch dávajú k dispozícii anjelské 
šíky,16 ktoré v jeho mene vedú boj, alebo ľudskú armádu, ktorá mu muse-
la pomôcť, aj keď jej to bolo proti chuti.17 Vďaka tejto vojenskej črte bol 
teda Martin od počiatku opisovaný ako mýtický vojvodca, porovnateľný 
s bájnymi hrdinami a povestnými zakladateľmi starovekých ríš, Alexan-
drom, Eneom, či Dávidom. Líšil sa od nich len tým, že ríša, ktorú zakladal 
v Galii bola neviditeľná a duchovná, bolo to nebeské kráľovstvo.  

Táto húževnatosť, rozhodnosť, smelosť a vytrvalosť vojaka ho do-
slova predurčovala k tomu, aby sa po svojej konverzii ku kresťanstvu roz-
hodol v roku 361 v Piktave (Poitiers) začať mníšsky život.18 Toto jeho roz-
hodnutie bolo natoľko významné, že ním položil základy monastickej 
tradície v Cirkvi na Západe.19 V roku 386, dvadsaťpäť rokov po tomto jeho 
rozhodnutí, rozprával v Medioláne cisárovmu dvorskému rečníkovi Au-
gustínovi jeho africký rodák Ponticián fascinujúci príbeh. Neskôr, keď sa 
z neho stal jeden z najväčších kresťanských mysliteľov staroveku, takisto 
mních a biskup, svätý Augustín, ešte stále živo ho opisuje vo svojich Vyz-
naniach. Vtedy vraj v Treveri (Trevír) dvaja cisárski správcovia našli 
v akejsi kláštornej budove knihu alexandrijského biskupa Atanáza, ktorá 
opisuje život prvého mnícha Antona Egyptského.20 Jej prečítanie ich nad-
chlo až do tej miery, že v pustovni naskutku zostali a sami sa stali pustov-
níkmi. 21  Táto udalosť sa odohrala asi dve desaťročia po Martinovom 
rozhodnutí stať sa pustovníkom. Obývali snáď pustovňu v cisárskom Tre-
veri už vtedy bratia inšpirovaní Martinom? Nie je to veľmi pravdepo-
dobné, hoci to nie je nemožné, keďže Martin niekoľko krát Trever nav-
štívil a vykonal tam viacero zázrakov.22 Bol tam teda pomerne populárny. 
Táto pustovňa však zrejme fungovala už pred Martinom. Bol teda Martin 
prvým mníchom na kresťanskom západe? Asi nie. Ale určite bol prvým, 
o ktorom menovite vieme. Vieme o kláštoroch, ktoré založil a ktoré fun-
govali aj po jeho smrti. Preto je oprávnené nazvať ho zakladateľom západ-
nej monastickej tradície.23 Nespísal síce žiadne pravidlá rehoľného života, 
ktorými by sa jeho kláštory riadili,24 ale poskytol nesmierne príťažlivý 
osobný príklad. Druhá etapa jeho života bola teda zasvätená odrieka-
vému životu pustovníka, ktorý je v literatúre známy aj ako mučeníctvo 
bez krvi (martyrium sine cruore).25 Tento životný štýl sa však u neho preja-

 
15 ROBERTS, Milites Christi Revised: A Reexamination of Christian Leadership in the Late 
Antique West, s. 1. 
16 SULP., v. Mart. 14, 5. CSEL 1, s. 124. 
17 FORT., V. S. M. I, 358-360. MGHA 4/1, s. 308. 
18 VENTURA, Spiritualita křesťanského mnišství II-III, s. 345. 
19 PUTNA, Sulpicius Severus a jeho svatý Martin mezi antikou a středověkem, s. 13-14. 
20 Už v roku 373 ho preložil do latinčiny Evagrius Antiochijský. Kritické vydanie: EVAG. 
ANT., v. Ant. Evag. CCSL 170, s. 1-75.   
21 AUG., conf. VIII, 6, 15. CCSL 27, s. 122-123. 
22 SULP., dial. III, 11, 3. CSEL 1, s. 208. 
23 MARAVAL, D’Antoine à Martin: aux origines du monachisme occidental, s. 72. 
24 Tie vznikli až v druhej generácii zásluhou Jána Kasiána. Kritická edícia: SC 42, 54, 64. 
25 SULP., ep. 2, 12. CSEL 1, s. 144. 
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voval, už keď bol vojakom26 a zostal mu vlastný až do konca pozemskej 
existencie. Možno teda povedať, že Martin bol najskôr mníchom v armáde 
a potom vojakom v kláštore. 

Ale podobne, ako o jeho predchodcoch v úteku zo sveta k Bohu, 
ani o mníchovi Martinovi by sme dnes zrejme nevedeli, keby si ho ľudia 
v galskom Turone (Tours) 4. júla 370 alebo 37127 nezvolili za svojho bis-
kupa. Vtedy sa v Martinovom živote k boju so zlom a k službe jedinému 
pravému Bohu pridala ešte aj služba človeku. A opäť treba pripomenúť, 
že Martin nezačal slúžiť bratom a sestrám až vtedy, keď sa stal biskupom. 
Ako červená niť sa biskupské cítenie vinie celým jeho životom dávno 
predtým, než prijal v Turone tento úrad. Pozrime sa na epitafy z pera 
Martinovho životopisca Fortunáta, ktoré oslavujú vtedajších biskupov. 
Ich najdôležitejšou úlohou je samozrejme služba Božieho slova. Ale jed-
ným z hlavných poslaní ideálneho biskupa bola aj starostlivosť o bied-
nych. Za všetky ostatné príklady28 postačí hodnotenie biskupa Kronopa 
z Petrikordie (Périgueux): 

„Odevom pre nahých bol si a pre ľudí skrehnutých plášťom, 
teba za pokrm hladný, smädný za nápoj mal.“29  
Podľa jeho prvého životopisca Severa, Martin už pred uvedením 

do úradu biskupa spĺňal všetky tieto požiadavky. Pri prechode cez Alpy 
zevanjelizoval dokonca zbojníka.30 Zo žoldu si nenechával viac, než bolo 
potrebné pre dennú obživu a ostatné rozdal.31 A napokon je tu ešte najpo-
pulárnejší príbeh o tom, ako pri Ambiane (Amiens) rozdelil Martin svoj 
plášť.32 Zjavne teda už pred svojou biskupskou vysviackou žil a konal tak, 
ako má žiť a konať vzorný biskup. Takže aj keď pred svojou vysviackou 
nebol biskupom na základe svätenia, bol ním na základe života. Konečne, 
práve pre tieto výsostne biskupské životné postoje si ho Turončania zrej-
me vybrali za svojho veľkňaza. 

Možno teda oprávnene konštatovať, že Martinov život bol naozaj 
trojjediný. Celý ho prežil ako vojak, mních a biskup. Hoci viditeľne sa 
prejavili tieto štýly života v jednotlivých etapách, čiže najskôr bol voja-
kom, potom mníchom a napokon biskupom, virtuálne boli prítomné 
v každom jeho rozhodnutí. Aspoň tak to možno vyčítať z literárnych pa-
miatok. Čím však bol predovšetkým? Táto otázka je taká stará, ako sväto-
martinská úcta. Povstala v momente, keď na jednej zo svojich nespočet-
ných ciest 8. novembra roku 397 Martin zomrel. V dedinke Kandaku 
(Candes Saint Martin) vtedy začal boj o jeho telesné ostatky. Akoby súbež-
ne s jeho posledným výdychom začal boj o jeho identitu, alebo o to, kto-
rá z Martinových identít je najdôležitejšia. 33 Pre Turončanov bol Martin 
hlavne ich biskupom, a preto trvali na tom, aby jeho mŕtve telo pochovali 
v ich meste. Ale podľa obyvateľov Piktavy bol Martin do konca života 
mníchom. A tým sa stal u nich, keď si tam postavil svoj prvý kláštor Logo-

 
26 SULP., v. Mart. 2, 7. CSEL 1, s. 112. 
27 VIELBERG, Der Mönchsbischof von Tours im „Martinellus“, s. 136. 
28  OUDART, L’évêque défenseur des pauvres, correcteur des injustices, libérateur des 
prisonniers dans les œvres de Venance Fortunat, s. 39. 
29 FORT., carm. IV, 8, 17. 21. MHGA 4/1, s. 85. 
30 SULP., v. Mart. 5, 6. CSEL 1, s. 116. 
31 SULP., v. Mart. 2, 8. CSEL 1, s. 112. 
32 SULP., v. Mart. 3, 2. CSEL 1, s. 113. 
33 VAN DAM, Saints and their Miracles in the Late Antique Gaul, s. 14. 
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ciakum (Ligugé), v ktorom by mal aj spočinúť. Keďže sa strany nevedeli 
dohodnúť, začala sa kresťanská úcta k svätému Martinovi naskrze nekres-
ťanským skutkom. Obyvatelia Turonu jeho telo v noci ukradli a 11. no-
vembra ho slávnostne pochovali vo svojom meste. 34  Odvtedy spory 
o Martina pokračovali a pretrvávali počas celých desaťročí, ba storočí. Ani 
po smrti nenechal tento svätec nikoho na pokoji tak, ako to robil aj za živa. 
Nech už jeho ctitelia dávali prednosť ktorejkoľvek z jeho identít, zhodo-
vali sa v tom, čo ich na ňom najviac fascinovalo. Martina totiž preslávili 
jeho zázraky. Pre súdobú literatúru teda nebolo také dôležité, či bol voja-
kom, mníchom, alebo biskupom. Dôležité boli obdivuhodné veci, ktoré 
konal, a ktoré všetky tri identity svätca opätovne spájajú do plnej jednoty. 

Preto sa ani my nebudeme venovať jeho životopisným údajom. 
Napokon, pred zázrakmi celý životný príbeh tohto svätca akosi vybledol 
a ustúpil do úzadia a historická realita či časové zoradenie biografických 
údajov tak zostávajú často len v rovine dohadov. Jeho životné osudy sú 
z pohľadu jeho literárnych obdivovateľov Severa, Paulína, Fortunáta 
a Gregora hlavne súhrnom a prerozprávaním jeho neuveriteľných činov 
(gesta). V našom jazykovom prostredí sa téme historickosti a faktografie 
Martinovho života detailne už venoval jezuita Miloš Lichner a v roku 
2019 vydal pomerne hutnú monografiu o jeho živote.35 Nebudeme preto 
duplicitne uvádzať to isté. Skôr sa zameriame na charakteristiku spolo-
čenského milieu a doby, v ktorej vznikali svätomartinské literárne pamiat-
ky, najmä Fortunátov epos. Ale to nás nijako nevzdiali od základnej línie 
našej štúdie. Aj v literatúre sa totiž prejavuje istá trojjedinosť Martinovho 
života. Lebo ak presne preložíme nadpis prvého Severovho hagiografic-
kého počinu, ktorý sa venoval pôsobeniu svätca, bude jeho slovenský ná-
zov znieť: Život svätého Martina. Rovnako sa volá aj Paulínovo i Fortuná-
tovo prebásnenie jeho diela. Preto si snáď aj v literárnej sfére môžeme do-
voliť hovoriť o trojitom Martinovom živote. Postupujme však po poriad-
ku. 

∴ 
Úcta k svätému Martinovi sa začala šíriť už počas jeho života. Ľu-

dia ho uctievali ako divotvorcu a prikladali posvätnú a liečivú silu aj všet-
kému, čoho sa dotkol.36 To však vieme len z diel, ktoré napísal jeho horli-
vý obdivovateľ a nasledovník Sulpícius Severus. Historické fakty svedčia 
o opaku. Obyvatelia Turonu si po Martinovej smrti zvolili za jeho nástup-
cu jeho neúnavného kritika a odporcu Brikciona.37 Zdá sa preto, že s Mar-
tinovým vedením ich cirkevnej obce veľmi spokojní neboli, nakoľko ich 
biskup nežil s nimi v meste, ale vo svojom kláštore na druhom brehu Li-
geru (Loira) a do mesta iba dochádzal. Bol tak zaiste Boží, ale nikdy zrej-
me veľmi necítili, že by bol ich. Navyše, Martin sa do konca svojho života 
stránil i ostatných galských biskupov. Chcel sa tak zrejme vyhnúť hád-
kam, či ostrým výmenám názorov.38 Nesúhlas budúcich kolegov s jeho 
osobou sa napokon prejavil už pri jeho voľbe39 a zrejme si k nemu aj po-
tom iba ťažko hľadali cestu. Zdá sa teda, že počas svojho života nepožíval 

 
34 GR. TUR., hist. Fran. I, 48. MGHM 1/1, s. 32-33. 
35 LICHNER, Martin ako dokonalý nasledovateľ Ježiša Krista, s. 9-98. 
36 Napr. SULP., dial. II, 8, 8-9. CSEL 1, s. 190. 
37 GR. TUR., hist. Fran. II, 1. MGHM 1/1, s. 37. 
38 SULP., dial. III, 13, 6. CSEL 1, s. 211. 
39 SULP., v. Mart. 9, 3. CSEL 1, s. 119. 
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Prvá kniha 
Vysoko tróniaci21 Kristus, keď vystúpil do vzletnej výšky,  
triumfu víťazné znaky sa skveli na jeho tele. 
V samom Tartare22 totiž moc krutého tyrana23 zlomil, 
vylúpil pekelné cely a nesmierne bohatstvo získal.  
Všemocný vtedy rozbil aj nezlomné závory styžské,24 5 
aby z chmúrneho domu ľud oddávna sediaci v tieni25 
vyviedol dvojkrídlou bránou von v zástupe k jasnému svetlu. 
Tisíce26 zachránených tak išli s ním, keď stúpal k hviezdam, 
aby tam Pravého27 Otec zas posadil k pravici svojej.  
Ale aj v pozemskom bytí bol strojcom nesmiernych divov, 10 
z ktorých mnohé sa dajú nájsť v knihe Blaženej zvesti,28 
výbere29 zloženom v próze, čo koluje po celom svete,  
šírený hebrejskou30 rečou i gréckym a latinským písmom. 
Avšak podobu básne až Juvenkus31prvý im vtlačil, 
s umením pravého znalca ich vyspieval v rozmere presnom.32   15 
Skvostná reč Sedúliova33 tiež dala im žiarivý odev, 
potom aj Oriencius34 ich zvestoval jazykom krásnym. 
Príbehy mučeníkov zas do rytmov nábožne zviazal 
prudký Prudencius35 a verných smrť načrtol prudko.36 

 
21 Lat. Altithronus. Podobné prívlastky (altisonans vysoko zvučiaci, altitonus vysoko hrm-
iaci) patrili v rímskom náboženstve najvyššiemu bohu Jovovi. Tradícia používania tohto 
prívlastku (gr. ὑψίζυγος) však siaha až k Hesiodovi (HES., O. D. 18. LCL 57, s. 86). 
Fortunátus tým priznáva Kristovi postavenie najvyššieho božstva.  
22 Lat. Tartarus, gr. Τάρταρος. V gréckej mytológii najhlbšia časť podsvetia s kovovým 
väzením pre porazených Titanov. Bolo tam chladno a všetci tam trpeli zimou a strachom. 
V kresťanskej poézii sa stal synonymom pekla (ISID., etym. XIV, 9, 8. Lindsay, s. 580). 
23 Lat. tyrannus, gr. τύραννος. Vládca, monarcha, kráľ alebo cisár, ktorý násilím prevzal 
vládu a nezískal ju zákonnou voľbou, alebo dedičným právom. Zároveň sa takto označuje 
panovník, ktorý despoticky a kruto, bez ohľadu na poradné orgány štátu, presadzuje 
svoju vôľu: samovládca, despota, tyran (ISID., etym. IX, 3, 19-20. Lindsay, s. 367-368). 
24 Lat. Styx, gr. Στύξ. Rieka, ktorá v gréckej mytológii tvorila hranicu medzi pozemským 
svetom živých a podsvetnou ríšou mŕtvych (ISID., etym. XIV, 9, 6. Lindsay, s. 580). 
25 Lk 1, 79. 
26 Zjv 7, 4. 
27 Lat. dexter. V žargóne kňazského kolégia augurov, ktorí ho prevzali od Grékov, boli 
znamenia z pravej strany šťastné a priaznivé (VERG., Aen. VIII, 302. LCL 64, s. 80). Pravica 
bola aj v biblickom myslení znamením zvrchovanej moci a najvyššej sily (napr. Ž 89, 14). 
28 Preklad gréckeho slova evanjelium, gr. εὐαγγέλιον, je dobrá, blažená správa či zvesť 
(ISID., etym. VI, 2, 43. Lindsay, s. 230). 
29 Podľa Jn 21, 25 sa zdá, že evanjelisti robili pri písaní evanjelia výber príbehov z Ježišov-
ho života. Pozri tiež: FRAGMENTUM MURATORIANUM 10-15. Tregelles, s. 17-18. 
30 Existuje jediná správa, že Matúšovo evanjelium bolo napísané po hebrejsky: „Ματθαῖος 
μὲν οὖν Ἑβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνετάξατο.“ (PAP., frag. 3, 16. LCL 25, s. 102). 
31 IUVENC., Evangeliorum libri IV. CSEL 24, s. 1-145. 
32 Lat. metrum, gr. μέτρον označuje veršovú mieru. Ide o ideálnu schému verša, ktorú má 
básnik realizovať (ISID., etym. I, 39, 6. Lindsay, s. 89). 
33 SED., Carminis paschalis libri V. CSEL 10, s. 14-146. 
34 ORIEN., Commonitorii libri II. CSEL 16, s. 205-243. 
35 PRUD., Peristephanon. CSEL 61, s. 291-431. 
36 Lat. prudens prudenter Prudentius immolat actus. Lat. prudens znamená rozumný, múdry. 
To však neladí s menom Prudencia. Preto sme použili prídavné meno prudký. Jeho poézia 
totiž prekypuje obrazmi násilia a zámena adjektíva múdry za prudký tak vôbec nie je 
vzdialená realite. Považujeme to za adekvátne riešenie pre túto básnickú figúru. 
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Srdcom, pôvodom, vierou i nadaním vynikol Paulín,37 20 
ktorý do veršov vložil aj náuku Martina nášho. 
Osudy apoštolov, čo Skutkami volajú všade, 
preoral Arator38 v básni a ohlásil malebným slovom. 
Takisto kedysi podal rad za radom dejiny sväté 
biskup Alcimus39 štýlom, čo správny je tak, ako krásny. 25 
Mne však chýba ich talent a slabý som v latinskej reči. 
Brzdí ma hriešnosť, prostý mám jazyk, pomalú myseľ, 
vzdelanie biedne, v duši tak pusto, skúsenosť žiadnu. 
Vylovím z ťarbavých úst len drobky spisovnej reči, 
zo studne umenia slova len drobné kvapôčky čerpám. 30 
Nedávno právnickou brúskou som z jazyka zoškriabal hrdzu,  
prácne sa odúčal vravieť, čo predtým som pochytil ľahko, 
stále však zaštípe v nose ma starých návykov zápach. 
Preto plášť nachový nemám, mne purpur nezdobí tógu, 
za holé vety sa predsa len biednou nahotou platí. 35 
Azda smiem v posvätnom kruhu tých géniov a skvelých bardov, 
uprostred mudrcov slávnych, čo chrlia básnické kvety, 
splietať svoj úbohý veniec ja, ktorý nekvitnem vôbec? 
Svoju palinu40 horkú mám primiešať k medovej rose? 
Robím to jedine preto, že nútia ma túto vec spraviť, 40 
to ma však nezbaví viny a právom si zaslúžim hanu. 
Napriek všetkému predsa sa pokúsim príhodne zložiť  
slová na oslavu muža, čo tuná biskupom býval, 
lebo len vďaka nemu, som zavítal do tohto kraja.41 
Prečo sa práve mne ušla tá pocta neistou rukou 45 
ukladať do rámca veršov42 dnes svätého Martina činy, 
potomka Panónie,43 čo zrodila Sabaris44 slávna? 
Moju tmu nepotrebuje ten, ktorý prinášal svetlo 
od brehov Galie45 hrdej až k územiam Indov, sťa maják. 

 
37 PAUL. PET., Vitae Martini libri VI. CSEL 16, s. 17-159.  
38 ARAT., De actibus apostolorum libri II. CSEL 72, s. 9-149. Arator znamená „oráč“.  
39 AVIT., De spiritalis historiae gestis libri V. Libri I-III. SC 444. Libri IV-V. SC 492. 
40 Lat. absinthium. Trváca bylina známa ako Palina pravá (Arthemisia absinthium). Má od-
porne horkú chuť a vo väčších dávkach omamné účinky (ISID., etym. XVII, 9, 60. Lindsay, 
s. 696-697). V medicíne sa používa ako digestívum, lebo zlepšuje a uľahčuje trávenie. 
41 Martin zázračne vyliečil Fortunáta. (FORT., V. S. M. IV, 685-702. MGHA 4/1, s. 369).  
42 Autor mal vrúcny vzťah k Akvilei, ktorá bola v staroveku chýrna šperkárskou výrobou 
(STR., Geo. V, 214. LCL 50, s. 330). Tvorbu básne preto prirovnáva k práci zlatníka, ktorý 
berie drahokamy do roztrasených rúk a pokúša sa ich presne vsadiť do lôžka v šperku. 
43 Lat. Pannonia. Rímska provincia medzi Dunajom, Drávou a Sávou (ISID., etym. XIV, 4, 
16. Lindsay, s. 558). Dio Kasius tvrdí, že jej meno vzniklo zo slova šatka (lat. pannus), ktorá 
bola súčasti odevu miestneho obyvateľstva (DIO C., hist. Rom. XLIX, 36, 5. LCL 82, s. 414). 
Výskum však naznačuje, že sa odvádza od ilýrskeho pomenovania pre močiar, či bahnitý 
kraj. Cisár Traján ju v r. 107 rozdelil na Hornú (superior) a Dolnú (inferior). Pôvodné ilýrske 
kmene v 4. st. pred Kr. nahradili Kelti, ktorých na prelome letopočtov striedali Germáni. 
Postupne sa tam sťahovali aj Rimania, najmä vojaci a medzi nimi i Martinova rodina. 
44 Lat. Sabaris, Sabaria, Savaria. Volá sa podľa ilýrskeho mena potoka Sibaris (Gyöngyös). 
Bolo založené v r. 45 ako Colonia Claudia Sabariensum (PLIN., nat. hist. III, 24, 146. LCL 353, 
s. 108). Bolo hlavným mestom provincie Horná Panónia (Pannonia superior). V 4. st. ho 
zničili nájazdy Húnov a v r. 456 zemetrasenie. Dnes je to Szombathely v Maďarsku. 
45 Lat. Gallia. Oblasť v západnej Európe dnes ležiaca vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, 
Holandsku a severnom Taliansku. Jej názov pochádza z gréckeho mena Keltov (Γαλάται), 
ktorí mali pleť bielu ako (gr. γάλα) mlieko (ISID., etym. XIV, 4, 25. Lindsay, s. 561). 
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V útlom mladíckom veku, priam chlapčenským možno ho nazvať, 50 
keď sa v mrazivom chlade zem halila do čipiek srieňa, 
v pochmúrnej zime sled vlniek keď spútala ľadová uzda, 
ktorá riek bezbrehú voľnosť tak pevne uzavrie v sebe, 
že si za silných mrazov aj samé splietajú putá, 
ľadový rubáš tým tvrdší, čím studenšou stáva sa voda, 55 
pri bránach ambianovských46 mu žobrák v ústrety kráčal.  
Vlastný plášť rozdelil razom, čo chránil ho v počasí zimnom, 
vedený vierou diel jeden hneď daroval skrehnutým údom. 
Na seba zobral časť chladu, kus tepla zas žobráka zohrial, 
obaja chudobní takto, si delili zimu i teplo. 60 
Mráz i ohriatie stali sa zbožím na zvláštnom trhu, 
delením jedného núdza kde pre dvoch sa únosnou stala. 
Stvoriteľ celého sveta47 tým súknom nechal sa odieť,  
Martinov vojenský zvrchník hrial svojou tkaninou Krista.48 
Žiadnej cisárskej róbe sa neušla takáto pocta. 65 
Vojenský biely plášť preto je vzácnejší, než purpur kráľov. 
Neklamným prísľubom lásky bol zjavne už prvý zázrak.49 

∴ 
Potom napadla galskú zem dravá barbarská horda.  
Na kraje vangiónske50 sa oboril nepriateľ krutý, 
v čase, keď zatúžil svätec už zbohom dať vojenskej službe.  70 
Cisár Julián51 vtedy sa ukrutne nahneval naňho,  
prikázal prísne ho strážiť, sťa zbeha ho pod zámkou držať, 
aby sa do boja vrhol v deň bitky hrdinsky prvý, 
keďže mu zbožný muž sľúbil ísť bez zbrane pred celým vojskom. 
Keď však deň súboja svitol, mier protivník dojednať prišiel. 75 
Celý vojnový ošiaľ tak vrúcnou modlitbou skrotil, 
armádu nespočetnú sám porazil bez kvapky krvi. 

∴ 
S úmyslom prekročiť Alpy52 hneď pustil sa zbojníckym krajom,  
zrazu však jeden z tých lotrov mu ruky za chrbtom spútal. 

 
46 Lat. Ambianum alebo (ad) Ambianos. Rimania volali podľa keltského kmeňa Ambianov 
pôvodnú osadu pri moste cez rieku Samarobriva (Somme) (CAES., b. Gal. V, 24. LCL 72, 
s. 262).  V staroveku to bolo významné mesto v provinicii Druhá Belgická (Belgica Secun-
da). Dnes ho poznáme ako Amiens vo francúzskej Pikardii. 
47 Jn 1, 3. 
48 Mt 25, 40. 
49 Lat. prima haec virtutum fuit arra et pignus amoris. Z textu nie je jasné, či Kristus umož-
nil Martinovi konať zázraky, lebo si ho vyvolil, alebo Martinova láska ku Kristovi mu pri-
niesla túto moc. Dvojznačnosť sme ponechali, lebo mohla byť zámerom autora. 
50 Lat. (Civitas) Vangionum alebo Augusta Vangionum. Pôvodná keltská osada niesla meno 
Borbetomagus, ale keď ju dobyl germánsky kmeň Vangiónov, nazývala sa podľa nich (A. 
M., r. gest. XV, 11. LCL 300, s. 190). V 5. st. bola hlavným mestom ríše Burgundov. Dnes 
leží na území Nemecka a volá sa Worms. 
51 Cisár Flavius Claudius Iulianus Augustus zvaný Julián Apostata (Odpadlík). Túto prezýv-
ku získal preto, že odvrhol kresťanskú vieru a vrátil sa k pohanským kultom (GR. NAZ., 
orat. 4, 1. SC 309, s. 86). Proti kresťanom vydal spis κατὰ Γαλιλαίων. 6. novembra 355 ho 
cisár Konštancius menoval správcom Galie, kde bol do júna 361. Keď sa stal cisárom, 
prešiel sa na východ, kde po zranení v bitke s Peržanmi zomrel 29. júna 363 blízko Tarzu. 
52 Cieľ cesty nie je z textu zrejmý. Podľa Severa sa udalosť stala na ceste do rodného domu 
(SULP., v. Mart. 5, 4. CSEL 1, s. 115). Ale jeho rodičia už nežili v panónskej Sabaris (Szom-
bathely), ale v meste Ticíniu (Pavia) v severnej Itálii (SULP., v. Mart. 2, 1. CSEL 1, s. 111). 
Ak bolo cieľom jeho cesty Ticínium, púť cez Alpy a okolo Mediolána (Miláno) má zmysel. 



 


