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A

Julien énonce dans une lettre les qualités du bon prêtre pour devenir membre
d’un clergé païen.
Ἁγνεύειν δὲ χρὴ τοὺς ἱερέας οὐκ ἔργων µόνον ἀκαθάρτων οὐδὲ ἀσελγῶν
πράξεων, ἀλλὰ καὶ ῥηµάτων καὶ ἀκροαµάτων τοιούτων. Ἐξελατέα τοίνυν ἐστὶν
ἡµῖν πάντα τὰ ἐπαχθῆ σκώµµατα, πᾶσα δὲ ἀσελγὴς ὁµιλία. Καὶ ὅπως εἰδέναι
ἔχῃς ὃ βούλοµαι φράζειν, ἱερωµένος τις µήτε Ἀρχίλοχον ἀναγινωσκέτω µήτε
Ἱππώνακτα µήτε ἄλλον τινὰ τῶν τὰ τοιαῦτα γραφόντων. Ἀποκλινέτω καὶ τῆς
παλαιᾶς κωµῳδίας ὅσα τῆς τοιαύτης ἰδέας‧ ἄµεινον µὲν γάρ καὶ πάντα. Πρέποι
δ᾿ ἂν ἡµῖν ἡ φιλοσοφία µόνη, καὶ τούτων οἱ θεοὺς ἡγεµόνας προστησάµενοι τῆς
ἑαυτῶν παιδείας, ὥσπερ Πυθαγόρας καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης οἵ τε ἀµφὶ
Χρύσιππον καὶ Ζήνωνα. Προσεκτέον µὲν γὰρ οὔτε πᾶσιν οὔτε τοῖς πάντων
δόγµασιν, ἀλλὰ ἐκείνοις µόνον, καὶ ἐκείνων ὅσα εὐσεϐείας ἐστὶ ποιητικὰ
καὶ διδάσκει περὶ θεῶν πρῶτον µὲν ὡς εἰσίν, εἶτα ὡς προνοοῦσι τῶν τῇδε,
καὶ ὡς ἐργάζονται µὲν οὐδὲ ἓν κακὸν οὔτε ἀνθρώπους οὔτε ἀλλήλους
φθονοῦντες καὶ βασκαίνοντες καὶ πολεµοῦντες, ὁποῖα γράφοντες οἱ µὲν παῤ
ἡµῖν ποιηταὶ κατεφρονήθησαν, οἱ δὲ τῶν Ἰουδαίων προφῆται διατεταµένως
συγκατασκευάζοντες ὑπὸ τῶν ἀθλίων τούτων τῶν προσνειµάντων ἑαυτοὺς τοῖς
Γαλιλαίοις θαυµάζονται. Πρέποι δ᾿ ἂν ἡµῖν ἱστορίαις ἐντυγχάνειν, ὁπόσαι
συνεγράφησαν ἐπὶ πεποιηµένοις τοῖς ἔργοις‧ ὅσα δέ ἐστιν ἐν ἱστορίας εἴδει
παρὰ τοῖς ἔµπροσθεν ἀπηγγελµένα πλάσµατα παραιτητέον, ἐρωτικὰς
ὑποθέσεις καὶ πάντα ἁπλῶς τὰ τοιαῦτα. Καθάπερ γὰρ οὐδὲ ὁδὸς πᾶσα τοῖς
ἱερωµένοις ἁρµόττει, τετάχθαι δὲ χρὴ καὶ ταύτας, οὕτως οὐδὲ ἀνάγνωσµα πᾶν
ἱερωµένῳ πρέπει‧ ἐγγίνεται γάρ τις τῇ ψυχῇ διάθεσις ὑπὸ τῶν λόγων, καὶ
κατ᾿ ὀλίγον ἐγείρει τὰς ἐπιθυµίας, εἶτα ἐξαίφνης ἀνάπτει δεινὴν φλόγα, πρὸς
ἥν, οἶµαι, χρὴ πόρρωθεν παρατετάχθαι. Μήτε Ἐπικούρειος εἰσίτω λόγος µήτε
Πυρρώνειος‧ ἤδη µὲν γὰρ καλῶς ποιοῦντες οἱ θεοὶ καὶ ἀνῃρήκασιν, ὥστε
ἐπιλείπειν καὶ τὰ πλεῖστα τῶν βιϐλίων‧ ὅµως οὐδὲν κωλύει τύπου χάριν
ἐπιµνησθῆναι µὲν καὶ τούτων, ὁποίων χρὴ µάλιστα τοὺς ἱερέας ἀπέχεσθαι
λόγων, εἰ δὲ λόγων, πολὺ πρότερον ἐννοιῶν. Οὐδὲ γάρ, οἶµαι, ταὐτόν ἐστιν
ἁµάρτηµα γλώττης καὶ διανοίας, ἀλλ᾿ ἐκείνην χρὴ µάλιστα θεραπεύειν, ὡς
καὶ τῆς γλώττης ἐκείνῃ συνεξαµαρτανούσης.
JULIEN
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