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KAPITOLA I

Na čo bola ustanovená reč

1 Augustín Čo myslíš, čo asi chceme dosiahnuť, keď

hovoríme?

Adeodatus Pokiaľ mi to teraz presne prichodí na um,

chceme alebo učiť alebo učiť sa.- - - -- ---
Augustín Jedno z toho, čo si povedal, jasne chápem

a aj s tým súhlasím. Je predsa očividné, že chceme učiť

tým, že hovoríme. Ale ako je to, keď hovorením chceme

sa učiť?

Adeodatus Vari si myslíš, že to ide inak, než tÝ:!l~že

kladieme otázky?

Augustín Ja to chápem tak, že ešte ani vtedy nechce-

me vlastne nič iné, iba_uÓť. Lebo dovoľ otázku: Nespy-
tuješ sa iba z toho dôvodu, _aby sL toho, koho sa pýtaš,

vlastne poúčal, o čom ho chceš poučiť?

Adeodatus Máš pravdu.

Augustín Teraz už teda jasne vidíš, že5-~E~~ním ~
sa usilujeme len a len o to,_aby sme učili. /

Adeodatus Celkom tak to nevidím. Veď ak hovoriť

znamená vydávať zo seba slová, potom si uvedomujem,
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že to isté robíme i vtedy, keď spievame. A keďže to ro-

bievame často, keď sme osamote a keď nie je prítomný

nik ďalší, kto by sa mohol učiť, nenazdáv'am sa, že by

sme v takom prípade chceli niečo učiť.

Augustín Ja sa však predsa len nazdávam, že jestvu-

je určitý druh vyučovania pomocou pripomínania. A že

pritom nejde o nedôležitý druh vyučovania, to ukáže

vec sama v priebehu tejto našej debaty. Avšak ak si

myslíš, že sa neučíme, keď sa rozpamätúvame, a že ten,

kto pripomína, neučí, nechcem ti v tom protirečiť. Teraz

iba konštatujem, že sú dva dôvody pre to, aby sme roz-

právali: buď aby sme učili, alebo aby sme niečo pripo-

mínali, a to tak sami sebe, ako aj iným. Toto dosahuje-

me aj pri speve. Alebo máš vari inú mienku?

Adeodatus Nie je to celkom tak. Lebo celkom zried-

kavo sa stáva, že by som spieval s tým zámerom, abY
som si voľačo pripomenul. Robím to iba sebe pre pote-

šenie.

Augustín Jasne vidím, na čo myslíš. No nevšímaš si,

že to, čo ti pri speve prináša potešenie, je určitá modu-

lácia zvuku? Tú možno k slovám pridať, aj im ju odňať.

Preto niečo iné je rozprávať, niečo iné zasa je spievať.

Veď aj na píštale či na citare sa takpovediac spieva.

Spievajú takisto vtáky, ba aj my si zavše hudieme voľa-

čo hudobné bez slov. Tieto zvuky možno označiť ako

spev, no nemožno ich označiť ako rozprávanie. Alebo

môžeš proti tomu dačo namietnuť?

Adeodatus Pravdaže, vôbec nič.
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Naznačenie pojmu toho,

čo je vnútri

2 Augustín Si teda tej mienky, že rozprávanie vzniklo 7

jedine za tým účelom, aby sa dalo učiť alebo pripomí-

nať?
Adeodatus Bol by som celkom tej mienky, keby ma

neovplyvňoval a myšlienka, že rozprávame aj pri mod-

litbe, a predsa si neslobodno namýšlat, že by sa dalo

Boha o čomsi poúčaf alebo mu čosi pripomenúť.

Augustín Akiste nevieš, že príkaz modliť sa v uzav-

retej komôrke? - a týmto pomenovanim sa označuje to

najhlbšie vnútro našej mysle - sme dostali len a len

preto, že Boh, keď má splniť naše želania, nie je odkáza-

ný na to, o čom ho svojím rozprávaním poučíme alebo

čo mu pripomenieme. Veď ten, kto rozpráva, dáva po-~
mocou artikulovaného zvuku najavo znak svojej vôle.

i
-Avšak Boha treba hľadať a prosiť v samom vnútri, '

v pr~vej odlúčenosti roz~movej duše, ktorá sa volá tmú-

torny človek', To má byť Jeho chrám, tak to chce. Vari si (

nečítal u apoštola: "Neviete, že ste Boží chrám a že vo

vás prebýva Boží duch?"! a "že vo vnútornom človeko-

vi prebýva Kristus"?" A nezbadal si ani u proroka toto:

"Hovorte vo svojom srdci a kajúcne rozjímajte na svo-

jich lôžkach; obetuj te obetu spravodlivosti a dúfajte

v Pána'T''Kde sa podľa teba obetuje obeta spravodlivos-

ti? Nie iba v chráme tvojej duše a na lôžkach srdca? Nuž

a kde treba obetovať, tam sa treba aj modliť. Preto keď

[ 11 ]



sa modlíme, nie je potrebné rozprávať, čiže použiť hla-
sité slová~a azd~kom prfpade. akoto robia kňazi,- --aby týmnaznačili svoj úmysel, nie však preto, aby to

počul Boh, ale aby to počuli ľudia, ktorí sa potom môžu

vďaka ich pripomínaniu pozdvihnúť k Bohu v skutočnej

jednomyseľnosti. Alebo si myslíš niečo iné?

Adeodatus Súhlasím s tebou do bodky.

Augustín Neruší ťa teda to, že keď najvyšší Učiteľ

učil svojich učeníkov modliť sa", učil ich určité slová?

Veď pritom sťaby neurobil nič iné, iba to, že ich naučil,

ako treba pri modlitbe rozprávať.

Adeodatus Toto ma vonkoncom neruší. Neučil ichX predsa slová, ale cez slová ich oúčal o vecia~h.

Dané slová im iba mali pripomínať, od koho a čo treba- -----
prosiť, keď sa budú - ako tu už odznelo - modliť

v h bke svojej rozumovej duše.
Augustín Chápeš to správne. Preto zároveň verím,

že neuniká tvojmu postrehu skutočnosť - aj keď kade-

kým popieraná - že hoci ~ydáme zo seba nijaký- --'l.- - hla_s,napriek tomu vnútri, v mysli ~právame, pretože
rozmýšľame priamo v slovách. Takto vlastne aj pri roz-

-právaní robíme iba to, že pripomíname, nič iné. Veď

pamäť, v ktorej slová tkvejú, si ich hneď vybavuje, čím

spôsobuje, že na myseľ prichádzajú práve tie veci, kto-

rých znakmi sú príslušné slová.

Adeodatus Rozumiem a prikláňam sa k tomu.
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KAPITOLA II

Slová sú znaky;
ich význam ukazuje človek

výlučne slovami

3 Augustín Zhodujeme sa teda v konštatovaní, že slo-

vá sú znaky?

Adeodatus Áno, v tom sa zhodujeme.

Augustín Čo z toho vyplýva? Môže byť znakom

znak, ak nič neoznačuje?"

Adeodatus To nemôže.

Augustín Nuž vezmime si tento verš:

Či nič z takého mesta nechcú nechať nebesáč?

Kolko slov má tento verš?

Adeodatus Osem.

Augustín Je to teda osem znakov.

Adeodatus Áno.

Augustín Predpokladám, že tomu veršu rozumieš.

Adeodatus Podľa mojej mienky dostatočne.

Augustín Povedz mi teda, čo označujú jednotlivé

slová.

Adeodatus Viem síce jasne, čo označuje či, ale nena-

chádzam nijaké iné slovo, ktorým by sa to dalo vysvet-
liť.

Augustín Nech už sa tým slovom označuje čokoľvek,

určite nájdeš aspoň oblasť, na ktorú sa vzťahuje.
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Adeodatus Vidí sa mi, žé či označuje pochyb~ť.

A kde inde už len môže byť p~chybno~ť,-ak ~i~

Augustín Pre~ prijímam. Pokračuj ďalej.

Adeodatus Slovo nič. Čo ine môže označovať, iba to,

čo nie je!
Augustín Možno hovoríš pravdu. No aby som ti cel-

kom prikývol, od toho ma odrádza práve to, čo si pred

chvíľou odobril: že znak jestvuje iba v tom prípade, ak

niečo označuje. Avšak to, čo nie je ničím, nemôže nija-

kým činom zároveň aj byť niečím. Preto druhé slovo

v uvedenom verši nie je znakom, lebo neoznačuje čosi.

Chybne sme sa teda zhodli na tom, že všetky slová sú

znakmi alebo že každý znak označuje čosi.

Adeodatus Náramne tuho do mňa dobiedzaš. Dobre:

keď nemáme čo označovať, vyslovujeme také slovo na-

čisto nerozumne. Verím však, že ty v tejto chvíli, keď sa

so mnou rozprávaš, nevypúšťaš zo seba nijaký zvuk len

tak zbytočne, ale že všetkými zvukmi, ktoré zaznievajú

z tvojich úst, mi dávaš znak, aby som niečo pochopil.

Preto nie je nutné, aby si toto jednoslabičné ~i roz-

právaní vyriekol, pokiaľ 21~ predsa len~~o~eš
naznačiť. Ak si však uvedomuješ, že jeho vyslovením sa

--do~ýpoved~ost~va to čosi, č2..k-v_nej nevyhnu~é, a

že keď to zaznie v našich ušiach a bude to ria na~o-'---...-- ~
učenie alebo napomenutie, potom si určite uvedomuješ

aj to, čo by som síce rád povedal, ale čo nie som schop-

ný vysvetliť.
Augustín Čo tu teda robíme? Nepovieme radšej, že
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~s12-vo ani tak neoznačuje samotnú vec, ktorá nejest-

~uje, akoer určité pocity nášho duchai) keď síce vec~_
nevidí, keď však napriek tomu zisťuje alebo si myslí, že

~stil jej nejestvovanie? .-

Adeodatus Azda toto bude presne to, čo som sa usi-
lovne pokúšal vyjadriť.

Augustín Prejdime teraz - nech už je to tak alebo

onak - k inému bodu, aby sa nám neprihodilo niečo

vyložene nezmyselné.

Adeodatus A čo také?

Augustín Aby nás neopantalo takéto nič a my by

sme si to odniesli výčitkou, že mrháme časom.

Adeodatus Je to, pravdaže, smiešne, napriek tomu si

uvedomujem, že sa to akosi môže stať, ba čo viac, oči-

vidne sa to stalo.

4 Augustín Protirečenie tohto druhu hlbšie pochopí-

me, ak Boh dá, pri vhodnejšej príležitosti. Teraz sa vráť

k onomu veršu a pokús sa, pokiaľ vládzeš, vyložiť, čo

označujú ďalšie slová v ňom.

Adeodatus Na treťom mieste je tu predložka z. Na-

miesto nej môžeme, myslím, povedať aj pO.IO

Augustín Neobraciam sa na teba preto, aby si mi na-

miesto jedného veľmi dobre známeho slovka povedal

iné, rovnako veľmi dobre známe slovko, ktoré označuje

to isté - pravda, ak označuje naozaj to isté, ale pred-

bežne pripusťme, že je to tak. Keby náš básnik bol po-

vedal nie "z takého mesta", ale "po takom meste" a ke-
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by som sa ťa pýtal, čo tu znamená po, akiste by si pove-

dal, že z. Je to preto, lebo uvedené dve slová, to jest dva

znaky, sú také, že - ako sa ty .nazdávaš - označujú to

l isté. Avšak ja hľadám práve toto, to akési ,,'edno", ktoré

, _ sa označuje p-omocou uveden' ch dvoch znakov.

Adeodatus Vidí sa mi, že označujú akési odlúčenie

od toho, v čom predtým bolo niečo, o čom sa hovorí, že

je z toho. A to bez ohľadu na to, či tá vec neostáva -

tak je to v našom verši, keďže ono mesto nepretrvalo -

alebo či ostáva, napríklad keď povieme, že v Afrike sú

obchodníci z hlavného mesta Ríma.

Augustín Hoci by som mohol s tebou súhlasiť, že je

to tak, a nevyratúval by som popri tvojom pravidle

množstvo výnimiek, ktoré sa dajú nájsť, akiste ľahko sa

zhodneme v tom, že si slovami vykladal slová čiže vy-

kladal znaky znakmi a na dôvažok veľmi známymi slo-

vami slová celkom známe. Ja by som si však želal, aby

si mi, pokiaľ budeš môcť, ukázal práve tie veci, ktorých

znakmi spomenuté slová sú.
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KAPITOLA III

Ukázateľnosť nejakej veci
bez použi tia znaku

5 Adeodatus Čudujem sa, že nevieš, alebo skôr sa tvá-

ríš, akoby si nevedel, že to, čo chceš, sa mojou odpove-

ďou vonkoncom nedá dosiahnuť. Predsa pokiaľ_~?~tu-

je~ ~žeme ani odpovedať inak, iba slovami ...IL
však skúmaš a hľadáš tie veci, ktoré, pravdaže, jestvujú,

- --
ale ni~s~to slová. A pritom aj ty sám sa ma pýta š slo-

vami! Najpr; sa teda ty pýtaj bez slov, aby som potom

aj ja tebe odpovedal za rovnakých podmienok.

Augustín Právom postupuješ takto. To uznávam.

Ale keby som sa ťa pýtal: "Čo znamenajú tie dve slabí-

ky, keď sa povie stena?" vari by si mi nemohol ukázať

prstom, aby som hneď videl aj vec samu, ktorej znakom

zmienené dvojslabičné slovo je? Tu by stačilo, aby si

ukazO-~oci by si nevyslovil nijaké slovo.---=--- ~
Adeodatus Pripúšťam, že sa to môže stať. Ale robiť

sa to dá výlučne pri tých pomenovaniach, ktorými sa--- -
označu'ú telesá, ~~ sú zároveň ríslušné telesá prí~m-
né.

-l

Augustín Vari aj o farbe povieme, že je to teleso?

Alebo radšej, že je to určitá vlastnosť telesa?
Adeodatus Vlastnosť.

[ 17 ]



Augustín Prečo sa teda aj farba dá uká~ať prstom?

Azda pripájaš k telesám zároveň vlastnosti telies, takže

v každom prípade aj o nich možno informovať bez slov,

pokiaľ sú v našej prítomnosti?

Adeodatus Keď som hovoril telesá, chcel som tým ro-

zumieť všetko telesové, čiže všetko, čo sa dá vnímať na

telesách.

Augustín No predsa len uváž, či aj spomedzi toho

netreba vyňať čosi osve.

Adeodatus Dobre ma upozorňuješ. Mal som totiž

povedať nie "všetko telesové", ale "všetko viditeľné".

Uznávam totiž, že na zvuk, pach, chuť, tiaž, teplotu a na

ostatné veci, ktoré sa vzťahujú na ďalšie zmyslové orgá-

ny, hoci sa nedajú vnímať bez telies a sú preto telesové,
sa ani napriek tomu nedá ukázať prstom.

Augustín Či si nikdy nevidel, ako sa ľudia takpove-

diac rozprávajú s hluchými? Robia to pomocou posun-

kov a sami hluchí v nemenšej miere sa pomocou posun-

kov pýtajú, odpovedajú, poúčajú, poukazujú hádam na

všetko, na čo chcú, alebo aspoň na veľmi mnohé. A keď-

že sa to tak naozaj deje, potom možno bez slov pouka-

zovať nie výlučne a len na viditeľné veci, ale aj na zvu-

kyalebo chute, prípadne na ďalšie veci tejto povahy.

Veď aj herci na javisku svojím tancom bez slov veľmi

často odhaľujú a predvádzajú celé dramatické príbehy.

Adeodatus Nemám námietok. Namietam jedine to,

že skutočnosť, ktorú môže označovať ono z, nie je schop-

ný bez slov vyjadriť nijaký mím či tanečník, tobôž ja.
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6 Augustín Povedzme, že hovoríš pravdu. Ale pred-

stavme si, že ten mím by to zvládol. Nepochybuješ,

myslím, o tom, že nech by ten pohyb tela, ktorým sa mi

bude pokúšať demonštrovať vec, čo sa označuje spome-

nutým slovom z, bol taký alebo onaký, že to nebude vec-sama, ale znak. Preto ten náš mím bude ukazovať. Prav---- - -- -- -- - -
daže, ni~lovom na slovo, ale v každom prí ade zna-=-.

kom na znak. Ako toto kratučké slovko z, tak aj tamto
- ------ -

gesto teda označujú jednu určitú vec. No ja by som-- --- .•.

chcel, aby mi tá ;::.ecbola ukázaná inak, bez omoci

označovania.

Adeodatus Ale, prosím ťa pekne, ako by bolo možné

to, čo žiadaš?

Augustín A akože to bolo možné v prípade steny?

Adeodatus Ani na tú, pokiaľ vezmeme na vedomie

poučenie z postupne uvádzaných dôkazov, ani na tú

nemožno ukázať bez znaku. Veď ani vystretie prsta ešte

naskrze nie je sten~ sama, ale iba sa ním dáva znak,

prostredníctvom k.!9rého_ste~lU mož~o vidieť. Skrátka,

nevidím vôbec nič, čo by sa dalo ukázať bez znakov.

Augustín A čo keby som sa ťa spýtal, čo je to.kráčať

- ty by si vstal a robil by si to? Vari by si na~

ma poučil, nepoužil rad~~ činnosť samu, než sl~á ale-
bo dajaké iné znaky?

Adeodatus Priznávam, že je to tak. A hanbím sa, že

som si nevšimol skutočnosť, čo priam bije do očí. Z toho

mi teraz prichádzajú na um tisíce vecí, ktoré osvedčujú

svoju platnosť samy cez seba a na ktoré sa nemusí uka-
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zovať znakmi; napríklad jesť, piť, sedieť, stáť, kričať a

nespočetné množstvo ďalších.

Augustín Dobre. Teraz mi teda povedz, ako by si ma

učil, keby som sa ťa na to, čo je to kráčať, vypytoval po-

čas chôdze, ani čo by som bol, pokiaľ ide o platnosť toh-

to slovesa, úplný nevedomec.

Adeodatus Robil by som to isté, ibaže troška rýchlej-

šie, aby ťa mohla upozorniť zmena, čo nastala po tvojej

otázke. Aj tak by sa neodohrávalo nič iné, iba to, čo bo-

lo treba ukázať.

Augustín A vieš, že niečo iné je kráčať a niečo iné

zasa ponáhľať sa? Lebo kto kráča, ten sa zároveň nemu-

sí ponáhľať. A kto sa ponáhľa, nemusí jednostaj kráčať.

O ponáhľaní hovoríme aj pri písaní, pri čítaní, ba pri

nespočetnom množstve iných činností. Preto keď si po

mojej otázke iba robil rýchlejšie to, čo si robil, myslel by

som, že kráčať a ponáhľať sa je celkom to isté. To bolo
predsa to nové, čo si pridal. Nuž a tak by som sa mýlil.

Adeodatus Priznávam, že nijakú vec nemôžeme uká-

zať bez znaku, ak sa nás na to pýtajú práve vtedy, keď

to robíme. Ak totiž nič nepridáme, bude si žiadateľ

myslieť, že mu to nechceme ukázať, že naňho nedbáme

a pokračujeme si vtom, čo robíme. Oproti tomu, ak by

sa pýtal na to, čo môžeme konať, no pýtal by sa to v tej

chvíli, keď to nerobíme, potom môžeme tým, že po jeho

otázke budeme konať tú žiadanú vec, na to, čo žiada,

poukázať skôr priamo konaním ako dajakým znakom.

Povedzme, ak by sa ma spýtal niekto, čo to je rozprávať,
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a ja by som práve rozprával. Nevyhnutne musím roz-

právať, nech by som povedal čokoľvek, aby som ho po-

učil. Preto ho od tej chvíle budem tak vytrvalo učiť, kým

mu neobjasním, čo si želá. Pritom sa neodkloním od sa-

mej veci, ktorú chcel mať pred vedenú, a nebudem o-

krem veci samej ani hľadať dajaké znaky, aby som mu
ju ozrejmil.

KAPITOLA IV

Znaky znakov

7 Augustín To si vystihol veľmi dôvtipne. Zamysli sa

preto nad tým, či teraz už vládne medzi nami zhoda

v nasledujúcom bode: Bez znakov môžeme ukazovať tie

veci, ktoré nerobíme vo chvíli, keď sa nás na ne spytujú,

no ktoré vzápätí predsa len môžeme konať, alebo náho-

dou práve robíme príslušné znaky - keď totiž rozprá-

vame, robíme znaky; z toho vznikol výraz značiť, ozna-
čovať. --.....

Adeodatus V tom sa zhodujeme.

Augustín Keď sa teda niekto pýta na dajaké znaky,

možno tie znaky ukázať znakmj ~eď sa však spytuje na
veci, ktor' . , znakmi, možno ich ukázať alebo red-

vedením po položení otázky, pokiaľ sa predviesť dajú,
- ---
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alebo dávaním znako.:y,p~stredníctvom ktorých sa da-
jú vybadať.

Adeodatus Áno, je to tak.

Augustín Máme tu teda rozdelenie do troch skupín.

Z nich si, prosím, najprv dôkladnejšie všimnime tú, kde

sa znakmi ukazuje na znaky. Núka sa totiž otázka: Sú

znakmi jedine slová?

Adeodatus Nie.

Augustín Nuž mne sa vidí, že pri rozprávaní ozna-

čujeme slovami alebo slová samy alebo iné znaky -

keď povieme posunok alebo hláska, tak vtedy to, čo ozna-

čujeme spomenutými dvoma slovami, sú vlastne zasa

iba znaky. Alebo označujeme voľačo iné, čo nie je zna-

kom - napríklad keď povieme kameň,~
sa znakom, lebo voľačo označui~ale to, čo označuje, nie~~~~~~----~----------~--
je zároveň trvale znakom. Pravda, táto skupina - čiže

prípady, keď sa slovami označujú veci, ktoré nie sú

znakmi - nepatrí do oblasti, ktorú sme si teraz vytýčili

ako predmet rozpravy. Podujali sme sa totiž bližšie si

všimnúť prípad, keď sa znakmi ukazuje na znaky. Zisti-

li sme, že sú medzi nimi (dva typy: po prvé, keď

o znakoch učíme tými istými znakmi alebo ich nimi

sprítomňujeme; po druhé, keď to robíme inými znakmi.

Alebo sa ti to javí ináč?

Adeodatus Je to očividne tak.

8 Augustín Povedz mi teda: Pokiaľ ide o znaky, ktoré sú

slovami, ku ktorému zmyslovému orgánu prislúchajú?
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Adeodatus K orgánu sluchu.

Augustín A čo posunky?

Adeodatus K zraku.

Augustín Ale čo, keď nájdem slová v písanej podo-

be? Tie vari nie sú slovami? Alebo sa im dá správnejšie

rozumieť tak, že sú to znaky slov? V takom prípade je

slovom to, čo sa prednáša artikulovaným hlasom a má

zároveň určitý význam. Hlas však nemožno vnímať ni-

jakým iným zmyslovým orgánom, iba sluchom. Tak do-

chádza k tomu, že keď sa napíše slovo, dáva sa znak

očiam a pomocou tohto znaku potom príde na um to, čo

sa vzťahuje na sluch.

Adeodatus Do bodky s tebou súhlasím.

Augustín Snáď aj s tým súhlasíš, že keď povieme me-

no, čosi označujeme.

Adeodatus Pravdaže.

Augustín A čo teda označujeme?

Adeodatus Samozrejme to, čo príslušné meno pome-

nováva. Napríklad Romulus, Rím, cnosť, rieka a nespočet-

né množstvo ďalších.

Augustín A vari tieto štyri mená neoznačujú nijaké
veci?

Adeodatus Dajaké určite.

Augustín Jestvuje nejaký rozdiel medzi týmito me-

nami a tými vecami, ktoré sa nimi označujú?

Adeodatus Akoby nie? Obrovský.

Augustín Rád by som počul od teba, v čom spočíva
ten rozdiel.
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Adeodatus V prvom rade je rozdiel azda ten, že uve-

dené mená sú znaky, no tie veci nie.
Augustín Súhlasíš, aby sme ako označiteľné nazvali

tie veci, ktoré možno označovať znakmi a pritom samy

znakmi nie sú, takisto ako veci, ktoré možno vidieť, na-

zývame viditelnými? Tým by sa nám rozhovor o tejto

téme odteraz zjednodušil.

Adeodatus Súhlasím, ale ...

Augustín Čo? Vari tie štyri znaky, ktoré si pred chví-

Iočkou vyslovil, neoznačujú sa nijakým iným znakom?

Adeodatus Čudujem sa tvojej domnienke, že som už

pozabudol, ako sme zistili, že napísané slová sú znakmi

tých slov, ktoré sa vyslovujú živým hlasom.

Augustín Povedz mi teda, aký je medzi nimi rozdiel.

Adeodatus Ten, že jedny sú viditeľné, druhé počuteľ-

né. Prečo vlastne by si nepripustil aj toto pomenovanie,

ak sme pripustili výraz označiteľné?

Augustín Rozhodne ho prijímam, ba som ti zaň

vďačný. Ale opätovne sa pýtam, či tieto štyri znaky ne-

môžu byť označené dajakým iným znakom, znakom

počuteľným - tak ako si ma pred chvíľou upozornil na

znaky viditeľné.

Adeodatus Spomínam si, že aj o tomto sa pred chví-

ločkou hovorilo. Lebo vtedy som ti odpovedal, že meno

čosi označuje, a ako príklad na toto označovanie som

pripojil uvedenú štvoricu slov. Poznávam, že jedny

i druhé - pokiaľ sa vyslovujú živým hlasom - patria

medzi počuteľné.
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Augustín Aký je teda rozdiel medzi počuteľným zna-

kom a počutelnými označovanými objektmi, ktoré sú

znova znakmi?

Adeodatus Medzi tým, čo sme nazvali meno, a štyr-

mi príkladmi, ktoré sme zaradili k jeho označovaniu,

pozorujem tuto odlišnosť: tamto je počutelný znak po-

čuteľných znakov, kým tieto sú síce počutelnými znak-

mi, avšak nie znakov, lež vecí, a to vecí sčasti viditeľ-

ných, ako je Romulus, Rím, rieka, a sčasti vecí uchopí-

teľných rozumom, ako je napríklad cnosť.

9 Augustín Prijímam to a schvaľujem. Ale či vieš, že

všetko, čo sa prednáša artikulovaným hlasom s určitým

významom, že sa to volá slovo?

Adeodatus Viem.

Augustín Teda aj meno je slovo. Lebo vidíme, že sa

prednáša artikulovaným hlasom s určitým významom.

Keď hovoríme, že výrečný človek používa dobré slová,

vtedy akiste používa aj mená. A keď u Terentia otrok

odvetí svojmu staručkému pánovi: "Dobré slová, pro-
sím" ,ll mienil onen muž iste aj veľa mien.

Adeodatus Súhlasím.

Augustín Pripúšťaš teda, že tými dvoma slabikami,

keď sme vyslovili slo-vo, označuje sa aj meno, preto teda

je ono aj jeho znakom?

Adeodatus Áno.

Augustín Odpovedz mi, prosím, aj na toto. Slovo je

znakom mena; meno je znakom rieky; rieka je znakom



veci, ktorú už možno vidieť. Ty si predtým povedal, že

je rozdiel medzi touto vecou a riekou, to jest jej znakom,

ako aj medzi týmto znakom a menom, ktoré je znakom

tohto znaku. Aký je, potom podľa tvojej mienky rozdiel

medzi znakom mena, o ktorom sme konštatovali, ž7 je

to slovo, a menom samým, ktorého znakom je?

Adeodatus Chápem, že je rozdiel. Ten rozdiel spočí-

va v tom, že to, čo sa označuje menom, dá sa označiť aj

slovom - veď ako je meno slovo, tak aj rieka je slovo - ale

nie všetko to, čo sa označuje slovom, sa označuje záro-

veň menom. Lebo aj ono či, ktorým sa začína tebou cito-

vaný verš a ktoré nás priviedlo rozumovým uvažovaním

k týmto veciam, sú síce slová, ale nie mená. A takýchto

sa nájde veľa. Keďže všetky mená sú slovami, pričom nie

všetky slová menami, je podľa mojej mienky jasné, aký je

rozdiel medzi slovom a menom, čiže znakom jeho zna-

ku, ktorý neoznačuje nijaké iné znaky, a znakom jeho

znaku, ktorý naopak iné znaky označuje.
Augustín Súhlasíš s tvrdením, že každý kôň je živo-

čích, ale nie každý živočích je kôň?

Adeodatus Kto by o tom vôbec mohol pochybovať?

Augustín Nuž teda medzi menom a slovom je ten

rozdiel, aký je medzi koňom a živočíchom. Pravda, ak

ťa od súhlasu neodradí to, že hovorievame verbum-slovo

aj z iného hľadiska, a to ako verbum-sloveso, ktorým sa

označujú také slová, čo sa chýbajú v časovaní. Sú to na-

príklad píšem - napísal som, čítam - prečítal som. Je oči-

vidné, že toto nie sú mená-nomina.
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Adeodatus Vyriekol si presne to, čo vo mne vyvolá-
valo pochybnosti.

Augustín Neznepokojuj sa tým. Znakmi totiž pome-

novávame vo všeobecnosti všetko to, čím sa niečo ozna-

čuje, a sem, ako sme zistili, patria aj slová. Okrem toho

hovoríme o vojenských znakoch, ktoré sa nazývajú

znakmi v najvlastnejšom zmysle, no sem slová nepatria.

Keby som ti hovoril v takom zmysle, v akom som pove-

dal, že každý kôň je živočích, ale nie každý živočích

kôň, a ďalej, že každé slovo je znak, ale nie každý znak

zároveň slovo, nazdávam sa, že by si takisto vôbec ne-
váhal súhlasiť.

Adeodatus Teraz už chápem a bezvýhradne súhla-
sím, že medzi slovom v najvšeobecnejšom zmysle a me-

nom je ten istý rozdiel, aký je medzi živočíchom a ko-
ňom.

Slovo ako znak
označujúci iný znak i seba

10 Augustín Takisto vieš, že keď hovoríme slovo živo-

čích, niečo iné je toto trojslabičné meno, ktoré prednáša

náš hlas, a niečo iné to, čo toto meno označuje?

Adeodatus Na to som prikývol už prv v súvislosti so
všetkými znakmi a označovateľnými vecami.

Augustín Vari všetky znaky podľa tvojej mienky

označujú niečo iné, než to, čo sú, čiže tak, ako sme to

povedali o tomto trojslabičnom slove živočích, že keď ho
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totiž vyslovíme, nijakým činom neoznačuje zároveň to

isté, čím samo je?

Adeodatus To rozhodne nie. Lebo keď hovoríme

znak, to slovo označuje nielen ostatné znaky, koľko ich

len jestvuje, ale takisto samo seba. Je to totiž slovo a

všetky slová sú predsa znakmi.

Augustín Čo povieš na toto: Keď povieme slovo, vari

sa pri tomto dvojslabičnom slove nedeje čosi podobné?

Veď ak sa všetko, čo sa prednáša artikulovaným hlasom

a s určitým významom, označuje týmto dvojslabičným

pojmom, potom obahuje v tejto oblasti takisto seba sa-

mo.
Adeodatus Je to tak.

Augustín Čo povieš? Nie je to podobne aj s pojmom

meno? Veď označuje jednak mená každého druhu či ro-

du, jednak samo meno je menom stredného rodu. Keby

som sa ťa spytoval, akou čiastkou reči je meno, mohol by

si mi správne odpovedať inak, než že patrí k menu?

Adeodatus Vravíš pravdu.

Augustín Jestvujú teda znaky, ktoré popri tom ostat-

nom, čo označujú, označujú aj seba samy?

Adeodatus Jestvujú.

Augustín A zdá sa tt že taký je aj dvojslabičný znak,

ktorý sme pomenovali spojka?
Adeodatus V nijakom prípade. Lebo to, čo označuje,

nepatrí medzi mená. Sám je však menom.
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KAPITOLA V

Vzájomné znaky

11 Augustín To si postrehol dobre. A teraz sa zamyslí,

či sa nájdu znaky, ktoré sa označujú navzájom tak, že

rovnako ako prvý znak označuje druhý, takisto druhý

znak označuje prvý. Takýto vzťah totiž nemajú medzi

sebou spomenuté dvojslabičné slovo spojka, keď ho vy-

riekneme, a slová, ktoré sa ním označujú, keď povieme

ak, alebo, keďže, lebo, ibaže, pretože a podobne. Lebo ony

napospol sa označujú tým slovom, ale z uvedených slo",

ani jediným nemožno označiť to dvojslabičné slovo spoj- l

ka.

Adeodatus Uvedomujem si to a túžim sa dozvedieť, j
ktoréže sú to tie navzájom sa označujúce znaky.

Augustín Vari teda nevieš, že keď povieme meno a

slovo, povieme dve slová?

Adeodatus Viem.

Augustín A keď povieme meno a slovo, nevieš, že po-
vieme dve mená?

Adeodatus Aj to viem.

Augustín Potom teda vieš, že možno označiť tak me-

no slovom, ako aj slovo menom.

Adeodatus Súhlasím.

Augustín Môžeš povedať, v čom sa líšia, ak odhliad-

neme od toho, že sa odlišne píšu a odlišne znejú?
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