
KNIHA JEDENÁSTA

1. KAPITOLA

Prečo sa Bohu vyznávame?

Pane, ktorého je večnosť, či azda nevieš, čo ti hovorím,
alebo azda okom časnosti vidíš časnosť? Prečo ti teda tak
veľa rozprávam? Iste nie preto, aby som ťa poučoval, ale
aby som rozpálil svoju lásku a lásku svojich čitateľov k te-
be, aby sme všetci vyznali: "Veľký je Pán a hoden každej
chvály." Už som to povedal a hovorím to opäť: "Robím to
z lásky k tvojej láske." Tak sa aj modlíme a tvoja Pravda
povedala: "Váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho
prosili." Svoju lásku k tebe ti dávame najavo, vyznávame
ti svoje biedy, a tvoje milosrdenstvo nad nami, aby si nás
vyslobodil úplne, ako si už aj začal, aby sme prestali byť
nešťastní svojou vinou a boli blažení v tebe. Povolal si
nás, aby sme boli chudobní duchom, ponížení, plačúci,
smädní a smädom zomierajúci po tvojej spravodlivosti,
milosrdní, čistého srdca a pokojamilovní. Hľa, rozprával
som ti veľa, čo som mohol a chcel, lebo ty si prv chcel,
aby som vyznával Pánu Bohu svojmu, pretože si dobrý
a naveky trvá tvoje milosrdenstvo.

~ 315 ~



Sv. Augustín / VYZNANIA KNIHA JEDENÁSTA

2. KAPITOLA Dožič mi času, aby som mohol uvažovať o tajomstvách
tvojho zákona, nezatváraj dvere pred tými, ktorí na ne
klopú: Nechcel si predsa, aby nadarmo bolo popísané toľ-
ko stránok skrytých tajomstiev. Či hory nemajú azda svo-
je jelene, ktoré sa v nich skrývajú, občerstvujú, behajú, pa-
sú, odpočívajú a prežúvajú? Pane, zdokonaľ ma a osvieť
mi tie hory. Tvoj hlas je moja radosť, tvoj hlas prevyšuje
každú rozkoš. Daj mi, čo milujem. Veď milujem a tú lásku
si mi ty dal. Nezabudni na svoje dary a nepohrdni kve-
tom, túžiacim po rose! Bodaj by som ti vyznal všetko, čo-
koľvek nájdem v tvojich knihách, a počul hlas chvály.
Bodaj by som sa tebou opájal a uvažovalo tvojom zákone
od samého začiatku, keď si stvoril nebo a zem, až do prí-
chodu tvojho kráľovstva, ktoré bude s tebou večné v tvo-
jom svätom meste. Pane, zmiluj sa nado mnou anaplň
moje túžby. Myslím, že moja túžba nie je z tohto sveta.
Netúžim po zlate, striebre a drahokamoch, ani po prepy-
chu v šatstve, ani po vysokých vplyvných úradoch, ani po
rozkošiach tela, ba ani po tom nie, čo je potrebné telu,
kým sme pútnikmi na tejto zemi. To všetko sa nám pridá,
keď budeme hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
Hľaď, Pane Bože, aká je moja túžba. Nešlachetníci mi roz-
právali o svojich radostiach, ale tie nie sú ako tvoj zákon.
Hľa, odkiaľ pochádza moja túžba.

Pozri, Otče, pohliadni a chváľ, Nech sa zaľúbi tvojmu
milosrdenstvu, aby som našiel milosť pred tebou, aby sa
mne, klopajúcemu, otvorili hÍbky tvojich rečí. Vrúcne ťa
prosím, skrze Pána nášho Ježiša Krista, tvojho Syna, mu-
ža tvojej pravice, Syna človeka, ktorého si ustanovil za
prostredníka medzi sebou a nami, skrze ktorého si hľadal
nás, hoci my sme ťa nehľadali; hľadal si nás, aby sme my
hľadali teba, tvoje Slovo, skrze ktoré si stvoril všetko,

Prosba o porozumenie Svätému píísmu

Kedy stihnem opísať perom všetky tvoje povzbudzova-
nia, všetky tvoje hrozby, útechy a prozretelľnostné pokyny,
ktorými si ma priviedol hlásať tvoje slowo a rozdeľovať
tvoje sviatosti tvojmu ľudu? Aj keby som stihol rozprávať
všetko po poriadku, vzácne sú mi kvapôčky času, lebo už
dávno som zahorel túžbou pohrúžiť sa do rozjímania
tvojho zákona, aby som ti v ňom vyznáwal svoju vedo-
mosť i nevedomosť, zore tvojho osvietemia a posledné
zvyšky svojej temnoty, kým sila nejpohltí slabosť.
Nechcem však, aby vyšli nazmar tie chvíle, ktoré mám voľ-
né po nevyhnutnom osviežení tela i duclha a po službe,
ktorú musím ľuďom preukazovať, ba aj ktorú nemusím,
ale preukazujem.

Pane Bože môj, počúvaj moju modlitbui a tvoje milosr-
denstvo nech vyslyší moju túžbu, ktorá sa merozpaluje len
kvôli mne samému, ale chce osož iť bratskejj láske. Vidíš do
môjho srdca a vieš, že je to pravda. Daj, aby som ti obetoval
službu svojho rozumu a jazyka, daj, aby sonn ti mal čo obe-
tovať. Bedár a žobrák som, ty si však bohattý pre všetkých,
ktorí ťa vzývajú, a staráš sa o nás. Očisť od všetkej neroz-
myslenosti a lži moje srdce a moje ústa. Twoje Písmo nech
mi je čistou rozkošou. Nedopusť, aby som 'IV ňom poblúdil
alebo iných priviedol do bludu. Pane, po.čuj a zmiluj sa.
Pane Bože môj, Svetlo slepých a Sila slabých, Svetlo vidia-
cich a Sila silných, počuj moju dušu a vwslyš ma, ktorý
z hlbokosti volám k tebe. Lebo ak nepočúvraš aj v hlbokos-
tiach, kam pôjdeme? Kam zavoláme? Tvoj jje deň a tvoja je
noc. Na tvoj pokyn preletia okamihy.
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i mňa, aby sme hľadali tvojho Jednorodeného, skrze kto-
rého si povolal k synovstvu veriaci ľud, i mňa; skrze toho
ťa prosím, ktorý sedí na tvojej pravici a prihovára sa za
nás, v ktorom sú skryté všetky poklady múd.rosti a vedo-
mosti. Jeho hľadám v tvojich knihách. Mojžiš: písal o ňom
a on sám, večná Pravda, to povedal.

3. KAPITOLA

Stvorenie neba i zeme

Daj, aby som počul a rozumel, ako si na z.ačiatku stvo-
ril nebo i zem. O tom písal Mojžiš. Napísal al odišiel, odi-
šiel k tebe. Niet ho už predo mnou. Keby bol pri mne, za-
držal by som ho a opýtal sa ho, ba zaprisahal by som ho
skrze teba, aby mi to vysvetlil. Moje uši by počúvali slová
plynúce z jeho úst. Keby rozprával po hebnejsky, márne
by rozprával, nerozumel by som mu. Keby však hovoril
po latinsky, rozumel by som mu.

Ale odkiaľ by som vedel, že hovorí prawdu? A keby
som to aj vedel, vedel by som to od neho? V nnojom vnút-
ri, v sídle mojich myšlienok, povedala by mi pravda, kto-
rá nie je ani hebrejská, ani grécka, ani latiruská, ani bar-
barská, bez pomoci úst, jazyka a zvuku slabík by mi
povedala: "Pravdu hovorí." A hneď by som s; úplnou isto-
tou povedal tomu tvojmu človeku: "Pravcdu hovoríš."
Keďže sa ho však nemôžem pýtať, pýtam sa 1teba, Pravdy,
ktorou bol on naplnený, teba, Bože môj, pros.ím: "Odpusť
moje hriechy a daj, aby som dobre porozumeil, čo tvoj slu-
ha povedal. /l
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4. KAPITOLA

Stvorenia hovoria o Stvoriteľovi

Hľa, tu je nebo i zem. Volajú, že boli stvorené, lebo sa
menia a zamieňajú. Čokoľvek totiž nebolo stvorené, a pred-
sa jestvuje, nemá v sebe nič, čo by už bolo predtým jest-
vovalo, v tom niet zmeny, ani striedania. Tiež volajú hlas-
no, že samy sa neurobili, ale preto jestvujú, lebo boli
stvorené. Nejestvovali teda prv, aby sa samy mohli stvoriť.
Tento ich hlas, to je najzrejmejší dôkaz. Ty, Pane, ty si ich
teda stvoril, sú krásne, dobré a jestvujú, lebo i ty si krás-
ny, dobrý a jestvuješ. Pravdaže, nie sú zas také krásne,
dobré a nejestvujú takisto ako ty, lebo v porovnaní s tebou
nie sú vlastneani krásne, ani dobré, ani nejestvujú. Vieme
to a za svoju vedomosť ti ďakujeme! Keď však porovnáme
svoju vedomosť s tvojou.rvtedy naša vedomosť je vlastne
nevedomosť.

5. KAPITOLA

Svet bol stvorený z ničoho

Na začiatku stvoril Boh nebo i zem. Ako si však mohol
stvoriť nebo i zem a akým nástrojom si vytvoril také veľ-
kolepé dielo? Zaiste nie ako umelec, ktorý umelecké die-
lo tvorí z nejakej látky podľa svojho vnútorného pohľadu,
ktorý chce vtlačiť do svojho diela. Ale aj tento, či to môže
urobiť nie preto, že si ho ty stvoril? Umelec dáva tvar
hmote už jestvujúcej a schopnej tvar prijať, napríklad ze-
mi, kameňu, drevu, zlatu a podobným hmotám. Odkiaľ
by boli však aj tieto hmoty, keby si ich ty nebol stvoril?
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Umelcovi si dal telo, dal si mu ducha, ktorým ovláda údy,
dal si mu látku, z ktorej môže tvoriť, dal si mu bystrosť
urnu, aby pochopil umenie, aby si najprv vo svojom vnú-
tri vedel predstaviť to, čo tvorí potom navonok. Dal si mu
zmysly, ktorými prenáša svoju vnútornú predstavu do
hmoty, zmysly zas neskoršie oznamujú mysli, čo bolo už
urobené, aby sa presvedčila, že dielo bolo dobre vykona-
né. Toto všetko chváli teba, svojho Stvoriteľa.

Ako to len všetko tvoríš? Ako si stvoril, Bože, nebo
i zem? Nebo i zem si nestvoril na nebi, ani na zemi, ani vo
vzduchu, ani vo vode, lebo to všetko patrí k nebu a zemi.
Ani vesmír si nestvoril vo vesmíre, lebo nebolo miesta,
kde by mohol byť predtým, kým nebol stvorený. Ani v ru-
ke si nemal nič, z čoho by si stvoril nebo i zem. Kde by si
bol vzal, čo si ešte neurobil, aby si z toho mohol tvoriť?
Všetko je jedine preto, že i ty si. Povedal si, a stalo sa, svo-
jím Slovom si stvoril všetko.

jím večným Slovom a zvolalo: "Toje niečo celkom iné, nie-
čo úplne iné. Tie slová sú hlboko podo mnou, ba vlastne
ani nie sú, lebo bežia a pomíňajú sa. Božie Slovo zostáva
však nado mnou naveky."

Ak si teda povedal slovami znejúcimi a pomíňajúcimi,
aby sa stalo nebo i zem, a ak si tak stvoril nebo i zem, vte-
dy nejaká telesná bytosť musela jestvovať pred nebom
a zemou, ktorej časnými pohybmi vznikol ten hlas. Pred
nebom a zemou nebolo však nijakého telesa. Ba keby aj
bolo, bol by si ho urobil nepominuteľným hlasom, aby si
ním vytvoril pominuteľný hlas, ktorým by si povedal, aby
sa stalo nebo i zem. Z čohokoľvek by si bol vytvoril ten
hlas, od teba by to muselo pochádzať, lebo ináč by ne-
mohlo jestvovať. Ktorým slovom si teda utvoril teleso,
ktoré malo povedať spomenuté slová?

7. KAPITOLA

6. KAPITOLA Boží Syn je súvečné Slovo Otcovo

Boh stvoril všetko večným Slovom Voláš nás, aby sme poznali Slovo, Boha pri Bohu, ktoré
je večné a v ktorom sú večné všetky veci. Ani sa neskončí,
aby sa mohlo povedať druhé a tak aby sa mohlo povedať
všetko, ale naraz je povedané všetko naveky. Ináč by bol
v tebe čas a zmena, teda nie opravdivá nesmrteľnosť. To
som poznal, Bože môj, a ďakujem ti za to. Poznal som to,
vyznávam ti, a so mnou to poznal a ďakuje ti každý, kto
nechce byť nevďačný istej Pravde.

Nahliadli sme, Pane, nahliadli, že čokoľvek bolo a čoho
už niet, alebo čokoľvek je a nebolo, to všetko zomiera a ro-
dí sa. Tvojmu Slovu však nič nepredchádza, ani nič po

Ale ako si povedal? Či azda tak, ako keď zaznel z neba
hlas hovoriaci: "Toto je môj milovaný Syn"? Tento hlas za-
znel, a doznel, začal sa, a prestal. Slabiky zazneli, a do-
zneli. Druhá za prvou, tretia za druhou a tak ďalej po po-
riadku, kým nezaznela posledná a za ňou nastalo ticho.
Z toho je zrejmé, že hlas vznikol pohybom tvora, ktorý,
hoci časný, slúžil tvojej večnej vôli. Tieto v čase povedané
slová vonkajšie ucho zvestovalo mysliacemu duchu, kto-
rého vnútorné ucho porovnalo v čase znejúce slová s tvo-
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ňom nenasleduje, lebo je naozaj nesmrteľné a vecne.
A týmto svojím súvečným Slovom hovoríš naraz a od več-
nosti všetko, čo hovoríš, a stane sa, čo hovoríš, aby sa sta-
lo. A predsa nestáva sa naraz a od večnosti, čo tvoríš svo-
jím Slovom.

9. KAPITOLA

Ako Božie Slovo hovorí k srdcu?

8. KAPITOLA

V tomto Počiatku, Bože, si stvoril nebo i zem, v tvojom
Slove, v tvojom Synovi, v tvojej sile, v tvojej múdrosti,
v tvojej pravde. Zázračne si hovoril a zázračne si tvoril.
Kto to pochopí? Kto to vypovie? Čo je to, čo ma osvecuje
a preniká mojím srdcom, ale ho neraní? Chvejem sa a ho-
rím. Chvejem sa, lebo sa mu nepodobám, horím, lebo sa
mu podobám.

Múdrosť, múdrosť je to, ktorá ma osvecuje a rozháňa
hmly, čo ma obopínajú temnotou a ťarchou mojich hrie-
chov, kedykoľvek sa od nej odvrátim. Moja sila je už
natoľko zoslabená mojou biedou, že ani svoju dobrotu ne-
vládzem uniesť, kým ty, Pane, ktorý si sa zmiloval nad
všetkými mojimi nešľachetnosťami, neuzdravíš všetky
moje biedy. Ba i život môj vytrhneš zo skazy a dáš mi ko-
runu zľutovania a milosrdenstva, dobrotou nasýtiš moju
túžbu, takže sa obnoví moja mladosť ako mladosť orla.
Nádejou sme boli totiž spasení a trpezlivo čakáme na tvo-
je prislúbenia. Kto môže, nech počúva tvoj hlas vo svojom
vnútri. Ja však, plný dôvery, zavolám: "Aké mnohoraké
sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil!" Múdrosť je
Počiatkom, a v tomto počiatku si stvoril nebo i zem.

Božie Slovo nás učí všetkému

Prečo je to tak? Pýtam sa ťa, Pane Bože môj. Rozumiem,
ale neviem, ako by som to vypovedal. Vari takto: všetko,
čo začína alebo prestáva jestvovať, začína alebo prestáva
vtedy, keď večný Rozum určí, že má začať alebo prestať,
večný Rozum, v ktorom sa nič vlastne nezačína, ani ne-
prestáva. Tým Rozumom je však tvoje večné Slovo, ktoré
je aj začiatkom, ktorý k nám hovorí. Tak v evanjeliu hovo-
rilo hlasom tela, ktorý navonok zaznel ľudským ušiam,
aby uverili v neho, aby ho hľadali a našli vo večnej prav-
de, v ktorej dobrý a jediný Učiteľ učí všetkých svojich žia-
kov. Tam, Pane, počujem tvoj hlas, ktorý mi hovorí, že
k nám hovorí len ten, kto nás učí. Kto nás však neučí, i ke-
by hovoril, nehovoril by k nám.

Napokon, kto nás učí, ak len nie nemeniteľná pravda?
Lebo i keď nás napomína tvor meniteľný, vedie nás k ne-
meniteľnej pravde. Tam sa naozaj učíme, keď sa usilujeme
počuť hlas ženícha a radovať sa z jeho hlasu. Tak sa vracia-
me ta, odkiaľ sme vyšli. Preto sa volá Počiatok, lebo keby
nezostáva l, nemali by sme sa kam vrátiť zo svojich poblú-
dení. Keď sa vraciame z bludu, vraciame sa odtiaľ iba po-
znaním. Aby sme však poznanie nadobudli, tomu nás učí
on, lebo je Počiatok, ktorý hovorí k nám."

- 322- - 323-



Sv. Augustín / VYZNANIA K IHA JEDENÁSTA

10. KAPITOLA môže byť dlhým len preto, že vzniká z mnohých pominu-
tých pohybov, ktoré nemôžu byť naraz; že vo večnosti nič
neplynie, že ona je stále prítomná, že nijaký čas nie je ce-
lý prítomný; aby videlo, že budúce zaháňa minulé, že bu-
dúce nasleduje po minulom, že všetko minulé a budúce je
utvárané a vychádza z večnej prítomnosti? Kto zadrží
ľudské srdce, aby zastal o a nahliadlo, že večnosť, ktorá nie
je ani minulá, ani budúca, rozhoduje o minulých a budú-
cich časoch? Dokáže to moja ruka alebo dokáže to ruka
môjho jazyka, takú ohromnú vec?

Božia v6ľa je bez začiatku

Vari nie sú plní zaostalosti, ktorí nám vravia: "Čo teda
robil Boh, kým stvoril nebo i zem"? A ďalej dodávajú: "Ak
teda odpočíval a nerobil nič, prečo nezostal navždy v tej
nečinnosti? Keď teda v Bohu vznikol nejaký nový pohyb
a nejaká vôľa, aby stvoril tvora, ktorého predtým nikdy
nestvoril, ako možno hovoriť o skutočnej večnosti tam,
kde vzniká vôľa, ktorej predtým nebolo?" Božia vôľa nie
je stvorenie, ale je pred stvorením, lebo nič by nemohlo
byť stvorené, keby nepredchádzala vôľa Stvoriteľa. 12. KAPITOLA

Čo robil Boh pred stvorením sveta?
ll. KAPITOLA

Večnosť sa nemeria časom
Hľa, idem odpovedať na otázku: "Čo robil Boh pred-

tým, ako stvoril nebo i zem?" Odpoviem, ale nie tak žar-
tovne, ako odpovedal ktosi, kto sa chcel vyhnúť tejto
otázke: "Pripravoval peklo tým, ktorí chcú preniknúť také
hlboké tajomstvo." Iné je vedieť, a iné je žartovať. Tak ne-
budem odpovedať. Radšej by som odpovedal, že neviem,
čo neviem, ako by som mal dať takú odpoveď, pre ktorú
vyjde na posmech ten, kto sa na také hlboké veci pýtal,
a dôjde pochvaly ten, kto tak nesprávne odpovedal. Teba,
Bože, volám Stvoriteľom všetkého stvorenia. A keď slova-
mi nebo i zem sa má rozumieť všetko stvorenstvo, potom
celkom smelo odpoviem: "Boh predtým, ako stvoril nebo
i zem, predtým nerobil nič. Ak by však niečo robil, čo iné-
ho by robil ako tvorov?" Keby som všetko, čo chcem ve-
dieť k svojej spáse, keby som to vedel tak, ako že pred
stvorením nebolo nijakého tvora!

Božia vôľa patrí teda k Božej podstate. Ak by však
v Božej podstate vzniklo niečo, čo tam predtým nebolo,
nemohlo by sa povedať, že podstata je naozaj večná. Ak
však Božia vôľa, aby vzniklo stvorenie, bola od večnosti,
prečo aj stvorenia nie sú večné? Ktorí takto vravia, tí ešte
nepoznali teba, múdrosť Božiu, Svetlo myslí. Tí nepocho-
pili, čo sa robí v tebe a ako sa to robí, tí sa pokúšajú po-
chopiť večné. Ich srdce sa zapodieva zmenou minulých
a budúcich vecí, preplnené je márnosťou.

Kto zadrží, pripúta a aspoň na chvíľočku zastaví to srd-
ce, aby čo len trochu pochopilo krásu večnosti, aby po-
rovnalo večnosť s meniteľným časom a videlo, že sa vôbec
nedá porovnať? Kto mu dá, aby uznalo, že dlhý čas ne-
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13. KAPITOLA dnešný deň je večnosť. Preto si splodil súvečného, ktoré-
mu si povedal: "Dnes som ťa splodil." Ty si stvoril všet-
ky časy a sám si pred nimi; a pred časmi nebolo nijakého
času.

Pred stvorením nebolo času

Ak sa nejaká hlbavá myseľ vo svojej obrazotvornosti
obracia k pominutým vekom a čuduje sa, že ty, Bože vše-
mohúci, Stvoriteľ všetkého, Zachovávateľ, Tvorca neba
izeme, že ty si po toľko vekov, kým si začal tvoriť, nerobil
nič, nech sa zastaví a nech sa zobudí, lebo jeho čudovanie
je falošné. Ako mohli plynúť nespočetné veky, keď si ich
nestvoril, veď ty si Stvoriteľ a Pôvodca všetkých vekov?
Alebo aké časy mohli byť, ktoré by nemali v tebe svoj
pôvod? Pretože si teda Pôvodcom všetkého času, ako
možno hovoriť, že si nič nerobil, ak bol pred stvorením ne-
ba i zeme nejaký čas? Čas si stvoril ty a nijaký čas nemo-
hol plynúť prv, kým si ho ty nestvoril. Ak však pred stvo-
rením neba izeme nebolo nijakého času, načo sa spytovať,
čo si vtedy robil? Kde nebolo času, tam nemohlo byť ani
"vtedy". Potrebuješ vari čas, aby si predišiel časy? Lebo
keby bolo tak, ako by si mohol predchádzať všetky časy?

Všetky minulé časy predchádzaš výsosťou svojej vždy
prítomnej večnosti; tiež všetky budúce časy prevyšuješ
práve preto, lebo sú budúce. Len čo sa priblížia, hneď sú
z nich minulé. Ty sám si však vždy ten istý a tvoje roky ni-
kdy neprestávajú. Tvoje roky ani neprichádzajú, ani sa ne-
míňajú; naše roky aj prichádzajú, aj sa míňajú, až sa na-
pokon všetky pominú. Tvoje roky stoja, lebo sa nehýbu.
Tvoje nasledujúce roky nezatláčajú predošlé, lebo sa
vôbec nemíňajú. Naše roky budú vtedy všetky, keď všet-
ky uplynú. Všetky tvoje roky sú ako jeden deň a tvoj jeden
deň nie je každodenne, ale dnes; tvoj dnešný deň neustu-
puje zajtrajšiemu, ani nenasleduje po včerajšom. Tvoj

14. KAPITOLA

Čo je čas?

Nebolo teda času, v ktorom by si niečo neurobil, lebo aj
čas si stvoril ty. Nijaký čas nie je súvečný s tebou, lebo ty
zostávaš nemeniteľný, Keby však časy zostávali, neboli by
už časmi. Čo je teda čas? Kto to vysvetlí krátko a ľahko?
Kto to pochopí myšlienkou a vypovie slovom? Čo však
spomíname vo svojej reči častejšie a samozrejmejšie než
čas? Aj rozumieme, keď ho spomíname, ba aj vtedy, keď
ho spomínajú druhí.

Čo je teda čas? Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by
som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť, vtedy to už
neviem. Predsa však môžem hovoriť s istotou: "Nebolo by
minulého času, keby sa nič nemíňalo; nebolo by budúce-
ho času, keby nič neprichádzalo; nebolo by prítomného
času, keby nič netrvalo." Ako však môžu byť tie dva časy,
minulý a budúci, keď minulý už nie je a budúci ešte nie
je? Prítomný čas, keby bol už prítomný a nikdy by nepre-
chádzal do minulého, by vtedy nebol už čas, ale večnosť.
Ak sa teda prítomný čas, aby bol časom, musel zmeniť na
minulý, ako môžeme hovoriť, že je, keď dôvod jeho bytia
je v tom, že nebude? Nemôžeme teda hovoriť, že čas je,
iba že smeruje k svojmu nebytiu.
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Čo je meradlom času?

jestvujú. Keď však plynie druhý rok z nich, jeden je už mi-
nulý, druhý prítomný a ostatné sú budúce. A tak, ktorý-
koľvek rok zo strednu tých sto rokov by sme vzali za prí-
tomný, pred ním by boli vždy minulé a po ňom budúce
roky. Preto sto rokov nemôže byť naraz prítomných.
Pozerajme však ďalej, či aspoň ten jeden rok, ktorý trvá, či
aspoň ten môže byť prítomný. Ani to nie. Keď plynie z ne-
ho prvý mesiac, ostatné sú budúce. Keď plynie druhý me-
siac, prvý už uplynul a ostatné ešte nejestvujú. Teda ani
rok, ktorý plynie, nie je prítomný celý. A keď nie je prí-
tomný celý, nemôže sa volať prítomným rokom. Rok má
dvanásť mesiacov. Ktorýkoľvek mesiac plynie, ten je prí-
tomný a ostatné sú alebo minulé, alebo budúce. Ale ani
mesiac, ktorý plynie, nie je prítomný, ale jeden deň. Keď
je to prvý, ostatné sú budúce; keď posledný, ostatné sú
minulé; keď niektorý zo stredných, vtedy je medzi minu-
lými a budúcimi.

Tak celý prítomný čas, ktorý sme našli a má byť nazva-
ný dlhým, sa scvrkne na čas sotva jedného dňa. Ale hľa-
dajme ešte ďalej, lebo ani deň nie je celý prítomný. Celý
deň má dvadsaťštyri hodín. Prvá hodina má všetky ostat-
né za budúce, posledná hodina má všetky ostatné za mi-
nulé, niektorá zo stredných má tie, čo ju predchádzajú, za
budúce, čo po nej nasledujú, za minulé. Jednotlivá hodina
plynie zas v čiastkach. Čo z nej už uplynulo, to je minulé,
čo má ešte uplynut, to je budúce. Prítomným časom sa te-
da môže nazvať len ten, ktorý sa už nedá deliť na nijaké
čiastočky. Tento okamih letí však tak bleskurýchle z bu-
dúcnosti do minulosti, že netrvá ani chvíľu. Keby trval,
musel by sa rozdeliť na minulý a budúci. Prítomný čas ne-
má nijakého trvania. Kde je teda čas, ktorý by sme mohli
pomenovať dlhým? Je to budúci čas? O tom nehovoríme,

15. KAPITOLA

A predsa hovoríme o krátkom a dlhom čase, pravda,
len o minulom a budúcom. Dlhým voláme napríklad mi-
nulý čas pred sto rokmi; takisto dlhým voláme budúci čas,
ktorý bude napríklad o sto rokov. Krátky minulý čas je zas
napríklad pred desiatimi dňami, krátky budúci čas je
o desať dní. Ale ako môže byť dlhé alebo krátke to, čo ne-
jestvuje? Minulý čas totiž už nejestvuje a budúci ešte ne-
jestvuje. Nehovoríme o čase, že je dlhý, ale o minulom ho-
voríme, že bol dlhý, a o budúcom, že bude dlhý. Pane
Bože môj, Svetlo moje, či sa pravda aj v tomto nevysmeje
človekovi? Aký dlhý čas bol už minulým časom? Bol dlhý
vtedy, keď bol minulý, alebo vtedy, keď bol ešte prítom-
ný? Len vtedy mohol byť totiž dlhým, keď bolo vôbec nie-
čo, čo mohlo byť dlhým. Minulý čas už nebol: nemohol
byť teda dlhým, keď vôbec nebol. Tak by sme nemali
vlastne ani hovoriť, že minulý čas bol dlhý, lebo nič nenáj-
deme na ňom, čo by bolo dlhé. Keď sa pominul, vtedy ho
už niet. Radšej povedzme, že prítomný čas bol dlhý, lebo
len keď bol prítomný, mohol byť dlhý. Nepominul sa na-
toľko, aby ho už vôbec nebolo, a preto tu bolo niečo, čo
mohlo byť dlhé. Keď sa pominul, prestal byť aj dlhým, le-
bo prestal jestvovať.

Pozoruj teraz, duša ľudská, či prítomný čas môže byť
dlhý. -yeďsi dostala schopnosť merať a rozoznávať trvanie
času. Co mi odpovieš? Či dlhý čas je azda sto prítomných
rokov? Najprv pozri, či sto rokov vôbec môže byť prítom-
ných. Keď plynie prvý rok z nich, ten je prítomný, ostat-
ných deväťdesiatdeväť sú budúce roky, a preto ešte ne-
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že je dlhý, lebo ešte nejestvuje, čo by mohlo byť dlhé;
o tom hovoríme že bude dlhý. Kedy to bude? Pretože ešte
len má byť, nemôže byť dlhý, lebo ešte niet toho, čo by
mohlo byť dlhé. Ak však potom bude dlhý, keď z budú-
ceho času, ktorý dosiaľ nie je, začne byť a stane sa prí-
tomným, aby vôbec niečo mohlo byť, čím by sa stal dl-
hým, prítomný čas však už podľa vyššie povedaného
volá, že nemôže byť dlhým.

16. KAPITOLA

Aký čas možno merať?

A predsa, Pane, rozoznávame časové prestávky, porov-
návame ich a hovoríme o nich, že sú dlhé a krátke. Tiež
meriame, o čo je jeden čas dlhší alebo kratší od druhého,
hovoríme, že tento je dvakrát alebo trikrát dlhší, či kratší,
alebo rovnako dlhý. Meriame však len plynúci čas, keď
uvažujeme, ako uteká. Minulý čas, ktorý už ušiel, alebo
budúci, ktorý ešte nie je tu, kto by taký čas vymeral? Azda
iba ten, kto by sa opovážil tvrdiť, že možno merať nejest-
vujúce. Teda, kým čas plynie, možno ho merať, keď už
uplynul, nemožno ho merať, lebo už nejestvuje.

17. KAPITOLA

Kde je minulý a budúci čas?

Hľadám len, Otče, nič však netvrdím. Bože môj, chráň
a riaď ma. Kto by sa mi opovážil povedať, že troje časov
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niet, totiž minulý, prítomný a budúci, ako sme sa ešte za
chlapcov učili a aj druhých sme to my učili? Kto povie, že
je len prítomný čas, lebo druhé dva nie sú? Či tie predsa
azda sú, a z budúceho sa stáva prítomný tak, že vychád-
za z nejakého tajomného úkrytu a potom zas vchádza do
toho úkrytu vtedy, keď sa stáva z prítomného minulý?
Kde tí, čo ospievali budúcnosť, kde ju videli, keď dosiaľ
nejestvuje? Veď nikto nemôže vidieť to, čo nejestvuje. Kto
však spomína minulosť, nehovoril by pravdu, keby nemal
minulosť v mysli. Keby však minulý a budúci čas nejest-
voval, nemohol by sa zachovať v mysli. Z toho teda vy-
plýva, že minulý a budúci čas predsa len jestvuje.

18. KAPITOLA

Ako môže byť minulý a budúci čas prítomným?

Dožič mi, Pane, moja Nádej, dožič, aby som mohol ďa-
lej hľadať, spokojne hľadať. Keď už viem, že minulý a bu-
dúci čas jestvuje, chcem vedieť, kde jestvuje. Hoci to ešte
nemôžem pochopiť, predsa viem, že kdekoľvek sú, nie sú
tam ako minulý a budúci, ale ako prítomný. Lebo keby tu
boli ako budúce, ešte by tu neboli; keby tu boli ako minu-
lé, už by tu neboli. Nech sú už teda kdekoľvek a akokoľ-
vek, vždy sú len ako prítomné. Keď sa rozpráva o minu-
lom, z pamäti sa nevybavujú veci, ktoré už zanikli, ale
slová vzniknuté z predstáv vecí, ktoré vtisli do duše pred-
stavy akoby svoje stopy. Moje detstvo, ktoré už nejestvuje,
patrí minulosti, ktorá už tiež nejestvuje. Keď si však naň
spomínam a rozprávam o ňom, vidím ho v prítomnosti,
lebo jeho obraz je v mojej pamäti.
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Možno azda podobne vysvetliť predpoveď budúcnosti
tak, že si predstavujeme obrazy vecí, ktoré ešte nejest-
vujú? Vyznám ti, Bože môj, že neviem. Jedine to viem, že
často rozmýšľame o svojich budúcich činoch a toto roz-
mýšľanie je prítomné, ale naše činy ešte nie sú, lebo sú bu-
dúce. Keď sa však dáme do roboty a začneme s tým,
o čom sme porozmýšľali, vtedy sa začína čin, lebo už nie
je budúci, ale prítomný. Nech je prítomnosť akákoľvek ta-
jomná budú~ich vecí, jedno je isté, že vidieť možno len to,
čo jestvuje. Co však jestvuje, nie je budúce, ale prítomné.
Keď teda niekto hovorí, že vidí budúce veci, nevidí to, čo
ešte nie je, t. j. budúce veci, ale vidí azda len ich príčiny
alebo znaky, ktoré už jestvujú. Preto tým, ktorí ich vidia,
nie sú už budúce, ale prítomné a z nich vlastne len duch
predpovedá budúce. Predstavy budúcnosti sú potom prí-
tomné v dušiach tých, ktorí budúcnosť predpovedajú.

Nech tu prehovorí príklad. Keď vidím ranné zore, pred-
povedám východ slnka. Čo vidím, je prítomné, čo pred-
povedám, je budúce. Nie slnko je budúce, lebo to už jest-
vuje, ale len jeho východ je budúci. Nemohol by som však
predpovedať východ slnka, keby som nemal o ňom pred-
stavu, akú mám aj teraz, keď hovorím. Ale ani zore, ktoré
na nebi vidím, ani tie nie sú východ slnka, ani predstava,
ktorú mám v duši o východe slnka, ani tá nie je výcho-
dom slnka. Oboje však vidím prítomné, a preto môžem
predpovedať východ slnka. Budúce teda ešte nejestvuje.
A keď ešte nejestvujú, teda nie sú. Keď nie sú, nemožno
ich vidieť, ale možno ich predpovedať z prítomných, kto-
ré aj sú, aj sa dajú vidieť.
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19. KAPITOLA

Ako sa pozná budúce?

Ty však, Kráľ celého tvorstva, ako poučuješ duše o bu-
dúcich veciach? Veď si poučil o nich svojich prorokov.
Aký je to spôsob, ktorým poučuješ o budúcich veciach,
ktoré ešte nejestvujú, alebo radšej, ako učíš o prítomnosti
z budúcich vecí? Co nejestvuje, tomu sa nemožno naučiť.
Tvoj spôsob je veľmi nepochopiteľný môjmu umu.
Prevyšuje moje schopnosti, nemôžem sa k nemu dostať.
Keď však ty pomôžeš, dôjdem k nemu, keď pomôžeš ty,
sladké Svetlo mojich duševných očú.

20. KAPITOLA

Ako pomenovať rozmanitosť časov?

Teraz je už jasné, že niet ani minulého, ani budúceho
času. Nesprávne sa teda hovorí, že je troje časov, a to mi-
nulý, prítomný a budúci. Správnejšie by sa malo azda po-
vedať, že je troje časov, a to: prítomný vzhľadom na mi-
nulosť, prítomný vzhľadom na prítomnosť a prítomný
vzhľadom na budúcnosť. Tieto tri veci vidím vo svojej du-
ši, inde ich nevidím. Prítomná vzhľadom na minulosť je
pamäť, prítomné vzhľadom na prítomnosť je nazeranie,
prítomné vzhľadom na budúcnosť je očakávanie. Keď
možno takto hovoriť, uznávam aj ja, že je troje časov.
Podľa vžitého zlozvyku sa tiež môže hovoriť, že je troje ča-
sov, a to: prítomný, minulý a budúci. Nech sa aj tak hovo-
rí. Nestarám sa o to, neodporujem, ani na to nenadávam.
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Nech sa len tak hovorí, kým sa rozumie, čo sa hovorí, že
totiž nejestvuje ani to, čo voláme minulým, ani to, čo vo-
láme budúcim. Málo je takých slov, ktoré používame v ich
správnom doslovnom význame. Ale i keď ich používame
nie celkom doslovne, predsa rozumieme, čo chceme po-
vedať.

21. KAPITOLA

Ako možno merať čas?

Pred chvíľou som povedal, že minulý čas meria me, aby
sme mohli povedať, že tento časový úsek je dva razy ale-
bo rovnako dlhý ako tamten, alebo akokoľvek obyčajne
hovoríme o časových úsekoch. Podľa toho, ako som pove-
dal, meriame minulý čas. Ak by mi však niekto vyčítal,
odkiaľ to viem, povedal by som mu, že odtiaľ, lebo čas
meriame, a nemôžeme merať to, čo nejestvuje. Minulý
a budúci čas nejestvuje. Ako však meriame prítomný čas,
keď nemá trvania? Meriame ho, kým plynie. Keď uply-
nul, už ho nemeriame, lebo niet, čo by sme merali.

Ale odkiaľ, kade a kam ide čas, keď ho meriame?
Odkiaľ, ak nie z budúcnosti? Kadiaľ, ak nie prítomnos-
ťou? Kam, ak nie do minulosti? Prichádza teda z toho, čo
ešte nejestvuje, prechádza tým, čo nemá trvania, odchá-
dza do toho, čo už nejestvuje. Kde inde však môžeme me-
rať čas, ak nie v trvaní? Keď hovorím o čase, že je rovna-
ko dlhý alebo dva razy, tri razy dlhší než iný čas, alebo
čokoľvek podobného hovorím o čase, vždy sa to vzťahuje
na trvanie času. V akom časovom trvaní meriame teda
čas, ktorý práve plynie? Azda v budúcom, odkiaľ pri-
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chádza? Čo nejestvuje, to nemeriavame. Azda v prítom-
nom, ktorým práve plynie? Čo nemá trvania, to predsa
nemeriame. Azda v minulom, kam sa poberá? Nemeria-
me predsa to, čo už nejestvuje.

22. KAPITOLA

V ťažkej otázke prosí Boha o pomoc

Môj duch zahorel túžbou spoznať tak veľmi zamotanú
hádanku. Nezatváraj, Pane Bože, dobrotivý Otče, prosím
ťa pre lásku Kristovu, nezatváraj mojej túžbe vec takú
všednú, a predsa takú hlbokú. Daj, aby som ju prenikol
a aby mi zažiarila v svetle tvojho milosrdenstva. Na koho
sa mám obrátiť? Komu vyznám s väčším úžitkom svoju
nevedomosť, ak len nie tebe, ktorému nie je na ťarchu mo-
ja ohnivá túžba po štúdiu Svätého písma? Daj mi, čo mi-
lujem: veď to tak veľmi milujem. A aj to si mi ty dal! Daj
mi to ty, Otče, ktorý vieš dávať dary svojim synom. Daj mi
to, lebo chcem poznať teba! Čaká ma ťažká práca, kým mi
neotvoríš.

Pre Ježiša Krista ťa prosím, v mene Svätého svätých,
nech ma nik nevyrušuje. Dôverujem v Boha, preto aj ho-
vorím. To je moja nádej, nato žijem, aby som uvažoval
o radostiach Pánových. Hľa, na mieru si postavil moje
dni, ani neviem, ako utekajú. Vždy hovoríme len o čase,
vždy sa pýtame: "Kedy to povedal? Kedy to urobil? Ako
dlho som to už nevidel?" Tak hovoríme, tak počujeme ho-
voriť. Rozumieme tomu, aj nám rozumejú. Sú to všetko
veci veľmi známe a všedné, a predsa sú zas aj veľmi ta-
jomné a nerozriešiteľné.
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23. KAPITOLA

Čo je čas?

Od istého učeného človeka som raz počul, že čas nie je
nič iného ako pohyb Slnka, Mesiaca a hviezd. S tým som
však nesúhlasil. Prečo skôr časom nemohol byť pohyb
všetkých telies? Či ažda keby zhasli nebeské svetlá a krú-
tilo sa len koleso hrnčiarovo, nebolo by už času, ktorým
by sme merali otáčanie kolesa a hovorili by sme, že sa krú-
ti za rovnaký čas, alebo keby otáčanie bolo nepravidelné
čo do rýchlosti, že jedno otáčanie je dlhšie, iné kratšie?
Keby sme hovorili, či by sme to nehovorili v čase? Či by
neboli niektoré naše slabiky dlhšie, niektoré kratšie preto,
lebo raz zaznievajú dlhšie, raz kratšie? Bože, daj na tomto
malom príklade poznať ľuďom pochopy malých i veľkých
vecí.

Hviezdy a nebeské telesá sú tiež meradlami času, ro-
kov a dní. Sú naozaj. Ak otočenie kolesa nemôžem nazvať
dňom, učenec nemôže preto tvrdiť, že niet času. Chcem
poznať význam a povahu času, ktorým meriame pohyb
telies a hovoríme, že tento pohyb je dva razy taký dlhý
ako tamten. Pýtam sa - pretože dňom nerozumieme len
čas, kým slnko stojí nad zemou, podľa čoho rozoznávame
deň a noc, ale celý čas od východu do východu, podľa čo-
ho hovoríme, že toľko a toľko dní už prešlo, pričom počí-
tame dni s nocami, a nie každé osobitne, a deň je vyplne-
ný časom od východu až do východu - pýtam sa, či sám
pohyb je dňom, alebo je dňom čas, v ktorom sa pohyb vy-
koná, a či oboje súčasne? Keby sám pohyb bol dňom, vte-
dy by aj jediná hodina bola dňom, za ktorú by Slnko vy-
konalo svoj beh. Keby dňom bol čas, v ktorom sa pohyb
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vykoná - keby od východu do východu bola jedna hodi-
na - muselo by Slnko dvadsaťštyri razy vykonať svoju ces-
tu, kým by sa nesplnil deň. Keby napokon dňom bol aj po-
hyb, aj čas naraz, vtedy by sa nemohol nazvať dňom
pohyb Slnka, keby ho nevykonalo za jednu hodinu, ani
čas by sa nemohol nazvať dňom, keby Slnko stálo a toľko
času uplynulo, ako uplynie, keď Slnko pravidelne vyko-
náva svoju cestu.

Nejdem ďalej hľadať, čo je deň, ale radšej, čo je čas, kto-
rým meriame obeh Slnka, aby sme mohli povedať, že ten-
to obeh sa skončil o polovicu prv ako obyčajne. Pravda,
predpokladáme, že sa obyčajne skončí za dvadsaťštyri ho-
dín. Keby sme oba časy porovnali, povedali by sme, že pr-
vý čas je dva razy taký dlhý ako druhý, aj vtedy, keby
Slnko vykonalo svoju cestu v jednoduchom alebo dvojná-
sobnom čase. Nech mi teda nik nehovorí, že pohyb nebes-
kých telies je čas. Ba aj vtedy, keď sa na čiusi prosbu za-
stavilo Slnko, aby sa mohol dokončiť víťazný boj, Slnko
stálo, ale čas išiel ďalej. Bitka bola vedená a dokončená
v toľkom čase, aký bol na to potrebný. Z toho všetkého vi-
dím, že čas je nejaká rozsiahlosť. Vidím to však naozaj,
alebo sa mi to len vidí? Ty, Svetlo a Pravda, ty mi to ujas-
níš.

24. KAPITOLA

Čas je meradlom pohybu

Rozkazuješ, aby som prisvedčil, keď niekto tvrdí, že čas
je pohyb telies? Vôbec nie. Počujem, a ty hovoríš, že každé
teleso sa pohybuje v čase. Nepočujem však, a ty to neho-
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voríš, že čas je pohyb telies. Keď sa teleso pohybuje, časom
me riam, ako dlho sa pohybuje, t. j. kedy sa začalo pohy-
bovať a kedy prestalo. Keď sa teleso pohybuje a nevidel
som začiatok ani koniec pohybu, nemôžem merať pohyb,
iba ak by som videl pohyb od začiatku do konca. Keď dl-
ho hľadím na pohyb, môžem hovoriť jedine o dlhom čase,
ale nie o tom, aký je dlhý. Keď hovoríme o dlžke , môžeme
to len na základe porovnávania. Hovoríme totiž, že toto je
rovnako dlhé ako tamto alebo dva razy také dlhé a po-
dobne. Ak môžeme pozorovať priestor, v ktorom sa teleso
pohybuje, alebo časti priestoru, keď ide o pohyb kruhový,
môžeme povedať, koľko času uplynie, kým teleso alebo
niektorá jeho časť prejde od jedného bodu k druhému.

Keďže niečo iného je pohyb telesa a niečo iného mera-
dlo trvania pohybu, kto by netušil, ktorému z nich treba
prisúdiť meno čas? Hoci sa teleso niekedy pohybuje, nie-
kedy zas stojí, predsa meriame nielen pohyb, ale aj jeho
státie, a hovoríme, že teleso práve tak dlho stálo, ako sa
pohybovalo, alebo dva razy tak dlho, tri razy atď. Náš vý-
rok záleží na tom, či usudzujeme viac alebo menej správ-
ne. Čas teda nie je pohybom telies.

25. KAPITOLA

Prosba k Bohu

Vyznávam ti, Pane, že dosiaľ neviem, čo je to čas. Opäť
ti však vyznávam, že viem len to, že v čase hovorím a dl-
ho už o čase hovorím. Aj to viem, že samo "dlho" je len tr-
vaním času. Ako to môžem vedieť, keď ani neviem, čo je
čas? Či azda neviem vysloviť svoju vedomosť? Aký som
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úbožiak, že ani to neviem, v čom som nevedomý. Hľa,
pred tebou, Bože môj, pred tebou hovorím a neklamem,
také je moje srdce. Zapáľ mi svetlo, Pane Bože, a osvieť
moje temnoty.

26. KAPITOLA

Čas nemeriame časom

Nevyznáva ti úprimne moja duša, že meriame čas? Či
azda, Bože môj, meriam, a neviem, čo meriam? Meriam
pohyb telesa v čase a sám čas nemeriam? Mohol by som
merať pohyb telesa z jedného miesta na druhé, keby som
nemohol merať čas, v ktorom sa pohyb koná? Ako teda
meriam čas? Meriam azda dlhší čas časom kratším tak,
ako me riam lakťom dlhé drevo? Tak krátkou slabikou me-
riame dlhú a hovoríme, že je dva razy taká dlhá. Tak me-
riame dlžku básne dlžkou veršov, dlžku veršov dlžkou
stôp, dlžku stôp dÍžkou slabík, dlžku dlhých slabík dlž-
kou krátkych slabík. Nie však ako na papieri, tak meria-
me vzdialenosť, a nie čas, ale podľa času potrebného na
ich vyslovenie a hovoríme, že táto báseň je dlhá, lebo má
toľko a toľko veršov; verše sú dlhé, lebo majú toľko stôp;
stopy sú dlhé, lebo majú toľko slabík; slabika je dlhá, lebo
trvá dva razy toľko ako krátka.

Ale ani takto nemožno vysvetliť meradlo času. Môže sa
totiž stať, že kratší verš, pomalšie prednášaný, trvá dlhšie
než dlhý verš, rýchle prednášaný. Takisto báseň, stopa
a slabika. Preto sa mi tak videlo, že čas je vlastne akési tr-
vanie, ale neviem čoho. Bolo by čudné, keby nie samého
ducha. Môj Bože, prosím ťa, čo vlastne meriam, keď neur-

~ 339 ~



Sv. Augustín I VYZNANIA

čito hovorím, že tento čas je dlhší než tamten, alebo keď
určito hovorím, že tento čas je dva razy taký dlhý ako tam-

.ten? Viem, že meriam čas. Budúci čas však nemeriam, le-
bo ten ešte nie je. Prítomný čas nemeriam, lebo nemá tr-
vania. Napokon nemeriam ani minulý čas, lebo ten už nie
je. Čo teda meriam? Či azda plynúci, a nie uplynulý? Tak
som to povedal.

27. KAPITOLA

Kedy meriame čas?

Vytrvaj ešte, duch môj, pozoruj ešte väčšmi. Boh je náš
pomocník, stvoril nás, a nestvorili sme sa sami. Pozoruj,
kde sa zaskvie pravda. Pomysli si na nejaký telesný hlas.
Rozzvučal sa, zaznieva, prestáva znieť, doznieva, až cel-
kom zatíchne. Už je minulý, už ho niet. Budúci bol vtedy,
keď ešte len mal zaznieť. Vtedy ho nebolo možno merať,
lebo ešte nebol, teraz ho nemožno merať, lebo už nejest-

. vuje. Vtedy ho teda bolo možno merať, kým zaznieval, le-
bo vtedy bolo, čo sa mohlo merať. Ale aj vtedy ten hlas ne-
stál, ale sa pohyboval, zanikal. Či ho azda bolo možno
tým skôr zmerať? Kým čas plynul, smeroval do akéhosi
časového priestoru, kde by sa bol dal zmerať, lebo prí-
tomný čas nemá takého priestoru. Ak teda mohol byť
zmeraný, pomysli si iný čas, ktorý začal znieť a zneje bez
prestania. Zmeraj me ho, kým znie, lebo keď doznie, už ho
nemožno merať, lebo nebude, čo by sa meralo.

Zmeraj me ho teda a povedzme, koľký je. Hlas však eš-
te znie, nemožno ho merať, hlas možno merať len od roz-
zvučania do doznenia. Meriame vždy len medziobdobie
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od začiatku hlasu do konca. Preto nemožno merať hlas,
ktorý ešte nedoznel, o takom nemožno hovoriť, či je dlhý,
alebo krátky, či rovnaký, či kratší, či dva razy taký veľký
ako iný. Keď však hlas doznie, už ho niet. Akože sa teda
dá merať? Jednako časy meriame, ale ani ten, ktorý ešte
nie je, ani ten, ktorý už nie je, ani ten, ktorý nemá trvania,
ani ten, ktorý nemá konca. Nemeriame teda ani budúci,
ani minulý, ani prítomný, ani plynúci čas, a jednako len
čas meriame.

Verš .Deus, Creator omnium" (Bože, Svoriteľ všetké-
ho) má osem slabík, ktoré sú striedavo dlhé a krátke. Šty-
ri krátke sú: prvá, tretia, piata, siedma a sú o polovicu
kratšie než dlhé: druhá, štvrtá, šiesta, ôsma. Zbadám to
pri vyslovovaní a sluch ma o tom poučuje. Podľa sluchu
meriam dlhú slabiku slabikou krátkou a hovorím, že je
dva razy taká dlhá ako krátka. Keďže však slabiky nasle-
dujú za sebou, ako zadržím krátku slabiku, aby som ju
urobil mierou dlhej slabiky a presvedčil sa, že dlhá je dva
razy toľká ako krátka, keď dlhá nezaznie prv, kým nedo-
znie krátka? Ani dlhú však nemeriam, kým znie, ale keď
už doznela. Keď však doznel a, zanikla. Co teda meriam?
Kde je krátka slabika, ktorú mám merať? A kde je dlhá?
Obe zazneli, dozneli, zanikli, niet ich, a predsa ich me-
riam? Podľa vycvičeného sluchu tvrdím, že jedna trvá dva
razy toľko ako druhá. A to by som nemohol povedať, ke-
by už neboli zanikli a dozneli. Nemeriam teda už slabiky,
ktoré viac nejestvujú, ale meriam niečo, čo zostalo v mojej
pamäti. V tebe, duch môj, meriam čas. Nezastrašuj ma
otázkou, ako je to, nezastrašuj sám seba svojimi citmi.
Hovorím, že v tebe meriam čas, meriam dojem, ktorý uro-
bili na teba veci, dojem, ktorý trvá aj vtedy, keď sa veci po-
minuli. Sám prítomný dojem meriam, a nie veci, ktoré už
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minuli. Keď teda meriam čas, meriam dojem. Napokon
buď tento dojem je čas, alebo čas vôbec nemeriam.

Čo však povedať, keď meriame mlčanie a hovoríme, že
mlčanie trvalo toľko ako hlas? Či neobraciame svoje myš-
lienky na dlžku hlasu, akoby doteraz znel, a nepoužívame
tú dlžku ako meradlo mlčania? Lebo aj bez hlasu a jazyka
si v myšlienkach opakujeme básne, verše a akúkoľvek reč
a akékoľvek trvanie. Udávame tiež pomer rozličných ča-
sových úsekov, ako keby sme ich vyslovili nahlas. Keby
niekto chcel vydať zo seba dlhší hlas a v duchu už určil je-
ho dlžku, iste už v mlčaní zmeral jeho dlžku a vštepil si ju
do pamäti, aby potom mohol vydať hlas, ktorý znie, kým
nedôjde ku vopred určenému bodu. Hlas znie, znel a bu-
de znieť. Čoz neho bolo už uskutočnené, to doznelo. Čo
má byť ešte uskutočnené, to bude znieť. Tak to pokračuje,
kým prítomný úmysel posiela budúce do minulého, tak-
že umenšovaním budúceho rastie minulé až dovtedy,
kým sa celé nepremení na minulé.

28. KAPITOLA

Čas meriame duchom

Ako sa však umenšuje a stráca budúce, ktoré ešte ne-
jestvuje? Alebo ako rastie minulé, ktoré už nejestvuje?
Ako ináč, ak nie v duchu, ktorý to koná, ak nie je v tom
duchu troje vecí, totiž: očakávanie, pozorovanie a spomí-
nanie? Duch očakáva, pozoruje a spomína si tak, aby oča-
kávanie prešlo pozorovaním na spomínanie. Kto teda po-
prie, že budúce ešte nejestvuje? A v duchu je predsa
očakávanie budúceho! Kto poprie, že minulé už nie je?
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V duchu je jednako spomienka na minulé. Kto poprie, že
prítomný čas nemá trvania, lebo sa míňa v okamihu? A
predsa trvá pozorovanie, ktorým budúce prechádza do
minulosti! Nie ten čas, ktorý ešte nejestvuje, je dlhý bu-
dúci čas, ale dlhý budúci čas je vlastne dlhé očakávanie
budúceho. Ani dlhý minulý čas nie je ten, ktorý už nie je,
ale dlhý minulý čas je dlhá spomienka na minulosť.

Chcem zaspievať známu pieseň. Kým začnem, moje
očakávanie sa vzťahuje na celú pieseň. Keď som začal,
niečo z piesne zostáva podľa toho v mojej pamäti, koľko
som už poslal do minulosti, a celá moja činnosť môže byť
nazvaná spomienkou vzhľadom na to, čo som už zaspie-
val, a očakávaním vzhľadom na to, čo ešte mám spievať.
Prítomné je moje pozorovanie, ktoré vlastne pôsobí, že
z budúceho sa stáva minulé. Čím ďalej sa to tak robí, tým
väčšmi ubúda z očakávania a pribúda v pamäti, kým sa
celé očakávanie nestrávi, kým vlastne celá činnosť neprej-
de do pamäti. Čo platí o piesni, to platí aj o jej častiach, to
platí o jednotlivých slabikách, to o nejakej dlhšej činnosti,
ktorej časťou bola azda pieseň. To isté platí aj o celom ľud-
skom živote, ktorého časti tvoria všetky skutky človeka.
To napokon platí o veku celého ľudstva, ktorého časťami
sú všetky životy jednotlivcov.

29. KAPITOLA

Rozptýlenosť ducha

Pretože tvoje milosrdenstvo je lepšie než životy a celý
život je rozptýlenostou, prijala ma tvoja pravica v mojom
Pánovi, tvojom Synovi, Prostredníkovi medzi tebou a na-
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mi v mnohom a pre mnoho, aby som skrze neho uchopil,
lebo aj sám som uchopený: aby som sa zotavil z rozptýle-
nosti svojich starých dní, aby som zabudol na minulosť
a smeroval k jednému. Nie na to, čo je budúce a pominu-
teľné, ale na to, čo je predo mnou, nie rozptýlené, ale sú-
stredné. Nie podľa rozptýlenosti, ale podľa úmyslu sme-
rujem k odmene nadzemského povolania, aby som tam
počul hlas tvojej chvály a pozoroval tvoju neprichádzajú-
eu a neodchádzajúcu blaženosť. Moje roky sú teraz plné
nárekov. Ty, Pane, Otče môj, moje potešenie, ty si večný.
Ponoril som sa do otázky času, o ktorom vlasne neviem
nič. Ako v búrke sa zmietajú moje myšlienky, môj akoby
vnútorný špik, kým nesplyniem s tebou, očistený a pre-
menený ohňom tvojej lásky.

30. KAPITOLA

Pred stvorením času nebolo

Zastanem si a upevním sa v tebe, môj vzor, v tvojej
pravde, a nebudem trpieť otázky ludí, ktorí, hnaní cho-
robnou zvedavosťou, chcú poznať viac, než zvládzu a ho-
voria: "Čo robil Boh, kým ešte nestvoril nebo a zem? Ako
mu mohlo prísť na um, aby niečo urobil, keď predtým
nikdy nič nerobil?" Daj im, Pane, aby si dobre rozmysleli,
čo hovoria, aby nahliadli, že nemožno hovoriť o "nikdy"
tam, kde niet času. Keď sa teda hovorí, že "nikdy" nič ne-
robil, čo iného sa vraví, ako že v nijakom čase neurobil?
Nech už naozaj raz nahliadnu, že bez tvojho stvorenia
niet nijakého času, nech už prestanú s takými blúznivými
rečami. Nech sa len pozrú na seba a pochopia, že ty, več-
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ný Stvoriteľ všetkých časov, si pred všetkými časmi a že
nijaký čas a nijaký tvor nie je s tebou súvečný, i keby bol
azda pred všetkými časmi.

31. KAPITOLA

Ako poznáva Boh, ako človek?

Pane Bože, aká hlboká je priepasť tvojich tajomstiev.
Ako ďaleko od nich ma zavliekli následky mojich hrie-
chov. Uzdrav moje oči, aby sa zaradovali z tvojho svetla.
Naozaj, ak je nejaký duch toľkej vedomosti a predvída-
vosti, že všetko minulé a budúce tak pozná, ako ja po-
znám napríklad niektorý žalm, vtedy ten duch je prezá-
zračný a úžasný. Jemu nie je tajné, čo už pominulo a čo sa
ešte stane v budúcich storočiach, ako ani mne nie je tajné,
keď spievam žalm, koľko som už odspieval a koľko ešte
mám odspievať. Vzdiaľ sa však odo mňa, myšlienka, že
ty, Stvoriteľ vesmíru, Stvoriteľ duší a tiel, že ty takisto po-
znávaš minulé aj budúce.

Tvoje poznanie je zázračnejšie a tajomnejšie. Žalm, kto-
rý počujem spievať, alebo ktorý spievam, účinkuje na mňa
rozmanite, duch môj je akoby rozdelený medzi očakáva-
ním slov, ktoré majú zaznieť, a medzi spomienkou na slo-
vá, ktoré už dozneli; niečo iného sa však robí v tvojej ne-
meniteľnej večnosti, vo večnom Stvoriteľovi myslí.
Takisto, ako si na začiatku poznal nebo a zem, bez zmeny
svojho poznania, tak isto si na začiatku stvoril nebo i zem,
bez akejkoľvek zmeny činnosti. Kto to chápe, nech to vy-
zná. Kto to nechápe, nech to tiež vyzná. Ako veľmi si vy-
výšený, a predsa pokorné srdcia sú tvojím chrámom!
Dvíhaš utisnutých, a nepadajú tí, ktorým pomáhaš.
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