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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 ti, 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.

[ 28 ]

KAPITOLA V

Vzájomné znaky

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

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-

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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Adeodatus To by som azda mohol. Vidím predsa, že

je to to, čo som pred chvílkou povedal. Keď totiž hovo-

ríme slová, označujeme tým všetko, čo sa prednáša ar ti-

kulovaným hlasom s určitým významom. Preto je kaž-

\

dé meno, vrátane samotného slova meno, slovom. Avšak

nie každé slovo je zároveň menom, hoci keď povieme

slovo slovo, je to meno.

12 Augustín A čo ak ti niekto bude tvrdiť a dôvodiť, že

ako každé meno je slovo, tak aj každé slovo je meno?

Bol by si schopný zistiť, v čom je medzi nimi rozdiel -

okrem rozličného zvuku hlások?

Adeodatus To by som nebol, ba myslím si, že von-

koncom nijaký rozdiel tu nie je.

Augustín Čo povieš, ak všetko, čo sa prednáša arti-

kulovaným hlasom s určitým významom, sú zároveň aj

slová aj mená? Pravda, z jedného dôvodu sú to slová a

z iného dôvodu zasa mená. Nebude teda nijaký rozdiel
medzi menom a slovom?

Adeodatus Nechápem, ako by ozaj mohol byť?

Augustín Aspoň to jedno je ti však jasné, že totiž

všetko farebné je viditeľné a všetko viditeľné je farebné,

hoci tieto dve slová majú zreteľne odlišný význam.

Adeodatus Rozumiem.

Augustín A čo vtedy, ak podobne aj každé slovo je

menom a každé meno je slovom, pričom práve tieto

mená či dve slová, to jest meno a slovo, majú odlišný

význam?
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Adeodatus Už vidím, že sa to môže stať. Ale vysvet-

lenie, ako sa to môže stať, čakám vysvetlenie od teba.

Augustín Uvedomuješ si, dúfam, že všetko, čo s da-

jakým významom zaznie artikulovaným hlasom, jednak

udiera do nášho ucha, aby sa dalo počuť, jednak sa to

zapisuje v pamäti, aby sa dalo poznávať.

Adeodatus To si uvedomujem.

Augustín Keď niečo prednäšame takým hlasom, stý-

. kajú sa teda akési dve skutočnosti.

Adeodatus Áno, je to tak.

Augustín A čo ak jedným z týchto dvoch dejov sú

pomenované slová, druhým zasa mená? Slová, po la-

tinsky verba od verberare - šľahať,udierať, a mená nomi-
na od noscere - poznávať. A tak to prvé, čiže slovo, si

vyslúžilo pomenovanie z hľadiska uší, no to druhé

z hľadiska mysle.'?

(

7

Všetky slovné druhy sú mená

13 Adeodatus Budem s tým súhlasiť, ak mi ukážeš,

akým činom by sme mohli všetky slová právom označiť

ako mená.

Augustín To je ľahké. Dúfam, že si si osvojil zásadu

a pevne sa jej držíš, že zámeno sa volá to, čo sa uplat-

ňuje namiesto iného mena, pričom však v porovnaní

s tým menom označuje vec v menšej významovej plnos-

ti. Lebo tak to definovala aj oná kniha, ktorú si vrátil
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svojmu učiteľovi gramatikovP3:..:,Zámeno je tá čiastka re-

i-i, kt~á sa kladie namiesto príslušného mena a označuje síce

v menšej plnosti, jednako však to isté."

Adeodatus Na tú definíciu si spomínam a schvalu-

jemju.
Augustín Vidíš teda, že podľa tejto definície zámená

slúžia výlučne namiesto mien a jedine namiesto nich sa

môžu klásť. Hovoríme teda napríklad: tento muž, kráľ

sám, tá istá žena, toto zlato, tamto striebro. Zámená sú

tu tento, sám, tá istá, toto, tamto, kým mená sú muž, král;
žena, zlato, striebro, pričom nimi sa veci označujú plnšie

než zámenami.

Adeodatus Vidím a súhlasím.

Augustín A mohol by si mi teraz vymenovať zopár
lubovolných spojok?

Adeodatus A, i, aj, ba aj.
Augustín Vari sa ti nevidí, že toto všetko, čo si vy-

riekol, že to všetko sú mená?

Adeodatus To vonkoncom nie.

Augustín Nezdá sa ti, že aspoň ja som ti to povedal

správne, keď som hovoril Toto všetko, čo si vyriekol?

Adeodatus Povedal si to celkom správne. Zároveň

rozumiem, akým obdivuhodným spôsobom si mi uká-
zal, že som vyriekol mená. Lebo inak by sa nedalo

o nich správne povedať Toto všetko. Ale ešte stále sa obá-

vam, aby sa mi iba nezdalo, že si sa správne vyjadril, a

to preto, lebo nepopieram, že tieto štyri spojky sú takis-

to slová. A tak by sa o nich dalo správne povedať Tieto
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všetky, pretože správne sa hovorí aj Všetky tieto slová. Ak

by si sa ma však pýtal, aká je to čiastka reči slová, neod-

poviem nič iné, iba: meno. Preto je azda k tomuto menu

pripojené zámenoj aby tvoja reč bola správna.

14 Augustín Je to síce bystrý postreh, ale mýliš sa. Aby

si sa však už nemýlil, musíš ešte dôkladnejšie počúvať,

čo teraz poviem - pravda, ak budem schopný povedať

to tak, ako by som si želal. Lebo rozprávať slovami

o slovách je taká zamotaná záležitosť, ako zakvačiť si

prsty o prsty a mädliť si ich. Pritom s výnimkou toho,

kto to priamo robí, je sotvakto schopný rozpoznať, kto-

ré prsty vlastne svrbia a ktoré svrbiacim pomáhajú.

Adeodatus Tak sa teda idem naplno sústrediť. Tvoje

prirovnanie znásobuje moju pozornosť na najvyšší stu-

peň.

Augustín Slová sa bezpochyby skladajú zo zvuku a

z písmen.

Adeodatus Áno.

Augustín Nuž teda - aby sme sa obrátili v prvom

rade na tú autoritu, ktorá je nám najdrahšia - keď

apoštol Pavol hovorí: "Nebolo v Kristovi JE i NIE, ale
bolo v ňom JE"14,nazdávam sa, že treba myslieť nie tie

dve písmená, ktoré vyslovujeme, keď hovoríme je, že tie

boli v Kristovi, ale skôr to, čo sa tými dvoma písmena-

mi označuje.

Adeodatus Hovoríš pravdu.

Augustín Chápeš teda, že ten, kto hovorí Bolo v ňom
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JE, nehovorí nič iné ako To, čo v ňom bolo, sa volá JE. Je to

tak, akoby povedal "Bola v ňom cnosť", pričom by sme

museli prijať, že nepovedal nič iné, než keby bol pove-

dal" To, čo v ňom bolo, sa nazýva cnosť". Nesmieme si te-

da predstavovať, že keď vyslovujeme túto jedinú slabi-

ku slova cnosť, že v ňom bola táto jedna slabika a nie to,

čo sa touto slabikou označuje.

Adeodatus Rozumiem a sledujem ťa.

Augustín A čo ďalej? Vari nechápeš, že niet nijakého

rozdielu, ak niekto povie Volá sa cnosť a ak povie Menu-
je sa cnost?

Adeodatus To je celkom očividné.

Augustín Teda takisto bude celkom očividné, že niet

nijakého rozdielu, medzi tým, čl už niekto povie Volá sa
JE, a či povie To, čo v ňom bolo, menuje sa JE.

Adeodatus Vidím, že ani tu nieto nijakého rozdielu.

Augustín Uvedomuješ si teraz aj to, čo by som chcel

týmto ukázať?

Adeodatus Ešte nie celkom.

Augustín Zrejme si teda neuvedomuješ, že meno je

to, čím sa dajaká vec pomenúva.

Adeodatus To si teda uvedomujem s tou najväčšou

istotou.
Augustín Potom vidíš, že JE je meno, ak sa totiž to,

čo bolo v Kristovi, menuje JE.
Adeodatus To nemôžem poprieť.
Augustín Avšak keby som sa ťa spytoval, akým slov-

ným druhom je JE, nazdávam sa, že by si nepovedal

[ 34 ]

meno, ale sloveso, hoci úvaha nás naučila, že je to aj,
meno.

Adeodatus Je to presne tak, ako hovoríš.

Augustín Či teda ešte stále pochybuješ o tom, že aj

iné slovné druhy sú menami na ten istý spôsob, ako

sme to ukázali?

Adeodatus Nepochybujem práve preto, lebo uzná-

vam, že voľačo označujú. Ak by si sa však pýtal na veci

samy, ktoré označujú, ako sa každá osve volá čiže me-

nuje, nemohol by som ti ako odpoveď uviesť nič iné, iba

tie slovné druhy, ktoré zvyčajne nenazývame menami,

ale ktoré, ako badám, sme nútení takto nazývať.

Zdôvodnenie zovšeobecnenia

15 Augustín Neznepokojuje ťa, že by mohol dakto vy-

stúpiť a otriasť týmto naším argumentovaním tým, že

by povedal "Apoštolovi treba priznať autoritu nie pre

slová, ale pre vecný obsah"? Preto by základ pre toto

naše presviedčanie nemusel byť ani zďaleka taký pevný,

ako si myslíme. Veď Pavol, hoci žil a učil úplne správ-

ne, mohol sa menej správne vyjadriť, keď povedal: JE
bolo v ňom, najmä keď sám priznáva, že je v reči neob-

ratný." Akým spôsobom by sa dalo námietku takého

človeka vyvrátiť?

Adeodatus Nemám dôvod protirečiť. Preto ťa pro-
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,
sím, aby si našiel niekoho takého, komu sa priznáva do-

konalé poznanie v oblasti slov, takže vďaka jeho autori-

te budeš môcť skôr docieliť to, čo si želáš.

Augustín Zdá sa ti, že rozum sám - ak odsunieme

autority bokom - celkom nestačí na to, aby demonštro-

val, že všetkými slovnými druhmi sa niečo označuje, či-

že tým aj nazýva. A ak sa nazýva, potom sa aj pomenú-

va. Ak sa pomenúva, potom sa pomenúva menom. Veľ-

mi ľahko možno dospieť k tomuto úsudku porovnaním

v rozličných jazykoch. Každý dobre vie, že keby sa spý-

tal, ako Gréci pomenúvajú to, čo my pomenúvame kto?
a po latinsky quis?, nasledovala by odpoveď, že 'tt~. A

na otázku, ako Gréci pomenúvajú to, čo my pomenúva-

me chcem, po latinsky vola, by prišla odpoveď, že

'ÔEAffi.Naotázku, ako Gréci pomenúvajú to, čo my po-

menúvame dobre, po latinsky bene, bude nasledovať od-

poveď, že KaAm~.Na otázku, ako Gréci pomenúvajú to,

čo my pomenúvame napísané, po latinsky scriptum, by

bola odpoveď, že 'to)'Eypouuev ov. Na otázku, ako Gréci

pomenúvajú a, po latinsky et, by sme dostali odpoveď

Kat. Na otázku, ako Gréci pomenúvajú to, čo my pome-

núvame od, čiže lantinské ab, by nasledovala odpoveď

ano. Na otázku, ako Gréci pomenúvajú to, čo my pome-

núvame jaj, čiže latinské heu, zas odpoveď ot. Nuž, a to,

že vo všetkých týchto slovných druhoch, ktoré som tu

teraz vyrátal, správne hovorí ten, kto sa takto pýta, to si

uvedomuje každý. Keby to však neboli mená, nedalo by

sa takto konať. Z toho dôvodu sa teda apoštol Pavol vy-
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slovil správne. A keď sme už zámerne odsunuli nabok

autority spomedzi všetkých výrečných ľudí, čo ešte tre-

ba hľadať ďalej, akú osobnosť, o ktorú by sa mohla

oprieť naša mienka?

Slovný druh ako subjekt vety

16 Aby však niekto náramne ťažkopádny alebo bezoči-

vý netrval neústupne na svojom vyhlásení, že sa podvo-

lí jedine v takom prípade, ak sa mu predostrú tie auto-

rity, ktorým sa vo všeobecnosti pripisuje postavenie

normotvorcov v oblasti slova, uvediem Cicera. Veď čo

už len vynikajúcejšie sa dá nájsť v oblasti latinského ja-
zyka, ako je Cicero?

Nuž a ten vo svojich skvelých rečiach, ktoré sa vola-

jú Verrínky", slovo coram, predložku - prípadne na

tomto mieste je to príslovka - nazval menom. Pravda-

že, je možné, že ja toto miesto nie celkom dobre chápem

a že inokedy bude treba vyložiť ho inak, či už to urobím

ja sám alebo niekto iný. Jestvuje však v mojej odpovedi

čosi, voči čomu sa nedá nič namietnuť. Na'zname~tejší

učitelia rečníc tva totiž vykladajú, že úplná veta, na kto-

rú možno povedať áno alebo nie, sa skladá z mena a zo

slovesa. Na ktoromsi inom mieste nazýva Marcus Tul-

lius Cicero takúto vetu výpoveďou. Äk;ď je sloveso

v tretej osobe, hovoria, že potrebuje meno v nominatí-
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ve. A to vravia správne. Uvažuj so mnou. Keď hovorí-

me napríklad Človek sedí, Kôň beží, spoznávaš, tuším, že

sú tu dve výpovede.

Adeodatus Spoznávarn.

Augustín A sleduješ, že v každej výpovedi je po jed-

nom mene - v prvej človek, v druhej kôň - a takisto po

jednom slovese - v prvej sedí, v druhej beží.

Adeodatus Sledujem.

Augustín Keby som teda povedal iba sedí alebo beží,

správne by si sa ma pýtal, kto? alebo čo?, a pre to by som

odvetil človek, kôň alebo nejaký iný živočích či hocičo

iné, aby mohlo meno doplniť výpoveď reprodukovanú

slovesom, to znamená doplniť tú vetu, ktorú možno od-

súhlasiť alebo poprieť.

Adeodatus Rozumiem.

Augustín A teraz dávaj pozor ďalej. Predstav si, že

vidíme čosi, čo je od nás priďaleko, takže nevieme pres-

ne, či je to voľačo životné a či skala alebo čosi iné.

A predstav si, že ja ti hovorím: "Pretože to je človek, je

to životné." Nebola by to z mojej strany nerozvážna

reč?

Adeodatus Načisto nerozvážna. Ale keby si povedal:

"Ak je to človek, je to životné" - už by to nebolo cel-

kom nerozvážne.

Augustín Správne vravíš. Na tvojej reči sa mi páči to

ak. A páči sa aj tebe. Zato nám obidvom sa na mojej reči

nepáči to pretože.

Adeodatus Súhlasím.
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Augustín Všimni si ďalej, či tie dve vety Ak sa páči,

Pretože sa nepáči sú úplné výpovede.

Adeodatus Rozhodne sú úplné.

Augustín Dobre, a teraz mi povedz, ktoré sú tam sl0-

vesá a ktoré mená.
Adeodatus Ako slovesá tu vidím páči sa a nepáči sa,

no ako mená - čo iné než ak a pretože.
Augustín Je teda dostatočne dokázané, že tieto dve

spojky sú takisto mená.
Adeodatus Áno, celkom dostatočne.

Augustín Bol by si schopný celkom samostatne po-

dľa rovnakého pravidla to isté ukázať aj v iných slov-

ných druhoch?

Adeodatus Áno, to by som bol schopný.

KAPITOLA VI

Mená - slová označujúce seba

17 Augustín Prejdime teda ďalej. Povedz mi teraz, či

rovnakým spôsobom, akým sme zistili, že všetky slová

sú mená a všetky mená slová, či teda takisto sa ti zdá,

že všetky mená sú pomenovania 17 a všetky pomenova-

niasúmená.
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Adeodatus Nevidím v tom naskrze nijaký rozdiel

okrem rozdielneho zvuku slabík.

Augustin Ani ja by som ti predbežne neodporoval.

Pravda, nájdu sa ľudia, ktorí odlišujú aj medzi nimi, po-

kiaľ ide o význam. Ich mienkou sa však v tejto chvíli

netreba hlbšie zaoberať. Isto si však všímaš, že sme už

došli ku znakom, ktoré označujú seba navzájom, pričom

sa neodlišujú ničím, iba zvukom, a k znakom, ktoré

označujú samy seba s ostatnými všetkými slovnými

druhmi.

Adeodatus Tomu nerozumiem.

Augustin Nerozumieš teda, že sa označuje meno po-

menovaním a pomenovanie menom? A je to tak, že o-

krem zvuku hlások nie je v ničom rozdiel, pokiaľ ide vo

všeobecnosti o meno. Lebo hovoríme aj o mene v oso-

bitnom zmysle. Toto predstavuje tú časť medzi ôsmimi

slovnými druhmi", ktorá nezahŕňa ostatných sedem.

Adeodatus Rozumiem.

Augustin Nuž a to je to, čo som hovoril: pomenova-

nie a meno sa vzájomne označujú.

18 Adeodatus Mám to na pamäti, no aj tak sa musím

spýtať, čo si chcel povedať tým "označujú samy seba
s inými slovnými druhmi".

Augustin Vari nás nepoučilo predchádzajúce uvažo-

vanie, že všetky slovné druhy sa môžu volať aj menami

aj pomenovaniami? To znamená, že môžu byť označené

aj menom aj pomenovaním?
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Adeodatus To áno.

Augustin A čo, ak by som sa ťa spýtal, ako by si po-

menoval meno samo čiže ten zvuk vyjadrený dvoma sla-

bikami, vari by si mi neodpovedal správne, že meno?

Adeodatus Správne.

Augustin A či sa správne označuje ten znak, ktorý

vyslovujeme dvojslabične, keď hovoríme spojka? Nemô-

že sa predsa toto meno rátať medzi tie veci, ktoré ono

označuje?

Adeodatus Pokladám to za správne.

Augustin To je zmysel výroku, že meno zároveň-s tým ostatným, čo označuje, označuje aj seba samo. To

isté môžeš aj sám od seba doplniť, pokiaľ ide o pomeno-

vanie.

Adeodatus To je už celkom ľahké. Avšak až teraz mi

svitá, že o mene sa hovorí jednak vo všeobecnosti, jed-

nak v osobitnom zmysle. Ďalej, že pomenovanie sa ne-

zaratúva medzi slovné druhy. Preto súdim, že i ono eš-

te vykazuje popri zvukovej stránke nejakú odlišnosť.

Augustin Prečo? Vari latinské nomen a grécke ovouo

sa líšia ešte v čomsi okrem zvuku, ktorým sa odlišuje la-

tinský jazyk od gréckeho?

Adeodatus V tom veru nezachytávam nijakú odliš-
nosť.

Augustin Dospeli sme teda k tým znakom, ktoré

označujú jednak seba samy, jednak je jeden označovaný

pomocou druhého, pričom všetko, čo je označované jed-

ným znakom, je označované i druhým znakom a tie sa
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od seba nelíšia v ničom okrem zvuku. Tento štvrtý zá-

ver sme našli práve teraz; tri predchádzajúce totiž mož-

no pochopiť na pojmoch meno a slovo.

Adeodatus Presne až sem sme naozaj došli.

KAPITOLA VII

Zhrnutie doterajšej rozpravy

19 Augustín Bol by som rád, keby si zhrnul, čo sme zis-

tili v našej rozprave.
Adeodatus Urobím, čo budem môcť. Teda celkom na

začiatku sme sa, pokiaľ sa pamätám, zaoberali otázkou,

prečo vôbec rozprávame. Zistilo sa, že rozprávame pre-

to, aby sme učili.alebo m:.ipomínali. Ani keď sa spytuje--- -
me, nerobíme nič iné iba to, aby sa ten, koho sa spytuje-

me, dozvedel, čo by sme si želali počuť. Ani pri speve,

ktorý navonok robíme kvôli zábave, nejestvuje nič, čo

by bolo z hľadiska rozprávania svojské.
Ďalej, keď sa modlíme k Bohu, o ktorom sanemô-

žeme d~mnievať, že ho možno učiť či uRomí?ať,

. majú slová takú platnosť, abume alebo u ozorňova-
li seba sam j;h..alebo aby boli upozorňovaní a učo-

vaní iní cez nás.
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Napokon, keď bolo naskrze jasné, že slová nie sú nič

iné ako znaky - pravda, tie, ktoré neoznačujú niečo,

nemôžu byť znakmi - hneď si predostrel verš, na kto-

rom som sa mal pokúsiť ukázať, čo značia jednotlivé

slová. Ten verš znel:

Či nič z takého mesta nechcú nechať nebesá?

Nevedeli sme však zistiť, čo značí jeho druhé slovo,

hoci je naskrze známe a dokonale jasné. Keď sa mi vide-

lo, že to slovo v reči nepoužívame zbytočne, ale preto,

aby sme ním poslucháča o čomsi informovali, odvetil si,

že týmto slovom azda naznačujeme vlastný pocit mys-------- - -
$, ktorý vzniká, keď ona zisťuje alebo myslí, že zistila

nejestvovanie hľadanej veci. Pri tejto odpovedi si však

žartom obišiel skutočnú hlbku uvedenej otázky a jej vy-

svetlenie si odložil na iný čas. Nemysli si, že som na

tento tvoj dlh zabudol!

Potom som sa pokúšal dostatočne vysvetliť tretie

slovo verša, Tlačil si ma k tomu, aby som ho nevysvet-

Ioval pomocou iného slova s rovnakou platnosťou, ale

aby som radšej ukázal vec samu, ktorú tie slová ozna-

čujú. Keď som povedal, že nie je možné, aby sa to ozna-

čilo takým spôsobom, ako debatujeme, prišlo sa k ve-

ciam, ktoré sa ukazujú prstom, keď sa druhí pýtajú. Ja

som si myslel, že všetky tie veci sú hmotné, ale zistili

sme, že sú iba viditeľné. Neviem, akým spôsobom sme

sa odtiaľ dostali k hluchým a k hercom, ktorí posunkom

bez použitia hlasu označujú nie iba veci, čo sa dajú vi-

dieť, ale okrem toho aj mnohé ďalšie, ba bezmála všet-
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ko, o čom my rozprávame. Zistili sme však, že zmiene-

né posunky sú vlastne znaky.

Vtedy sme sa znova začali spytovať, ako by sme bez

pomoci akýchkoľvek znakov vedeli ukázať veci samy,

ktoré sa označujú znakmi, keďže sa presvedčivo ukazu-

je, že oná stena, farba a všetko viditeľné, čo sa ukazuje

vystretím prsta, sa ukazuje určitým znakom. Hoci som

mylne povedal, že nič také sa nedá nájsť, jednako sme

sa napokon zhodli na tom, že bez znaku sa dá poukázať

na také veci, ktoré práve nerobíme, keď sa nás na ne

pýtajú. Rozprávanie že však nepatrí do tejto oblasti. Le-

bo aj keď sa nás počas rozprávania pýtajú, čo je to roz-

právanie, ukázalo sa, že je celkom ľahké túto činnosť

demonštrovať ňou samou.

20 To nás upozornilo, že možno ukazovať alebo znak-

mi na znaky, alebo znakmi na iné veci, ktoré znakmi nie

sú, alebo dokonca aj bez znaku na veci, ktoré môže-

me konať po položení otázky. Z týchto troch prípadov

sme sa podujali dôkladnejšie preskúmať a pre debatovať

prvý.

V tejto debate vysvitlo, že sčasti ide o znaky, ktoré

tými znakmi, čo sú objektom ich označovania, nemôžu

byť spätne označované - napríklad dvojslabičné slovo,

keď povieme spojka - a sčasti tie, ktoré označované byť

môžu: napríklad, keď povieme znak, označujeme záro-

veň slovo, a keď povieme slovo, označujeme zároveň

znak, lebo znak a slovo sú aj dva znaky, aj dve slová.
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Ukázalo sa, že v tejto skupine, kde znaky označujú sa-
my seba vzájomne, niektoré nemajú platnosť v plnej šír-

ke rovnakú, niektoré ju majú v plnej šírke rovnakú ako

tie druhé, niektoré dokonca celkom totožnú. Vezmime

si to jednoslabičné slovo, ktoré zaznie, keď povieme

znak: to slovo označuje všetko, čím sa to či ono označu-

je. Nie je však znakom všetkých znakov ten znak, keď

povieme slovo, ale je znakom iba tých, ktoré sa predná-

šajú artikulovaným hlasom. Z toho je zrejmé, že hoci aj

slovo sa označuje znakom a znak slovom - čiže aj tieto

dve slabiky sú označované onou jednou slabikou, aj oná

jediná slabika týmito dvoma slabikami - aj tak širšiu

platnosť má znak než slovo, keďže totiž tamtá jedna sla-

bika označuje viac ako tieto dve. V rovnakom rozsa-

hu však platí slovo vo všeobecnosti aj meno vo všeobec-

nosti.
Argumentácia nás poučila, že všetky slovné druhy

sú takisto mená, pretože sa k nim dajú pridať aj zämená

a pretože o všetkých možno povedať, že voľačo pome-

núvajú a niet medzi nimi nijakého slovného druhu, kto-

rý by sa po pripojení slovesa nemohol doplniť na výpo-

veď. Ale hoci meno a slovo majú rovnakú platnosť, pre-

tože všetky znaky, ktoré sú slovami, sú aj menami,

predsa len nemajú platnosť totožnú. Dostatočne jasne sa

totiž v debate zargumentovalo, prečo sa jedny nazývajú

mená a druhé slová. Ak sa totiž zistilo, že jedno z nich sa

používa na označenie podnetu pre ucho, druhé na pre-

budenie pamäti mysle, potom už z toho azda možno
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pochopiť, že pri rozprávaní celkom správne vravíme

Aké meno má táto vec?, keď si ju želáme vryť do pamäti,

no nemáme vo zvyku povedať Aké slovo má táto vec?

Prišli sme na to, že jestvujú znaky, ktoré nielenže

majú toho, čo označujú, rovnako vera, ale že aj obsahu-

jú celkom to isté, ba okrem zvuku hlások nieto me-

dzi nimi nijakého rozdielu, napríklad meno, nomen a
ovou«.

Vypadol mi však jeden bod v skupine znakov, ktoré

sa označujú vzájomne. Tam sme nenašli nijaký znak,

ktorý by popri všetkom ostatnom, čo označuje, označo-
val aj sám seba.

To je všetko, čo som si vládal vybaviť v pamäti.

A keďže myslím, že ty si v tejto rozprave o všetkom ho-

voril so znalosťou veci a spoľahlivo, iste rozoznáš, či

som našu debatu rozobral dobre a v správnom poradí.

KAPITOLA VIII

Význam tejto rozpravy. Od znakov
k označovaným veciam.

21 Augustín Veruže si zrekapituloval všetko, čo som

chcel, a to dostačujúco a naspamäť. Musím sa ti priznať,

že teraz sa mi všetky tie veci javia oveľa zreteľnejšie roz-

[46 ]

členené, než keď sme ich obidvaja pomocou otázok a

v diskusii takpovediac dobývali z ich skrýš. Ťažké je po-

vedať už na tomto mieste, kam až sa chcem pokúsiť

dôjsť s tebou takými veľkými oklukami. Ty si si azda

myslel, že sa hráme a že sa týmito sťaby vyložene de-

tinskými otázočkami nechávame odviesť od vážnych

záležitostí. Alebo si myslíš, že hľadáme čosi, čo má ma-

lý či mizivý úžitok? No ak si tušil, že z tejto rozpravy sa

ide narodiť čosi velké, možno si túžil už-už to vedieť

alebo aspoň počuť, čo to je. Ale ver mi, prosím, že tým-

to rozhovorom som sa nechcel pustiť do bezcenných zá-

bavičiek - hoci sa azda aj zabávame, ale to samozrejme

nemožno hodnotiť detskou chápavosťou - a že nemám

na mysli nijaké maličkosti či tuctové veci.

Ak napriek tomu poviem, že jestvuje dajaký blažený

život a že ten je pritom večný, ak poviem, že túžim, aby

som pod vedením Boha, čiže pravdy samej, bol privede-

ný doň určitými postupnými krokmi, prispôsobenými

nášmu krehkému kráčaniu, tak sa bojím, že vyjdem na

posmech, pretože som takú dôležitú cestu začal nie skú-

maním vecí samých, ktoré sú označované, ale skúma-

ním znakov. Preto mi prepáč, ak sa spolu s tebou ešte

venujem predohre. No robím to nie kvôli hre, ale na

vy trénovanie duševných síl a bystrosti umu, aby sme

boli schopní s ich pomocou nielen vydržať žiar a svit

onoho prostredia, kde je blažený život, ale ho aj milo-

vať.

Adeodatus Radšej pokračuj tak, ako si začal. Lebo ja
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