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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 iéio vec?

Prišli sme na to, že jestvujú znaky, ktoré nielenže

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

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

dzi nimi nijakého rozdielu, napríklad meno, no men a
ovouo.

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-
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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 krehké mu 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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nikdy nepokladám za bezvýznamné to, o čom treba

podľa tvojej úvahy hovoriť alebo čo treba konať.

Veci, ktoré nie sú znakmi

22 Augustín Nuž hor'sa ďalej! Teraz venujme skúmanie

tej oblasti, kde ide o to, že sa znakmi označujú nie iné

znaky, ale tie veci, ktoré nazývame označovatelné. Naj-

prv mi teda povedz, či človek je človek.
Adeodatus Tak teraz už naozaj neviem, či sa nehráš.

Augustín Prečo?

Adeodatus Pretože si myslíš, že sa ma treba pýtať na

to, či človek je čosi iné ako človek.

Augustín Myslím, že za cieľ môjho pohrávania by si

sa pokladal vtedy, keby som sa ťa pýtal aj na to, či prvá

slabika tohto slova je dačo iné ako člo a druhá slabika

dačo iné ako vek.

Adeodatus Tak to rozhodne áno.

Augustín No keď sú tie dve slabiky spojené, je to člo-
vek. To hádam nebudeš popierať.

Adeodatus A kto by to mohol popierať?

Augustín Pýtam sa ťa znova, či spojenie tých dvoch

slabík si ty.

Adeodatus To v nijakom prípade. Konečne však vi-

dím, kam mieriš.

Augustín Hovor teda ty sám, aby si si nemyslel, že

ma baví urážať.
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Adeodatus Nazdávaš sa, že by sa dalo dospieť k zá-

veru, že nie som človek?
Augustín Čo? Ty nie si tej istej mienky? Veď sám pri-

znávaš, že všetko to, na základe čoho sme k tomu dos-

peli, je pravdivé.
Adeodatus Nepoviem ti, čo si o tom myslím ja, kým

od teba nepočujem odpoveď na tento bod: Keď si sa

spytoval, či je človek človek, pýtal si sa ma vtedy na

tamtie dve slabiky alebo' na vec samú, ktorú tie slabiky

označujú?
Augustín Radšej ty najprv odpovedz, z akej strany si

prijal moju otázku. Lebo ak je dvojznačná, mal si si naj-

prv dať pozor a neodpovedať mi, dokiaľ si nebudeš istý,

v akom zmysle dávam otázku.
Adeodatus V čom by mi vlastne mala byť na prekáž-

ku spomenutá dvojznačnosť, keď som aj odpovedal na

obidvoje? Človek je predsa rozhodne človek. Veď tieto

dve slabiky nie sú nič iné ako tamtie dve. A to, čo ozna-

čujú, nie je nič iné než to, čo je.
Augustín Šikovná je to veru odpoveď. Ale prečo si

teda neprijímal z obidvoch hľadísk i tie ostatné veci,

o ktorých sme rozprávali, ale jedine to, čo sa povedalo

k bodu človek.
Adeodatus Čím mi dokážeš, že som aj ostatné otáz-

ky neprijímal takto?
Augustín Ak všetko iné nechám bokom, stačí, keď sa

pristavím hneď pri svojej prvej otázke. Keby si ju bol

prijal celkovo i z hľadiska zvuku slabík, nebol by si mi
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odpovedal nič. Mohlo by sa ti totiž zdať, že som sa

vlastne nič nespýtal. Ale teraz, keď z mojich úst zazneli

tri slová, z ktorých jedno stredné sa opakovalo - je člo-

vek človek? - celkom zjavne vysvitá, že prvé a posledné

slovo si pochopil nie z toho hľadiska, že sú to číre zna-

ky, ale z toho hľadiska, že ide o veci nimi označované.

Vysvitá to zo skutočnosti, že si sa hneď v tej chvíli, bez

zaváhania a sebavedome domnieval, že na moju otázku
musíš odpovedať.

Adeodatus Máš pravdu.

Augustín Prečo sa ti teda zažiadalo zamerať sa iba

na to slovo, ktoré som položil do stredu, a to jednak

z hľadiska jeho zvuku, jednak z hľadiska toho, čo ozna-
čuje?

Adeodatus Dobre. Odteraz už k tomu celému budem

pristupovať jedine z tej stránky, čo sa označuje. Súhla-

sím totiž s tebou, že by sme sa vôbec nemohli zhovárať,
keby sa myseľ na základe počutých slov nesústrediia na

to, čoho sú ony znakmi. Preto mi teraz pekne ukáž, ako-

že som sa to pomýlil pri tvorení úsudku, keď som do-
spel k záveru, že ja nie som človek.

Augustín To nie. Ale radšej sa ťa ešte raz budem spy-

tovať na to isté, aby si miesto, kde si sa pošmykol, zistil
ty sám.

Adeodatus To urobíš dobre.

23 Augustín K svojej prvej otázke sa teda nevrátim, pre-

tože si mi ju potvrdil. Dávaj si, prosím, väčší pozor, či
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slabika člo nie je nič iné ako člo a či vek nie je nič iné ako
vek. IBa

Adeodatus Veruže v tom nevidím nič iné.

Augustín Ďalej sa sústreď na to, či po spojení týchto

dvoch slabík vznikne človek.

Adeodatus To by som vonkoncom nemohol odsúhla-

siť. Zhodli sme sa - a zhodl~ sme sa správne! - na

tom, že len čo dostaneme znak, sústreďujeme sa na

označovaný objekt a po jeho preskúmaní odpovedáme

kladne alebo záporne na to, o čom sa hovorí. Pokiaľ ide

o tie dve osve vyslovené slabiky, ktoré zazneli bez toho,

že by niečo označovali, priznali sme, že sú iba tým, čo

v nich zaznelo.

Augustín Potvrdzuješ teda a pevne si stojíš za tým,

že na otázky radno odpovedať jedine z hľadiska tých

vecí, ktoré sa slovami označujú.

Adeodatus Neviem, prečo by som mal nesúhlasiť.

Len nech však ide o slová!

Augustín Rád by som vedel, ako by si čelil onomu

mužovi, o ktorom sme sa dopočuli v jednej anekdote.

Dotyčný dospel k záveru, že jeho partnerovi v debate

vyšiel z úst lev. Keď sa totiž pýtal, či to, čo je predme-

tom nášho rozprávania, vychádza našimi ústami, a ten

druhý nebol schopný to poprieť, ľahko to s dotyčným

narafičil tak, že pri rozprávaní spomenul leva. Len čo sa

to stalo, posmeškár doňho začal zapárať a brať ho za

slovo: keďže vraj vyhlásil, že čokoľvek, čo je predmetom

nášho rozprávania, vychádza von z našich úst, a nebol
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schopný poprieť, že v rozhovore spomenul leva, ako len

mohol on, vyložený dobrák, vyvrhnúť z úst takú odpor-

nú šelmu?
Adeodatus Tomu šašoví sa postaviť na odpor však

vôbec nebolo zložité. Stačilo nepripustiť, že našimi ús-

tami vychádza všetko, čoho sa týka náš rozhovor. Lebo

to, čo hovoríme, označujeme. Ústami hovoriaceho teda

vychádza nie označovaná vec, ale znak, kto~ sa

označuje - pravda, pokiaľ znaky neoznačujú samotné
'- -
znaky. Túto skupinu sme však už pred chvíľou prede-

batovali.

24 Augustín Veruže by si týmto spôsobom bol proti ne-

mu dobre pripravený. No jednako mi odpovedz na

otázku, či človek je meno.

Adeodatus Samozrejme, je to meno.

Augustín Čože? Keď vidím teba, vidím meno?

Adeodatus ie.

Augustín Mám teda povedať, čo vyplýva z tvojej od-

povede?

Adeodatus Prosím, nie! Lebo aj sám o sebe vyhlásim,

že nie som človek, pretože som dal kladnú odpoveď na

tvoju otázku, či človek je meno. Dohodli sme sa totiž

predtým, že na výrok o veci, ktorá je označovaná, mož-

no dať alebo kladnú, alebo zápornú odpoveď.

Augustín Vidí sa mi však, že nenadarmo si upadol

do tejto odpovede. Lebo tvoju ostražitosť zdolal zákon

vložený do našich rozumových duší. Keby som sa pý-
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tal, čo je človek, pravdepodobne by si odpovedal, že ži-

vá bytosť. No keby som sa pýtal, akým slovným dru-

hom je človek, musel by si, ak by si chcel odpovedať

správne, povedať, že je to meno. Ukazuje sa teda~

vek je aj meno '!Lživá bytosť:- To prvé sa dá povedať

~hfadiska, že ide o znak, to druhé z hľadiska pred-

metu, ktorý označuje. Kto teda kladie otázku, či je člo-

vek meno, tomu by som neodpovedal nič iné, iba: "Áno,

je." Dostatočne totiž naznačuje svojou otázkou, že si že-

lá počuť odpoveď z hľadiska znaku. Ak sa však bude

pýtať, či je to živá bytosť, prikývnem mu ešte ochotnej-

šie. Veď keby sa spytoval výlučne na to, čo je človek,

nezrnieňujúc sa pritom o mene ani o živej bytosti, my-

seľ by sa na základe vžitého pravidla rozprávania utie-

kala hneď k tomu, čo sa označuje týmto dvojslabič-

ným slovom, takže by celkom určite odpovedala: "Živá

bytosť." Ba možno by vyriekla aj celú definíciu: "Človek
je živá rozumová a smrteľná bytosť."19Máš vari iný ná-

zor?
Adeodatus Presne ten istý. No keďže sme odsúhlasi-

li, že človek je meno, akým spôsobom sa vyhneme ono-

mu priveľmi znevažujúcemu záveru, podľa ktorého my

sami nie sme ľudia?
Augustín Čo myslíš, akým iným spôsobom sa to dá

urobiť než poukázaním na skutočnosť, že záver nebol

prednesený z toho istého hľadiska, z akého sme dali sú-

hlasnú odpoveď tomu, kto sa pýtal? Ak vyhlási, že zá-

ver formuloval z tohto hľadiska, netreba sa preto znepo-
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kojovať. Veď čo by som sa mal báť priznania, že ja nie

som človek, čiže nie som tie dve slabiky?

Adeodatus Pravda pravdúca. Prečo to však našu my-

seľ natoľko zaráža, keď sa povie: "Ty nie si človek." Veď

podľa pre mís, na ktoré sa odpovedalo súhlasne, nemož-

no vyriecť nič pravdivejšie.

Augustín Preto, lebo nie som schopný nenazdávať

sa, že záver sa vzťahuje na to, čo sa tými dvoma slabi-

kami označuje. A tak len čo zaznejú zmienené slová,

uvažovanie sa na základe pravidla, ktoré má prirodze-

ne veľmi veľkú účinnosť, hneď po začutí znakov usmer-

ňuje na označované veci.

Adeodatus Prijímam to, čo hovoríš.

KAPITOLA IX

Dôležitejšie je poznať veci
než ich znaky

25 Augustín Bol by som teda rád, keby si teraz pocho-Ipil, že vyššie treba hodnotiť veci, ktoré sú označované,

ako ich znaky. Čokoľvek totiž, čo jestvuje kvôli dačo mu

inému, má nutne nižšiu hodnotu ako to, kvôli čomu

jestvuje. Máš azda inú mienku?
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Adeodatus Mám pocit, že by som tu nemusel s tebou

slepo súhlasiť. Lebo keď povieme po latinsky caenum či-

že lajno, myslím, že to meno ďaleko vyniká nad vec ním

označovanú. Veď to, čo nás odpudzuje pri počutí spo-

menutého mena, sa netýka znenia samotného slova cae-
num, lajno. Je to predsa meno, kde v latinčine stačí vy-

. l či v b 20meniť jediné písmeno a Je z neho cae um ize ne o.
A vidíme, aký veľký je rozdiel medzi vecami, čo sa

označujú uvedenými slovami. Preto by som to, čo sa

nám nepáči na veci, ktorú príslušný znak označuje, roz-

hodne nepripisoval znaku. Preto tiež, a právom, kla-

diem znak vyššie ako označovanú vec. Je prijateľnejšie

predsa o lajne počuť, než s ním prísť do styku hocikto-

rým zo zmyslových orgánov.
Augustín Veruže si nanajvýš ostražitý. Je teda ne-

pravda, že všetky veci treba hodnotiť vyššie než ich

znaky?
Adeodatus Tak sa to javí.
Augustín Povedz mi teda teraz, čím sa podľa tvojho

úsudku dali viesť tí, ktorí dali tejto hnusnej a opovrhnu-

tia hodnej veci jej pomenovanie. P Hodnotíš ich kladne

alebo záporne?
Adeodatus Neodvažujem sa ich ani zavrhovať, ani

chváliť. A neviem ani to, čím sa dali viesť.
Augustín No môžeš vedieť aspoň to, čím sa dávaš

viesť ty, keď toto meno vyslovuješ?
Adeodatus To celkom určite môžem. Chcem vtedy

dať znak, aby som spoločníka v rozhovore poučil o veci
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alebo upozornil na vec, o ktorej podľa môjho úsudku

má byť poučený alebo na ňu byť upozornený.

Augustín Čože? Vari už samo to, že učíme a upozor-

ňujeme, prípadne naopak, že nás učia a upozorňujú, te-

da to, čo ty pohodlne vykonávaš pomocou tohto mena,

alebo čo ním vykonávajú v tvoj prospech, vari toto ne-

treba pokladať za hodnotnejšie, ako je meno samo?

Adeodatus Pripúšťam, že vedenie samo, ktoré sa

tým znakom sprostredkúva, treba klásť vyššie než uve-

dený znak. Ale nemyslím si, že kvôli tomu treba dávať
prednosť aj veci samej.

26 Augustín Takže v uvedenej našej vete - hocako by

bola nepravda, že všetky veci treba klásť vyššie než ich

znaky - aspoň to jedno nie je nepravdivé, že všetko, čo

jestvuje kvôli dačomu, má menšiu cenu než to, kvôli

čomu jestvuje. A tak poznávanie lajna, kvôli ktorému

bolo zavedené spomenuté latinské slovo caenum, treba

hodnotiť vyššie než samo meno, o ktorom sme zistili, že

ho treba položiť na poprednejšíe miesto než spomenuté

Iajno ako také. Pred znakom, ktorým sa zaoberáme, to-

tiž treba toto poznávanie uprednostňovať výlučne pre-

to, že dokázateľne tu jestvuje onen znak kvôli poznáva-
niu a nie poznávanie kvôli znaku.

Vezmi me si príklad. Keď akýsi pahltník a - ako ho-

vorí Apoštol - ctiteľ brucha" hovoril, že žije na to, aby

jedol, istý poriadny muž, ktorý to počul, nedokázal to

zniesť mlčky a povedal: ,,0 čo lepšie by si jedával preto,
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aby si žil!" Jeden i druhý tu hovorili podľa toho istého

pravidla. Poživačník nevyvolal odmietnutie z nijakého

iného dôvodu, iba z toho, ako nízko cenil svoj život.

Veď ho pokladal za menšiu hodnotu než pôžitok gágo-

ra, keď hovoril, že žije kvôli hostinám! A takisto poeti-

vec sa právom teší našej chvále, a to z nijakého iného

dôvodu, iba z toho, že v prípade týchto dvoch vecí chá-

pal, čo sa deje kvôli čomu, čiže čo je čomu podriadené.

Preto upozornil, že skôr sa treba kŕmiť, aby sme žili",

než žiť, aby sme sa kŕmili. Podobne by si hádam i ty, ba

hociktorý človek, schopný posudzovať veci s určitou

skúsenosťou, odpovedal takému, ktorý sa vyžíva v re-

čiach a zaľúbil sa do slov. Na výrok dotyčného: "Preto

učím, aby som rozprával," by si povedal: "Človeče, pre-

čo radšej nerozprávaš, aby si učil?"

Nuž ak je toto pravda - a ty poznávaš, že je to tak

- potom akiste vnímaš, o čo menšiu hodnotu treba pri-

sudzovať slovám než tomu, prečo dané slová používa-

me, keď už samo používanie slov hodno klásť vyššie

ako slová. Slová sú predsa na to, aby sme ich používali.

Používame ich na poúčanie. Z toho vyplýva záver: °čo
'e le šie učiť než rozprávať, o to 'e le šie roz rávanie

než slová. Čiže: oveľa lepšia ako slová je náuka. Ale žia-

da sa mi počuť, čo podľa tvojej mienky azda treba proti

tomu namietnuť.

27 Adeodatus Pravdaže súhlasím, že lepšia než slová je

náuka. Ale či voči uvedenému pravidlu Všetko, čo jest-,
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vuje kvôli niečomu inému, je nižšie než to, kvôli čomu jes~

vuje.J}emožno nič namietať, to povedať neviem.

Augustín Touto otázkou sa budeme zaoberať inoke-

dy, za priaznivejších okolností a dôkladnejšie. Nateraz

mi stačí pre výsledok, ku ktorému sa snažím dopraco-

vať, aspoň to, že to pripúšťaš. Súhlasíš totiž s tým,

že hodnotnejšie než znaky vecí je poznanie vecí. V dô-

sledku toho ~vanie označovaných vecí hodno u-=--

prednostniť voči poznávaniu znakov. Alebo sa ti to ne-
••..•... ~
pozdava?

Adeodatus Či som nesúhlasil, že poznanie vecí stojí

vyššie než poznanie znakov? A či som toto poznanie

vecí nepostavil vyššie než znaky ako také? Prečo by

som sa teraz mal báť s tebou v tomto bode súhlasi? Čo

by totiž nastalo v tom prípade, keby podobne ako meno

lajno je lepšie než ním označovaná vec aj poznanie toh-

to mena bolo treba klásť vyššie než poznanie vlastnej

veci, hoci slovo samo stojí nižšie ako toto poznanie? Ide

tu predsa o štyri body: meno, vec, poznanie mena, po-

znanie veci. Prečo by teda nemalo vynikať väčšou dôle-

žitosťou tretie nad štvrtým, podobne ako vyniká prvé

nad druhým? No nech hoci aj nevyniká, či už mu zato

musí byf aj podriadené?

28 Augustín Vidím, že obdivuhodným spôsobom si si

nielen udržal v pamäti vlastné súhlasné odpovede, ale

si aj vysvetlil svoje presvedčenie. Tuším chápe š, že to

dvojslabičné slovo, ktoré zaznie, keď povieme neresť", je
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lepšie ako to, čo označuje. Napriek tomu poznanie uve-

deného slova ako takého stojí oveľa nižšie než poznanie

nerestí. A tak prosím, teraz pevne postav uvedené štyri

prvky a pozoruj ich: meno a vec, poznanie mena a po-
I

znanie veci. Právom uprednostňujeme to prvé pred tým

druhým. Keď toto meno totiž použil Persius v jednom

verši svojej básne

On však dúpnie, keď na svoje neresti hladi."

nielenže tu nespáchal nijakú neresť, ale naopak ešte verš

umocnil ozdobným prvkom. Zato pokiaľ je v niekom

prítomná sama vec, čo sa týmto menom označuje, nut-

ne ho robí nerestným. Oproti tomu vidíme, že s tretím a

štvrtým pojmom to takto nie je, ale že štvrtý vyniká nad

tretím. Lebo poznanie príslušného mena je čímsi bezvý-

znamným v porovnaní s poznaním nerestí.

Adeodatus A ty si myslíš, že toto poznanie treba

uprednostňovať ešte aj vtedy, keď nás robí priveľmi ne-
šťastnými? Keď totiž citovaný Persius uvádza rozmani-

té druhy trestov, ktoré ukrutnosť či náruživosť tyranov

povymýšlala a ktoré ona aj odpykáva, spomedzi všet-

kých vyzdvih!lje na prvé miesto jeden trest: muky ľudí,

čo sú nútení poznať neresti, ktorým nie sú schopní sa
vyhnúť".

Augustín Týmto spôsobom by si mohol poprieť, že aj

samo poznanie cností má dostať prednosť pred pozna-

ním mena cnosť. Pretože vidieť cnosť, ale sa jej pevne

nedrž ať, to je trýzeň. A náš satirický básnik si želal, aby

tyranov stíhal trest práve touto trýzňou.
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Adeodatus Kiež Boh od nás odvráti takú pochabosť!

Teraz už chápem, že treba vinu zvádzať nie na vedo-

mosti samy, ktorými napája nášho ducha najlepšia spo-

medzi všetkých náuk", ale že za najväčších nešťastní-

kov na svete hodno - a súdim, že takto usudzoval aj

Persius - pokladať tých, čo sú 'postihnutí takou choro-

bou, proti ktorej neúčinkuje ani najsilnejší liek.

Augustín Dobre to chápeš. Ale nech je to s Persiovou

mienkou tak či onak, čo nás po nej? V takýchto veciach

predsa nie sme podriadení autorite básnikov. Okrem to-

ho nie je ľahké vysvetliť, ktoré poznanie pred ktorým

poznaním má dostať prednosť. Ja pokladám za dostatoč-

ný doterajší výsledok: poznanie označovaných vecí, aj

keď nie je dôležitejšie ako poznávanie znakov, je predsa

len dôležitejšie ako znaky samy. Preto teraz poďme ešte

viac a hlbšie rozobrať ďalší bod: Akého druhu sú tie ve-

ci, o ktorých sme hovorili, že ich môžeme predstaviť

bez znakov, iba prostredníctvom ich samých, povedzme

rozprávanie, chodenie, sedenie, ležanie a ďalšie tohto
druhu.

Adeodatus Už sa mi vybavuje, čo tým chceš pove-
dať.
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KAPITOLA X

Veci, o ktorých sa možno poučiť
bez znakov

29 Augustín Zdá sa ti, že bez znaku možno predstaviť

všetko, čo sme schopní v skutočnosti predviesť vzápätí

po tom, ako sa nás dakto spýta? Alebo by si predsa len

urobil nejakú výnimku?

Adeodatus Veruže, ak teraz znova a znova uvažu-

jem o celej tejto skupine, stále nenachádzam nič, o čom

by sa daÍo poučovať bez znaku - azda s výnimkou roz-

právania a dajme tomu, ak sa voľakto spytuje, čo je to
učiť. Uvedomujem si totiž, že nech urobím po kohosi

otázke pre jeho poučenie čokoľvek, dotyčný sa neučí

priamo z tej veci, ktorú si želá dať si predviesť. Veď ak

by sa ma - ako sme už povedali - niekto spýtal, čo je

to chodiť, práve vtedy, keď oddychujem alebo sa zaobe-

rám čímsi iným, a ak by som sa spytujúceho pokúsil

učiť bez znaku tým, že naskutku sa pustím chodiť, ako

potom zabránim tomu, aby si nemyslel, že chodiť zna-

mená iba tolkoto, čo ja prejdem? A ak si to bude mys-

lieť, bude sa mýliť, lebo usúdi o hocikom, kto bude cho-

diť viacej alebo menej ako ja, že to nebolo chodenie. A

to, čo som povedal o tomto jednom slove, sa vzťahuje

na všetky, u ktorých som súhlasil, že sa dajú predstaviť

bez znaku - okrem tých dvoch, ktoré sme zaradili me-

dzi výnimky.
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30 Augustín Dobre, prijímam. No nevidí sa ti, že niečo
iné je rozprávať a niečo iné učiť?

Adeodatus Pravdaže áno. Veď keby to bolo to isté,

každý by učil výlučne rozprávaním. Pretože však mno-

ho vecí učíme nielen slovami, ale aj inými znakmi, sot-

va môže niekto pochybovať o spomenutom rozdiele.

Augustín Čo to znamená? Niet rozdielu medzi učiť a

označovať? A či sa predsa len v dačom odlišujú?

Adeodatus Myslím, že je to totožné.

Augustín Vari nehovorí správne ten, kto vraví, že
preto označujeme, aby sme učili?

Adeodatus Naskrze správne.

Augustín A čo keby niekto iný vravel, že preto učí-

me, aby sme označovali? Nebolo by ľahké vyvrátiť to
tvrdenie predchádzajúcou vetou?

Adeodatus Je to tak.

Augustín Ak teda označujeme, aby sme učili, neučí-

me, aby sme označ~vali. Iné je učiť, iné označovať.

Adeodatus Hovoríš pravdu a ja som odpovedal ne-
správne, že oboje je totožné.

Augustín A teraz mi odpovedz na otázku, či ten, kto
učí, robí to pomocou označovania, alebo nejako inak.

Adeodatus Neuvedomujem si, ako inak by to mohol
robiť.

Augustín Je teda mylné to, čo si povedal pred chvíľ-

kou, že na otázku, čo je to vlastne učiť, možno o veci

poučiť bez znakov. Vidíme predsa, že bez označovania

sa nemôže odohrať ani len toto poučenie, pretože si sú-
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hlasil, že iné je označovať, iné učiť. Ak to sú totiž odliš-

né skutočnosti - a tak sa to aspoň javí - a ak sa vyu-

čovanie dá ukázať výlučne prostredníctvom označova-

nia, potom sa rozhodne neukazuje - na rozdiel od to-

ho, čo sa tebe zdalo - samo cez seba. Z toho vyplýva,

že až dosiaľ sa nenašlo nič, čo by sa dalo predstaviť iba

prostredníctvom seba, s výnimkou rozprávania, ktoré

okrem iného označuje aj seba samo. Keďže však aj roz-

právanie ako také je znak, ešte vôbec nevstúpilo do náš-

ho zorného poľa, pretože zdanlivo by sa dalo učiť bez

znakov.

Adeodatus Nemám najmenší dôvod nesúhlasiť.

Pochybnosť nad dosiahnutými
poznatkami

31 Augustín Dospeli sme teda k tomu, že nič nemožno

učiť bez znakov a že nám má byť milšie poznanie samo

~ znaky, cez ktoré poznávame, hoci nie všetky ozna-
čované veci môžu byť vítanejšie ako ich znaky.

Adeodatus Áno, tak sa zdá.

Augustín Prosím ťa, spomínaš si, s akou veľkou

okľukou sme sa konečne dopracovali k takej maličkôst-

ke? Lebo od chvíle, ako vzájomne po sebe strieľame

hrotmi slov - a robíme to už poriadne dlho - prácne

hľadáme odpovede na tieto tri otázky: Nemožno nič učiť
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bez znakov? Jestvujú dajaké znaky hodné uprednostne-

nia pred vecami, ktoré označujú? Je samo poznanie vecí

lepšie než znaky? Zostáva však ešte štvrtá otázka. Cez

ňu by som sa chcel od teba dozvedieť, či tie naše ziste-

nia pokladáš za také, že už nemôžeš o nich pochybovať.

Adeodatus Želal by som si, aby sa po toľkých okľu-

kách a krivolakých cestičkách dospelo k niečomu, čo je

isté. Ale táto tvoja otázka ma akosi znepokojuje a odrá-

dza od plného súhlasu. Zdá sa mi totiž, že by si sa ma

na to nespytoval, keby si nemal čo namietnuť proti. Už

sama zložitosť vecí nedovoľuje, aby som celkom do to-

ho videl a mohol s istotou odpovedať. Predsa len sa

musím báť, že v toľkých obaloch sa skrýva čosi, cez čo

ostrosť môjho myslenia nevládze jasne preniknúť.

,./ Augustín Vítam tvoju E.0chybnosť. Ohlasuje totiž vr-

./\ cholne kritického ducha. A ten je najväčším ochra~, -
~útorného pokoja. Lebo je veľmi ťažké nedať sa vyviesť

z miery, keď v debate protiargumenty otrasú tým, čoho

sme sa držali vďaka svojmu priochotnému a ústretové-

mu prisviedčaniu, a takpovediac nám to vyrazia z rúk.

Preto je vhodné ustúpiť argumentom až po ich dobrom

uvážení a preskúmaní a takisto na druhej strane je ris-

kantné pokladať nepoznatky za poznatky. Je totiž na-

mieste obava, že keď sa často bude rúcať to, o čom sme

predpokladali, že obstojí a že to bude najpevnejšie pre-

trvávať, upadneme do hlbokého odporu voči rozumu

alebo do strachu z neho. Potom sa nám bude zdať, že

neslobodno veriť ani číročistej pravde.
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Názorný prfklad: umenie vtáčnika

32 Augustín No poďme k veci a teraz sa znova, ale

priamočiarejšie ponorme do otázky, či si právom pokla-

dal náš výsledok za spochybniteľný. Povedzme, že vo-

ľakto, kto sa nevyzná v lapaní vtákov a teda nevie, že sa

to robí pomocou stebla a imelového lepu, stretne vtáč-

nika. Vtáčnik bude mať síce so sebou svoju výzbroj, no

ešte sa nevenuje chytaniu vtákov, ešte iba mieri na lov.

Len čo ho náš človek zbadá, zastane a v duchu sa - ako

to už býva - bude čudovať, hútať a lámať si hlavu, čo-

že má u hentoho znamenať takáto výzbroj. Vtáčnik však

vidí, že pozornosť sa upiera naňho, preto tak ochotne

rozbalí svoje inštrumenty, aby mu ich poukazoval. Len

čo zbadá nablízku dajaké vtáča, pomocou píšťalky a so-

kolíka" ho znehybní. podplazí sa k nemu a chytí ho. ~

toho svojho_diváka nepoučí v tO)l1.čo túžil vedieť, bez

akéhokoľvek označovania, iba priamo činnosťou?
Adeodatus Obávam sa, či to nebude čosi také, ako

som hovoril o onom človekovi, ktorý sa spytuje, čo je to

chodiť. Vidím, že ani tu sa neukázalo v celej šírke, čo je

to chytanie vtáctva.
Augustín Poľahky ťa zbavím tejto starosti. Dodám

totiž: "A keby bol ten človek taký chápavý, že by z to-
ho, čo videl, poznal celú povahu daného remesla?" Le-

bo stačí pre tento náš predmet, že o daktorých veciach

_ hoci. nie o všetkých - môžu byť niektorí ľudia po-

učení bez znaku.
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Adeodatus No toto predsa môžem i ja dodať k tomu

svojmu. Veď ak by bol naozaj chápavý, tak po tom, čo

mu ukážu chodenie na zopár krokoch, hneď v úplnosti

spozná, čo je to chodiť.

Slová nevytvárajú poznanie.

Stvorená príroda sa predstavuje

priamo

Augustín Hoci to robíš cezo mňa, vonkoncom ti ne-

hodlám klásť odpor, ba naopak vítam to. Uvedomuješ

si, že my obidvaja sme dosiahli, že podaktorí ľudia sú

schopní prijať poučenie o niektorých veciach i bez zna-

kov. Mylné je teda to, čo sa nám ešte pred chvílkou po-

zdávalo, že totiž nejestvuje nič, čo by sa dalo predstaviť

bez znakov. Teraz mi už totiž schádza na um nie jedna

či dve veci, ale tisíce takých, ktoré možno predstaviť cez

ne samy bez hocakého znaku. Prečo by sme, prosím ťa,

mali o tom pochybovať? Nechajme teraz bokom neko-

nečný počet predstavení, v ktorých ľudia na všetkých

možných javiskách predvádzajú veci cez ne samy bez
použitia znaku. Zahladrne sa hoci na toto naše slnko,

svetlo, ktoré zalieva a zaodieva všetko, na mesiac a

ostatné hviezdy, na pevniny a moria i na všetko to ne-

spočetné, čo v nich vzniká! Vari tie veci nepredstavuje a

neukazuje cez ne samy Boh a príroda ľuďom, ktorí majú

otvorené oči?

[ 66 ]

Slová ako zvukové útvary
nepostačujú

33 Keby sme to zvažovali dôkladnejšie, nenájdeš azda

nič, čo by sa dalo naučiť iba prostredníctvom prísluš-

ných znakov. Keď sa mi totiž dáva znak, nemôže ma nič

učiť, pokiaľ vznikne situácia, že neviem, k akej veci patrí

ten znak. Ak to však viem, čo sa potom naučím pro-

stredníctvom takého znaku? Ak čítam napríklad vetu:

"A nedotkla sa zmena ich turbanov'?". samo slovo turba-

ny mi neukazuje vec, ktorú označuje. Lebo ak sa týmto

menom označujú akési prikrývky hlavy, vari som sa po

jeho počutí naučil, čo je hlava alebo čo prikrývky? To

som vedel už predtým. A oboznámil som sa s tými veca-

mi nie vtedy, keď ich iní tak nazývali, ale až keď som ich

videl. Veď keď prvý raz udrelo do mojich uší to dvoj sla-

bičné slovo hlava, nevedel som, čo jeho slabiky zname-

najú. Presne tak isto to bolo, keď som prvý raz počul

alebo čítalo turbanoch. Avšak keď sa slovo hlava hovori-
lo znova a znova a ja som si pozorne všímal a uvedomo-

val, pri akej príležitosti sa vyslovuje, zistil som, že to

slovko patrí veci, ktorá mi z videnia bola už veľmi dobre

známa. Predtým však, ako som to zistil, bolo to slovo

pre mňa iba zvukom. Že je znakom, to som sa naučil až

vtedy, keď som zistil, akej veci je znakom. A tú vec som
sa naučil, ako som povedal, nie cez označovanie, ale cez

priame nazeranie. Čiže: Skôr sa dá naučiť znak po po-

znaní veci ako sama vec na základe znaku.
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Príklady na nedostatočnosť
učiacej funkcie slova

34 Aby si to pochopil ešte názornejšie, predstav si, že

teraz po prvý raz počujeme vysloviť slovo hlava. Keďže
nevieme, či ten zvuk je iba hläskovým zhlukom, alebo

či neobsahuje aj nejaký význam, pýtame sa, čo je to hla-

va. Nezabúdaj pritom, že si želáme nadobudnúť vedo-

mosť iba o znaku samom, nie o veci ním označovanej.

Pravdaže, nám táto vedomosť bude chýbať, pokiaľ ne-

spoznáme, k akej veci patrí ten znak. Ak nám teda po

takejto otázke ukážu prstom na vec samu, len čo ju uvi-

díme, naučíme sa znak, ktorý sme predtým iba počuli,

ale ešte nepoznali. Samozrejme, ~ ~aku sa nachádEj~

~zl~žky: zvuk a význam. Zvuk akiste vnímame nie
prostredníctvom znaku, ale tým, že sám priamo udiera

do ucha. Význam potom vnímame tým, že uvidíme

_o~načovanú vec. Lebo spomenuté vystretie prsta môže

označovať jedine to, k čomu vystretý prst smeruje. Vy-

stretý je však nie smerom k znaku, ale k časti tela, ktorá

sa volá hlava. Preto cez vystretie prsta nemôžem spo-

znať ani vec, ktorú som poznal už prv, ani znak, na kto-

rý predsa nesmeruje vystretý prst.

Ale s vystieraním prsta si nemusíme robiť priveľké

starosti, pretože sa mi vidí skôr znakom vlastného uk a-

zovania než nejakých vecí, na ktoré sa ukazuje. Pripo-

mína to vyslovenie príslovky hľa. Zvyčajne s touto prí-

slovkou zároveň vystrieme prst, lebo iba jeden znak
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ukazovania by nemusel postačovať ~ ja sa ťa zo všet-

kých síl snažím presvedčiť najmä o tom, že prostredníc-

tvom tých znakov, ktoré sa volajú slová, sa nenaučíme

nič. Ako som už povedal, silu slova - čiže jeho význam

ukrytý vo zvuku - naučíme sa predsa skôr spoznaním

vlastnej veci ním označovanej, než že by sme vec vní-

mali cez takéto označovanie.

Zovšeobecnenie

35 A čo som povedal o hlave, to by som mohol povedať

aj o jej prikrývkach a nespočetných iných veciach. No

kým tie som predsa už poznal, tamtie turbany som až

doteraz nepoznal. Ak mi ich však voľakto ukáže svojím

posunkom alebo mi ich namaľuje, prípadne ukáže nie-

čo, čomu sa podobajú, potom nepoviem, že ma nepou-

čil. To by som dosiahol ľahko, keby som chcel rozprávať

trocha obšírnejšie. Ale vravím iba to, čo je celkom napo-

rúdzi: nepoučil ma slovami. A ak ma niekto upozorní v
--- -~

mojej prítomnosti po náhodnom pohľade na turb~ny a

zvolá: "Hľa, turbany!" naučím sa vec, ktorú som nepo-

znal, no nie pomocou slov, čo boli povedané, lež eo~-

dom 2:a vec samu. Ten pohľad mal za výsledok, že som

spoznal a uchoval si aj slovo s jeho platnosťou. Keď som

sa naučil vec samu, uveril som predsa nie slovám dru-

hého, ale vlastným očiam. Jednako slovám som azda
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uveril v tom zmysle, že som dával pozor, čiže pri poze-
raní som hľadal, čo by som mohol vidieť.

KAPITOLA Xl

Neučíme sa slovami znejúcimi

navonok, ale vnútri nás učí pravda

36 510 á teda ~jú úlohu iba tej mier)l - aby som

im toho priznal čo najviac - že u ozorňu'ú, aby sme

hľa~ali veci; neponúkajú však veci tak, aby':sme ich po-

~. Mňa predsa niečo učí ten, kto poskytuje to, fu
chcem poznávať, buď očiam, alebo nejakému zmyslové-

mu orgánu tela, alebo aj mysli. Slovami teda učíme vý-

lučne slová, ba dokonca iba zvuk a znenie slov. Lebo ak

to, čo nie je znakom, nemôže byť slovom, potom neviem

ani o slove práve poču tom, že je to slovo, dokiaľ sa ne-

dozviem, čo znamená. Z toho vyplýva, Je po ~znaní _

~ahuje aj poznanie slov. Učíme sa totiž nie tie
slová, ktoré poznáme, ani nemôžeme tvrdiť, že sme sa

naučili tie slová, ktoré sme nepoznali, dokiaľ neovláda-

me aj ich význam. A to sa nedeje na základe počutia

vysielaných zvukov, lež poznávaním označovaných ve-

cí. Veru vrcholne pravdivé je pravidlo a nanajvýš správ-

ne sa vravieva, že keď sa vyslovujú slová, vtedy alebo
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~,čo označujú, alebQ.tsL.~ieme. Ak to vieme, pôj-

de u nás skôr o spomínanie než o učenie. Ak však ne-

vieme, upozorňujú nás ani nie na to, aby sme si spome-

nuli, lež azda skôr na to, aby sme ďalej skúmali.

Vedieť a veriť

37 Možno povieš: Ony prikrývky hlavy, ktorých meno

si pamätáme iba z počutia, môžeme spoznávať výlučne

tak, že ich uvidíme, pričom ich meno spoznáme v pln-

šom rozsahu iba vtedy, ak spoznáme veci samy. Vari to,

čo sme sa dozvedeli o mlädencoch", ako vo viere a ná-

božnosti nedbali na kráľa a na plamene, aké chvály spie-

vali Bohu, aké pocty zaslúžene získali dokonca aj od sa-

mého nepriateľa, vari toto sme sa naučili nejako inak a

nie prostredníctvom slov?

Na to odpoviem, že ~ko, čo bolo označené prí-

slušnými slovami, sa už nachádzalo v našom poznaní.- -Lebo to, čo sú traja mládenci, čo je pec, čo oheň, čo král: čo

napokon byť nedotknutý ohňom aj všetko ostatné, čo tie

slová označujú, to všetko som už vedel. Avšak Ananiáš,

Azariáš a Mízael sú mi rovnako neznámi ako tam uve-

dené turbany. Poznať tu menovaných mládencov mi tie-

to mená vonkoncom nepomohli, ani by mi nikdy po-

môcť nemohli.

Uznávam však, že všetkému tomu, čo sa číta v onom

príbehu, a že sa to vtedy stalo tak, ako je napísané, skôr
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verím, než že by som vedel. Tento rozdiel si veľmi dob-

re uvedomovali práve tí, ktorým veríme. Prorok totiž

hovorí: "Ak neuveríte, nebudete chápat.":" Zaiste by to

nebol povedal, keby bol usudzoval, že medzi tým nie je

nijaký rozdiel.~o_ vyplý~ že ~áRel]1_to~ z~
1.Qveň verím, avšak nie všetko, čomu verím, zároveň

-- ~-- - . ---
chápem. Zato všetko, čo chápem, viem, kým nie všetko,

čo verím, viem ..ľreto veľmi dobre viem, aké je osožné

veriť aj mnohým veciam, ktoré neviem. K tejto osožnos-

ti rátam i zmienený príbeh o troch mládencoch. Viem

teda, s akým veľkým osohom možno aspoň veriť väčši-

ne vecí, hoci nie som schopný ich vedieť.

Poznávanie ako dialóg s Pravdou,
čo učí vnútri

38 Avšak na všetky veci, ktoré chápeme, sa dopytujeme

nie u toho hovoriaceho, ktorý rozoznieva svoj hlas von-

ku, lež u pravdy tróniacej vnútri a riadiacej priamo na-

še myslenie, pričom nás slová upozorňujú, aby sme sa

dopytovali. Komu sa dopyt predostiera, ten akiste učí.

Je to ten, o ktorom bolo povedané, že prebýva vo vnú-
tornom človekovi, je to Kristus32, nemenná Bož.tL.5i@...a

~tá Múdrosť. U nej sa dopytuje veru každ~mo-

vá duša, ričom sa každej duši otvára i!3 do takej mie-

ry, do a ej to ona vládze obsiahnuť pre svoju vlastn6

vôľu, či už dobrú alebo zlú. A ak sa dakedy mýli, nespô--- ---------------------
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s~hybu dopytovaná Pravda. Takisto predsa nie je
--chybo'u vonkajšieho svetla, že sa neraz mýlia telesné

oči. Uznávame, že pri viditeľn /ch veciach sa spolieha-

me na radu tohto vonkajšieho svetla, a~y nám ich uká-

zalo aspoň do takej miery, do akej ich vládze me vnímať

zrakom.

KAPITOLA XII

Zmyslové poznávanie

39 Na farby sa teda dopytujeme u svetla. Pri ostatných

veciach, ktoré pociťujeme cez telo, sa obraciame k zá-

kladným prvkom'" tohto sveta, k tým istým telesám,

ktoré vnímame, a k samým zmyslom, ktoré na pozná-

vanie takýchto skutočností používa rozum sťaby svojich

tlmočníkov.
No ak na veci duševne pochopiteľné sa dopytujeme

rozumom u vnútornej pravdy, čo sa potom dá povedať

v tom smere, aby z toho celkom jasne vysvitlo, že cez

slová sa okrem zvuku, ktorý udiera do našich uší, mô-

žeme naučiť aj niečo viacejŕ Lebo všetko, čo vnímame,

vnímame alebo zm slovým ..,9rgángm tela, alebo du-

~om. Tie prvé skutočnosti nazývame zmyslové, sensi-
bilia, tie druhé rozumové, intelligibilia, alebo - by som

sa vyjadroval podľa zvyklostí našich uznávaných auto-
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rov - tie prvé nazývame telesné, carnalia, tie druhé du-

chovné s12iritualia34.
Ak nám položia otázku ohľadne tých prvých, môže-

me odpovedať, ak máme naporúdzi veci, ktoré zmyslo-

vo vnímame - napríklad, keď sa nás počas pozorova-

nia v novoluní budú pýtať, kde je mesiac a aký je. Keď

ho spytujúci sa človek nevidí, verí našim slovám, no

neraz veriť aj nemusí. V nijakom prípade sa však neučí,

pokiaľ osobne nevidí to, o čom sa hovorí. Potom sa už

učí nie na základe slov, ktoré zazneli, lež na základe

vecí samých a zmyslových orgánov. Veď celkom rovna-

ké slová zaznievajú tak pre vidiaceho, ako pre toho, kto

je nevidomý.

Pravda, keď sa kladie otázka nie v súvislosti s<veca-
mi, ktoré vnímame zoči-voči, ale s tými, ~é sme níe-.

,kedy zmyslami vnímali, vtedy hovoríme už nie o ve-

ciach samých, al! o obrazoch, čo sa z nich odtlačili a
uložili do našej pamäti. Ako ich môžeme hodnotiť ako

pravdivé, keď to, čo sa núka našim zrakom, je nepravé,

to teda naozaj neviem. Ibaže by sme vraveli, že tie veci

nevidíme a nevnímame,· ale videli sme ich a vnímali.

Takto nosíme hlboko vnútri svojej pamäti tie obrazy

ako takrečeno doklady predtým vnímaných vecí. Ak ich

pozorujeme svojím duchom v dobrom svedomí", nelu-

žeme, keď o nich rozprávame. Avšak pre nás sú ony iba

dokladmi. Ten totiž, čo to počúva a čo tieto veci už

predtým osobne zmyslovo vnímal, neučí sa na základe

mojich slov, ale on ich takisto rozpoznáva na základe
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obrazov, ktoré nosí v sebe. Ak však tie veci predtým ne-
vnímal, na základe slov skôr bude veriť, než že by sa

učil. To iste chápe každý.

Poznávanie ducha
a príklon k vnútornému učiteľovi

40 Avšak keď pôjde o veci, ktoré vidíme duchom, to

znamená intelektom a rozumom, potom budeme roz-

právať o tom, čo ako prítomní pozorujeme v onom vnú-

tornom svetle pravdy, ktorým takzvaný vnútorný člo-

vek osobne získava svetlo a potešenie. Ale čo sa týka

nášho poslucháča, ak tie veci aj on sám vidí skrytým a

jednoduchým okom, vtedy spoznáva to, čo ma počuje

hovoriť, svojím vlastným nazeraním, nie vďaka mojim

slovám. Z toho vyplýva, že hoci vravím pravdu, neučím

len toho, ktorý nazerá na pravdu. Poučenie totiž dostá-

va nie cez moje slová, ale priamo cez veci, ktoré mu Boh

vnútri odkrýva v ich konkrétnosti. Preto by vlastne

i sám bol schopný na ne odpovedať, keby sa ho spyto-

vali. Čo potom môže byť väčší nezmysel ako nazdávať

sa, že mojím rozprávaním sa učí ten, čo by bol, keby sa

ho spýtali, súci podať o daných veciach výklad, prv ako

by som ja začal rozprávať?
Neraz sa stáva, že niekto na určitú otázku odpovie

záporne, ale ďalšími otázkami sa nechá dotlačiť ku klad-

nej odpovedi na tú istú vec. Dochádza k tomu pre sla-
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bosť pozerajúceho, ktorý nie je schopný dopytovať sa

u onoho svetla na vec v jej celosti. Keďže to však robí

len sťaby po častiach, možno ho upozorniť na to tak, že

sa mu kladú otázky presne po tých istých častiach,

z akých sa skladá onen súhrn, ktorý nevládal vidieť

v celosti. Aj ak ho ta dovedú slová opytovateľa, jednako

to nebudú slová učiace. Budú to iba slová spytujúce sa

takým spôsobom, akým je schopný vo svojom vnútri

učiť sa dotyčný, ktorému sa tie otázky kladú. Keby som

sa ťa, povedzme, spytoval presne na to isté, o čo ide

v našej rozprave, to jest na to, či sa slovami naozaj ne-

možno dať o ničom poučiť, tebe sa tá myšlienka sprvoti

videla ako holý nezmysel. To preto, že si nevládal uvi-

dieť celok. Zrejme som mal klásť svoje otázky tak, aby

to zodpovedalo tvojim silám počúvať onoho vnútorné-

ho učiteľa. Teda mal som sa vyjadriť takto: "Odkiaľ si sa

naučil to, o čom počas môjho rozprávania vravíš, že je

to pravda; si si v tom istý a tvrdíš, že to poznáš?" Mož-

no by si odpovedal, že som ťa to naučil ja. A tu by som

dodal: "A čo keby som povedal, že som videl človeka

lietať? Bola by v tebe odozvou mojich slov rovnaká isto-

ta, ako keď si odo mňa počul, že múdri ľudia sú lepší

než hlúpi?" Na to by si celkom určite odpovedal zápor-

ne a odvetil by si, že dačo také neveríš, a keby si aj ve-

ril, že to vlastne nevieš s úplnou istotou. Na základe to-J

ho by si už akiste dospel k pochopeniu, že si sa nič ne-

naučil vďaka mojim slovám. A to ani v tom, čo si počas

mojich tvrdení nevedel, ani v tom, čo si spoľahlivo ve-
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del. Veď keby si dostával otázky aj na jednotlivosti, pri-

sahal by si, že tamto ti je neznáme, toto známe. Potom

by si však odpovedal kladne v celosti na to, na čo si

predtým odpovedal záporne, pretože by si spoznal, že

tie jednotlivosti, z ktorých sa skladá celok, sú jasné a is-

té - myslím tým všetky tie veci, o ktorých hovoríme,

že poslucháč alebo si nie je vedomý, či sú pravdivé, ale-

bo veľmi dobre vie, že sú nepravdivé.

V prvej z týchto troch situácií alebo veríme, alebo sa

domnievame, alebo pochybujeme. V druhej odporujeme

a odmietame. V tretej potvrdzujeme. V nijakom prípade

sa tu teda neučíme. Lebo ani ten, kto po našich slovách

nespozná vec, ani ten, kto vie, že počul nepravdy, ani

ten, kto by mohol na príslušnú otázku odpovedať to is-

té, čo sa povedalo, ani jeden z nich sa dokázateľne nič

nenaučil prostredníctvom mojich slov.

KAPITOLA XIII

Nespoľahlivosť reči

41 Z toho vyplýva záver i pre veci, ktoré sa dajú pozo-

rovať rozumom. Nadarmo počúva slovné výklady po-

zorujúceho hocikto, kto nie je schopný pozorovať. Na-

darmo, okrem prípadu, že je užitočné také veci aspoň
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