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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

'l' ;
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veriť, pokiaľ o nich nieto vedomostí. Ktokoľvek je však

schopný pozorovať, ten je vnútri žiakom pravdy, navo-

nok potom sudcom rozprávajúceho či skôr samotného

rozprávania. Lebo nezriedka pozná tie veci, o ktorých

sa hovorí, hoci sám hovoriaci nevie, čo povedal.

Vezmime si napríklad niekoho, kto verí epikurov-

com'" a myslí si, že duša je smrteľná. Ten môže v roz-

prave uviesť aj argumenty pre nesmrteľnosť duše, ktoré
rozobrali väčší- filozofi. Dajme tomu, že medzi poslu-

cháčmi bude taký, čo je schopný nazerať na duchovné

veci. Ten usúdi, že prednášateľ má pravdu. Ale veď

prednášateľ sám si nie je vedomý, či hovorí pravdu, ba

dokonca hodnotí to ako vyloženú nepravdu. Treba sa

o ňom nazdávať, že učí, čo nevie? A pritom používa

predsa tie isté slová, ktoré by mohol používať, aj keby
pravdu prednášal vedome.

JVepravdovravnosť

42 Preto slovám už nemožno ponechať ani tú vlastnosť,

že cez ne dostávame údaje aspoň o zmýšľaní hovoriace-

ho, ak je predsa neisté, či to, čo hovorí, vie. K tomu pri-

rátaj luhárov a klamárov. Tí ťa ľahko privedú k pocho-
peniu, že slová nielenže neodkrývajú zmýšľanie hovo-

riaceho, ale dokonca ho skrývajú. Samozrejme, nijakým

činom by som nechcel spochybniť, že slová pravdovrav-

ných ľudí sa usilujú a do značnej miery aj potvrdzujú
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úsilie, aby sa stalo zjavným zmýšľanie hovoriaceho. So

súhlasom všetkých by ten cieľ dosiahli, keby luhárom

nebolo slobodno rozprávať. Na druhej strane sme zrej-

me zakúsili sami na vlastnej koži a aj u iných, že sa ne-

vyriekli slová náležiace k tým veciam, na ktoré sa vzťa-

hovali úvahy. Uvedomujem si, že sa to môže udiať dvo-

jakým spôsobom. Po prvé vtedy, keď plynie z úst reč

dobre zapamätaná a často opakovaná, no hovoriaci roz-

mýšľa nad inými vecami; toto sa nám neraz prihodí po-

čas spevu hymnov". Po druhé, keď omylom priamo

z jazyka vyskočia napriek našej vôli namiesto jedných

slov iné; tuná predsa takisto nepočuť znaky tých vecí,

ktoré máme na mysli. Luhári akiste nemyslia na veci,

o ktorých rozprávajú. Preto aj keby sme nevedeli, či ho-

voria pravdu, aj tak vieme, že majú na mysli to, čo ho-

voria - pokiaľ sa im neprihodí nejaká z tých dvoch si-
tuácií, o ktorých som sa zmienil. Ak niekto bude tvrdiť,

že uvedené situácie sa podchvíľou naozaj stávajú a že to

vysvitne zakaždým, keď sa to prihodí, nebudem mu

protirečiť, hoci to neraz ostalo neodhalené a mňa ako

poslucháča to nezriedka oklamalo.
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Nedorozumenia pri používaní
pojmov. Možnosti definície

43 K týmto javom pristupuje ešte ďalšia skupina prípa-

dov naozaj hojných a rozšírených, ktoré bývajú zárod-

kom nespočetných prudkých výmen názorov a škrie-

pok. Ide o to, že hovoriaci síce označuje to isté, čo má

na mysli, avšak robí to zväčša iba so zreteľom na seba a

na hŕstku iných, no neoznačuje to isté vzhľadom na spo-

lubesedníka a nemálo ďalších. Niekto by, dajme tomu,

povedal, že niektoré zvieratá prevyšujú kvality človeka.

Keby sme my boli medzi poslucháčmi, nezniesli by sme

to. Naskutku by sme so zápalistým nasadením zamietli

túto hlboko mylnú a zhubnú mienku. No keď pritom on

slovom kvality38 azda nazýva fyzické sily a týmto pome-

novaním vyjadruje to, na čo myslí, nebude luhať, nebu-

de blúdiť z vecného hľadiska, ani nebude hovoriť dobre

namemorovaný text, v duchu hútajúc o čomsi celkom

inom, ba ani pošmyknutírn jazyka nezaznie voľačo iné,

než čo pôvodne chcel povedať. Je tu iba jedno: on nazý-

va vec, nad ktorou uvažuje, iným menom ako my. Po

vecnej stránke by sme s ním ihneď súhlasili, keby sme

mohli vidieť do jeho myslenia. On nám ho ešte nevládal

naplno odkryť, hoci slová už predniesol a svoju mienku
vyložil.

Hovorí sa, že liekom na tento omyl môže byť definí-

cia. Vraj keby sa v tejto našej otázke definovalo, čo to je

kvality, a vysvitlo by z toho - ako sa tvrdí - že spor sa
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3ka ~e veci, ale slova. Som ochotný súhlasiť, že je to
tak. Ibaže ako málo ľudí, ktorí vedia dobre definovať,

možno nájsť! A napriek tomu: ako veľa námietok voči

náuke o definovaní zaznelo v debatách! Pravda, tu nie

je vhodné miesto zaoberať sa nimi a navyše sa k nim ani

bezvýhradne nepridávarn.

Iné nedokonalosti pri počúvaní

44 A to celkom ponechávarn bokom, že mnohé veci

nezačujeme dobre a potom sa sporíme dlho a zoširoka,

ani čo by sme ich boli riadne počuli. Napríklad celkom

nedávno som ja povedal, že isté púnske slovo znamená

milosrdenstvo. Ty si však podotkol, že si počul od ľudí,

ktorí sa v púnskom jazyku vyznajú lepšie, že takto sa

označuje zbožnosť. Ja som ti odporoval a tvrdil som, že

ti naskrze vypadlo, čo si sa dozvedel; mal som totiž do-

jem, že si povedal nie zbožnosť, ale viera. A to sa stalo

napriek tomu, že si sedel celkom tesne pri mne a že tie-

to dve mená nemôžu v nijakom prípade oklamať ucho

zvukovou podobnosťou. No aj tak som si dlho myslel,

že ani nevieš, čo ti bolo povedané, hoci vlastne ja som

nevedel, čo si povedal. Lebo keby som ťa bol dobre po-

čul, rozhodne by som nemal dojem, že je nezmysel, že

by sa zbožnosť i milosrdenstvo volali po púnsky jed-

ným slov íčkom. Takéto veci sa stávajú podchvíľou. No,

ako som povedal, nechajme ich tak, aby sa nezdalo, že
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rozpútavam proti slovám krivú žalobu na podklade ne-

dbanlivosti poslucháča alebo dokonca ľudskej hluchoty.

Väčšmi ma trápia tie prípady, ktoré som vyratúval
pred chvíľou, keď nevládzeme poznávať myšlienky ho-

voriacich pri číročistom vnímaní latinských slov uchom,

hoci patríme do spoločenstva toho istého jazyka.

45 Ale pozri, vzdávam sa takýchto námietok a súhla-

sím, že keď poslucháč prijme svojím sluchom slová, kto-

ré sú mu známe, môže sa dozvedieť, že hovoriaci mal

na mysli tie veci, ktoré ony označujú. A teraz je tu otáz-
ka: Učí sa tým aj to, či povedal pravdu?

KAPITOLA XIV

Kristus učí vnútri,

človek zvonku slovami upozorňuje

Hlásajú vari učitelia to, že žiaci vnímajú a zapamä-

túvajú si vlastne ich myšlienky a nie priamo náuky sa-

my, o ktorých sa nazdávajú, že ich odovzdávajú svojou

rečou? Isteže nie. Veď kto by bol potom tak hlúpo zve-

davý, že by posielal svojho syna do školy s tým úmys-

lom, aby sa dozvedel, čo si učiteľ myslí? V skutočnosti

je to takto: keď tí, čo o sebe vyhlasujú, že učia, vysvetlia

pomocou slov všetky príslušné náuky39vrátane etických
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a filozofických, vtedy tí druhí, čo sa volajú žiakmi, sami

v sebe zvažujú, či im bola povedaná pravda, a v rámci--svoiich síl nazerajú na pravdu, samozrejme, na tú vnú-

to~úyravd~ Vtedy sa učia. A keď zistia vo svojom

vnútri, že boli povedané veci pravdivé, vyjadrujú sa

pochvalne, pričom ani nevedia, že nechvália väčšmi uči-

teľov ako skôr poučených - ak vôbec aj oni vedia, čo

hovoria. Mýlia sa teda ľudia, keď nazývajú učiteľmi

tých, ktorí nimi nie sú, pretože zväčša nedochádza k ni-

jakej prestávke medzi časom ich rozprávania a časom

poznávania a pretože po upozornení prednášateľa sa

rýchlo vo svojom vnútri učia a myslia si, že sa to naučili

zvonku od toho, kto ich upozornil.

46 Ale všetko, čo sa týka užitočnosti slov - a tá pri po-

zornom zvažovaní ostáva nemalá! - budeme skúmať,

ak Boh dovolí, niekedy inokedy. Teraz som ťa upozorňo-

val na to, aby sa slovám neprisudzovala väčšia dôleži-

tosť, ako je potrebné. Aby sme odteraz nie iba verili, ale

začali aj rozumieť, ako bolo správne napísané z Božieho

návodu, aby sme na zemi nikomu z nás nehovorili učiteľ,

pretože je jediný učiteľ všetkých, ten v nebesiaclr'". Čo je

v nebesiach, o tom bude učiť on sám. On nás však upo-

zorňuje i prostredníctvom ľudí cez znaky a zvonku, aby

sme sa vo vnútri obrátili k nemu a nechali sa vzdelávať.

Jeho milovať a jeho poznať, to je ten šťastný život, o kto-

rom všetci nahlas tvrdia, že ho hľadajú, no málo je ta-

kých, čo sa môžu radovať, že ho naozaj našli.
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Záver

No teraz mi, prosím, povedz, aký máš pocit z celej

tejto mojej reči. Ak si spoznal, že to, čo v nej odznelo, je

pravda, povedal by si, že to vieš i v takom prípade, ke-

by si mal odpovedať aj na otázky k jednotlivým bodom

úvahy. Uvedomuješ si teda, od koho si sa toto naučil.

Určite nie odo mňa; lebo mne si iba odpovedal na všet-

ky otázky. Ak si však nespoznal, že je to pravda, potom

som ťa nepoučil ani ja, ani On. Ja preto nie, lebo nikdy

nebude v mojej moci učiť; on preto nie, lebo ty ešte stále

nie si schopný sa učiť.

Adeodatus Veruže ma upozorňovanie cez tvoje slo-

vá poučilo, že človeka možno slovami ·edine u ozorňo------ - -vať, aby sa učil. Dozvedel som sa, že to, čo sa pri roz-

právaní javí do istej miery ako úvaha hovoriaceho, je

vlastne veľmi málo. Či sa vtedy hovorí pravda, o tom

poučí ten jediný, ktorý počas rozprávania zvonku upo-

zorňuje, že prebýva vnútri. Ak ma v tom žičlivo podpo-

rí on sám, chcem ho milovať o to vrúcnejšie, o čo viacej

budem napredovať v učení. Tejto tvojej reči, ktorú si tak

dlho a súvisle prednášal, som však rozhodne zaviazaný
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velikánskou vďakou. S predstihom totiž vyriešila všet-

ko to, čo som bol pripravený namietať. Nevynechal si

vonkoncom nič, čo by vo mne budilo pochybnosti. Na

to, o čom ma ubezpečili tvoje slová, by mi inak neodpo-

vedal ani onen skrytý stánok Božieho hlasu."
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POZNÁMKY

1 Adeodatus, Augustínov syn, ktorého meno bolo utvorené spôso-
bom v severnej Afrike prvých kresťanských storočí pomerne obľú-
beným a znamená "Od Boha daný". Mal mimoriadne nadanie o-
krem iného aj pre filozofiu. Je pravdepodobné, že sv. Augustín na-
písal tento dialóg tesne po jeho smrti, azda r. 389 alebo 390, ako
literárne monumentum svojho druhu. Či ide vyložene o fiktívny
rozhovor, alebo či v jeho pozadí stojí reálna udalosť, to zostáva
medzi znalcami Augustínovho diela dosiaľ predmetom sporu.
Nesporné však je, že tento spis nadväzuje na tradičné postupy
rímskej literatúry. Už Cato Censorinus (3.-2. st. pred KL) venoval
svoje, dnes nezachované spisy synovi Marcovi. Synovi Marcovi
venoval chýrne dielo O povinnostiach aj Augustínov obzvlášť ob-
ľúbený spisovateľ M. Tullius Cicero (106-43 pred Kr.). Podobne
venoval svoje spisy synovi Seneca Starší, zv. Rétor (1. st. po KL).

2 Pozri Matúš 6, 6. Augustínove biblické citáty sa nie vždy zhodujú
s Vulgátou, ktorej evanjeliové texty dorevidoval sv. Hieronym iba
L 384 a ktorej celý preklad dokončilo 10 rokov neskôr. Pri citova-
ni Biblie teda musíme rátať s použitím staršieho latinského prekla-
du (tzv. Hala), s liturgickými verziami, pre Starý zákon s latin-
ským pretlmočením Septuaginty a pod.

3 Tento pojem má základ v platonizrne - pozri Platón, Štát 589 A;
Plotinos, Enneady 5, 1, 10. Helenistickou vzdelanostnou tradíciou
sa dostal aj k sv. Pavlovi a podobne aj k Augustínovmu učiteľovi
sv. Arnbrózovi, milánskemu biskupovi.

4 1. list Korinťanom 3, 16. Pod apoštolom sa u sv. Augustína rozu-
mie spravidla sv. Pavol, apoštol par excellence.

5 List Efezanom 3, 16 n.
6 Žalm 4, 5-6. Ako prorok sa označuje kráľ Dávid, uvedený v nadpi-

se tohto mesiášskeho žalmu ako jeho zostavovateľ.
7 Matúš 6, 9-13. Lukáš 11, 2-4.

8 Latinské sloveso significare má pôvod v signum + facere, robiť
znak. Ini latinskí antickí autori používajú tiež pojmy vestigium
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(stopa), imago (obraz); grécke ekvivalenty sú séma, sémeion (zn~),
alebo symbolon (súhrn). V pozadí výmeny názorov na tomto rrues-
te je skutočnosť, že latinské "nihil significat" prekladáme korektne
"nič neoznačuje", ale zároveň znamená "označuje nič". Pritom tre-
ba pamätať, že pojem nič má súvislosť so srvoritelským dielom
Boha; stvoriť = urobiť z ničoho.

9 V pôvodine "Si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui" - verš po-
chádza z Vergiliovej Aeneidy (2,659). Slovenský preklad tu z vý-
znamových dôvodov upúšťa od zachovania metrickej schémy ori-
ginálu; namiesto daktylského hexametra použil jambický rytmus.
Vergilia poznal Augustin veľmi dobre ako školského autora hlav-
ne v tzv. gramatickej škole (pozri pozn. 11 a 13) a jeho lektúru pes-
toval aj vo svojom kruhu vzdelancov. V diele Boží štát (D; civitate
Dei 10,27) vykladá Vergiliovu 4. eklógu ako predpo~ed Mesiáša
Krista, preto ho tu označuje prívlastkom poeta nobilissimus, naJ-
vznešenejší básnik.

10 V pôvodine sa ako synonymum použila predložka "de".
11 Citát "Bona verba quaeso" pochádza z Terentiovej hry Andria

(v. 204). P. Terentius Afer (asi 195-159 pred Kr.), autor uhladených
komédií, patril medzi základnú štvoricu autorov, ktorí sa čítali
v školách počas obdobia cisárstva; popri ňom sem patrili rečník
Cicero, historik Sallustius (86-35 pred Kr.) a epik Vergilius (70-19
pred Kr.).

12 Etymologický výklad latinského verbum ;;- slovo v spojení, s pr.e~-
stavou "šľahaného", resp. "udieraného vzduchu má dávnejšiu
tradíciu. Aulus Gellius (2. st. po Kr.) ju v spise Noctes Atticae
(5,15) pripisuje stoikom. Slovo nomen odvodzovali rímski grama~
tici od "notamen" - záznam i poznatok. Etymologlzovarue patrí
do tradičnej sústavy antickej vzdelanosti ako argumentačná po-
môcka, ktorej líniu možno dobre sledovať od Platóna cez stoikov
až napr. k Cicerónovi. Sám sv. Augustín však preukázal VOČiety-
mologizovaniu skôr zdržanlivý postoj. Uvedená etyrnológia slova
verbum vedecky neobstojí.

13 Odovzdaním učebnice učiteľovi gramatikovi sa z formálneho hľa-
diska končilo formovanie žiaka na druhom stupni antického škol-
stva, ktoré sa zavŕšilo štúdiom rétoriky; Adeodatus mohol skončiť
túto školu asi 17-ročný, podobne ako jeho otec. Gramatická škola.
sa venovala hlavne jazykovému výkladu rímskych autorov, najma
Vergilia, pestovaniu jazykovej čistoty a zreteľnej výslovnosti. Na
prípravu v gréčtine sa používala lektúra Homéra.

14 2. list Korinťanom 1, 19. V gréckom texte čítame "áno a nie". V po-
zadí Augustínovho "est" = "je" však zaznieva označenie "jestvu-
júci", grécke "ho ón", ako Božie m~no zjavené Mojž~šovi (~xod~s
3,14), ktoré sa aplikuje na Ježiša Krista, o čom svedčí dosial tradí-
cia byzantskej ikonografie.

15 2. list Korinťanom 11, 6.
16 Familiárne označenie pre Cicerove Orationes in Verrem. V nich
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doslova zmietol C. Verra, vydieračského správcu Sicílie. Cicerovi
získali v Ríme všeobecné uznanie, lebo v nich ukázal svoj statočný
postoj i rétorské umenie. Odvtedy ho zaradovali na prvé miesto
medzi súdobými rečníkmi. Tu naráža sv. Augustín pravdepodob-
ne na II, 104.

17 V origináli je "vocabulum" čiže slovko, slovíčko, príp. i (krátky)
výraz. V rímskej gramatickej teórii nemalo vocabulum jednoznač-
ný výklad. Niektorí ním rozumeli na rozdiel od mena označenie
neživotných. Augustínovo odlíšenie tu nie je celkom zrejmé.

18 Slovných druhov, po latinsky "partes orationis" čiže časti reči, bo-
lo podľa antickej školskej tradície osem. Toto mnemotechnicky vy-
užívané číslo 8 prevzali Rimania mechanicky od gréckych grama-
tikov. Grécky člen (articulus), ktorý nemá v latinčine analógiu,
však nahradili citoslovcom (interjectio). Boli to teda tieto: nomen,
pronomen, participium, adverbium, coniunctio, praepositio, inter-
jectio, verbum.

18a Platí to plne pre latinské slovo horna, kde ani jedna slabika 'sa ne-
prekrýva s nejakým iný slovom. Slovenská slabika vek by mohla
byť aj osobitným slovom.

19 Ide o tradičnú antickú školskú definíciu, ktorej korene siahajú zrej-
me k Platónovi. Znením je tu najbližší Cicero v Akademikách
(2,12).

20 Latinská slovná hra caenum - caelum sa dá do slovenčiny ťažko
preniesť. V jej použití treba podľa niektorých komentárov vidieť
Augustínovu protimanichejskú polemiku.

21 Pomenovávanie vecí znamená aj ich odlíšenie, utriedenie a napo-
kon ovládanie. Porovnaj Genesis 2, 19-20.

21 Pozri Rimanom 16, 18; Filipanom 3, 19.
23 Starovek pripisoval tento výrok Sokratovi (Diogenes Laertios II,

34).
24 Latinské slovo "vitium" je viacznačné; zahŕňa aj chybu, napr.

v reči. Nebolo možné ani plne pretlmočiť paronomáziu "vitia vita-
re", t. j. vyhýbať sa chybám (nerestiam), rétoricky použitú Augus-
tínom.

25 Satira 3, 32. Aulus Persius (34-62 po Kr.), stoicky orientovaný sati-
rik-moralista, patril vtedy medzi školských autorov.

26 Pozri Satira 3, 35-38.
27 Sv. Augustín tu mieni zrejme filozofiu celkove, nie iba etiku.
28 Toto miesto predstavuje textovokritický problém. Pridŕžam sa tu

síce tradovaného znenia "accipitre", no iní tu dosadzujú podľa
zmyslu i graficky možné "arundine" (trstina, steblo). Nedá sa však
vylúčiť, že v Augustínovom opise ide o skratkovité kontaminova-
nie dvoch postupov pri odchyte vtáčikov: 1/ steblo + lep; 2/ píšťa-
la + cvičený dravý vták. Bežný postup bol približne takýto: Vtáč-
nik natrellepom steblo, na ktoré zvábil vtáča, a kým sa to snažilo
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odlepiť si krídla, podplazil sa k nemu a chytil ho. Odchyt vtáctva
patril v antike medzi obľúbené činnosti.

29 Pozri Daniel 3, 94. Takto tu prekladáme Augustínovo "sarab~:lae",
podľa novších editorov "sarabarae"; Vulgatamá "sa~abara . Ide
o druh pokrývky hlavy. Podľa iného výkladu Ide o akýsi druh no-
havíc, mezopotámske či stredoázijské šarovary -: tomu nasvedču~
je aj znenie niektorých rukopisov. Nejednotný vyklad slova zazna
menáva aj lexikograf Isidorus (VL-VII. st.).

30 Príbeh troch mládencov v'rozpálenej peci v Babylone P?~ľa 3. k~-
pitoly proroka Daniela predstavuje jeden. z najtyplckejŠI~h ~otl~

ov ranokresťanského výtvarného umenia l hudobno-hterarnej
v . )
tvorby (porovnaj byzantský kánon z utierne . .

31 Izaiáš 7, 9. Tento citát (odrážajúci znenie, Septuaginty~ sa stal titu-
10m jedného z Augustínových teologlckych pojednaní.

32 Efezanom 3, 16-17.
33 Štyri tradičné elementa mundi: ,:,oda, oheň, ze,m, vzduch. Osláve-

ný Kristus znamená vyslobodeme spod Ich vlady.
34 Pozri Rimanom 7, 14; Galaťanom 5, 16 n. Obe slová sú v latinčine

kreťanské neologizmy.
35 Kvalitu poznatku teda dáva sv. Augustín do z~vislosti od morál-

nych kvalít poznávajúceho, čo ho .zbližuje s P?hl,adom stoikov. Po-
dobne sa hovorilo vyššie o dobrej resp. o zlej vôli.

36 Smrteľnosť duše bola jednou z kľúčových téz epi~urovskej filozo-
fickej školy. Predstavovala predpoklad ataraxie čiže ~eznepokoj~-
vania, odstránenia strachu, v tomto prípade zo smrt,l a posmrtn~-
ho života. Pred obrátením nebol epikureizmus CU,dZIa~l Augustl-
novi. Dobre ho mohol poznať aj cez školskú lekturu básnika Luc-

retia.
37 V Grécku sa UŽ od archaickej epochy používal hymnus ako spe,v

na oslavu bohov a héroov; najstaršie hymny sa pnI:lsovah Home-
rovi. Túto formu si osvojila aj grécka líturgia. ktora vytvonla Im-
pozantné bohatstvo hymnológie. Odtiaľ sa hymnu~ preme sol do
západnej cirkvi s významným prispením sv. Ambroza. , .

38 V ., 'l' irtus" Ide o veľmi komplikovaný pojem! Zahŕňa pn-ongma l "Vl . . h ť
márne najmä pozitívne vlastnosti muža (lat. vu) - n~? rozenos,
charakternosť, udatnosť. V mravnom význame sa P?UZIVa ako vše-
obecné označenie pre cnosť. V širšo~ zmysle Ide vobec o prednos~
ti, vynikajúce vlastnosti, dokonalos!, a to nielen človeka alebo ŽI
vej bytosti, ale aj vecí. , .,

39 Myslia sa artes liberales", tzv. slobodné umenia Augustm sa ísty
čas zaoberal ich uplatnením v školskom vzdelávaní. Napís~l sp~sy
s tým súvisiace De grammatica a De musica. nedoko,nČ11 SpiSy,
o dialektike, rétorike, geometrii, aritmetíke a fllozofll (ta mala by!
náhradou za astrológiu!).
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40 Matúš 23, 8-10.

41 V origináli "oraculum", t. j. veštiareň. Tento pojem preniesli kres-
ťanskí autori z rímskeho náboženského kultu podobne ako rad
ďalších, napr. ara - oltár, templum - chrám.

Podrobnejším komentárom k dielu môže poslúžiť napr. E. Schadel:
Aurelius Augustinus - De magistro. Bamberg 1957.
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AURELIUS AUGUSTÍN

PREDCHODCA MODERNEJ
SEMIOLÓGIE

Moderná semiológia má početných predchodcov. Vo svojich
Biografických a kritických poznámkach ku "Kurzu všeobec-
nej lingvistiky" Ferdinanda de Saussura uviedol Tullio de
Mauro také mená, ako Platón, Parmenides, Demokritos,
Aristoteles a i., medzi nimi aj Aurelia Augustína, popri To-
mášovi Akvinskom najväčšieho cirkevného učiteľa, v kto-
rom sa harmonicky spájala špekulatívna hlbka, jasnosť myš-
lienok, bohatá fantázia, obdivuhodná výrečnosť a rečnícka
schopnosť, bohaté životné skúsenosti, dôkladné poznanie
ľudskej povahy a znalosť ľudského srdca. Predstaviteľ štruk-
turalizmu pražskej školy Roman Jakobson v štúdii "Hľada-
nie podstaty jazyka" (Lingvistická poetika, Bratislava 1991,
189-190)napísal: "Spisy sv. Augustína predstavujú adaptá-
ciu a ďalšie rozvíjanie stoického výskumu o činnosti znakov
(sémeiósos), pravda, s latinskými názvami predovšetkým
signum (znak), zahrnujúce signans (označujúce) a signatum
(označované). Mimochodom, túto dvojicu korelovaných poj-
mov a názvov prevzal de Saussure iba uprostred svojho po-
sledného kurzu všeobecnej jazykovedy, možno prostredníc-
tvom Noológie H. Gomperza (1908).Načrtnutá náuka je zá-
kladom stredovekej filozofie jazyka v jej nádhernom raste,
hlbke a rozmanitosti prístupov."
Augustín sa narodil 13. novembra 354 v Tagaste v Severnej
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Afrike, ktorá v tom čase bola súčasťou rímskeho impéria a
bola obývaná po latinsky hovoriacimi kresťanmi. Jeho otec
bol pohan, matka, sv. Monika, hlboko nábožensky založená
kresťanka. V r. 370 mladý Augustín odišiel do Kartäga, aby
tu š_tudoval rétoriku. Jeho štúdiá p;;t;iehali v latinčine a aj
gréckych klasikov čítal v latinských prekladoch. Tak si Au-
gustín za celý život neosvojil gréčtinu, ale štúdiá mali pre-
Mo určitý duchovný rozmer, ktorý poznačil aj jeho početné
spisy. ~k~e ovládal umenie slovil a jazyk bol preňho
nástrojom tvorby.
Keď mal devätnásť rokov, zoznámil sa s manichejským uče-
ním a stal sa jeho stúpencom na celých desať rokov. V tom
čase dosi.ahol manicheizmus v Kartágu značnú popularitu.
Otázku pôvodu zla riešili manichejci v rovine ontologického
dualizmu, t. j. existencie zlého božstva, ktoré bolo rovno-
značné Stvoriteľovi. Vplyv manicheizmu nadlho zanechal
stopy v Augustínovom myslení.
Po dovŕšení vzdelávania~al Augustín súkromne vyučo-
vať rétoriku. V tom čase žil v konkubináte so ženou, ku kto-
rej, ako sa zdá, bol vermi pripútaný. Z tohto nezákonného
zväzku sa mu narodil syn, ktorému dal meno Adeodatus,
t. j. Bohom darovaný. Vyrástol z neho inteligentný mladík,
ku ktorému Augustín prechovával osobitnú nehu. Zomrel
ešte v mladom veku.
R. 383 sa Augustín vybral do Ríma, kde krátky čas pobudol
ako učiteľ rétoriky, nato odišiel do Milána, kde bol bisku-
pom veľký Ambróz. Jeho kázne, i sama jeho príťažlivá osob-
nosť, zapôsobili na Augustína hlbokým dojmom a vniesli do
jeho duchovného vývinu obrat smerom ku kresťanstvu. Svo-
jím intelektuálnym založením bol filozofom, ktorý sa usilo-
val vždy a vo všetkom ísť na koreň veci. Tak to bolo aj
s otázkou, ako môžu vedľa seba existovať v tomto svete dva
rovnocenné princípy dobra a zla. Dualistický prístup k to-
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muto problému ho už nevedel uspokojiť, lebo viedol k poly-
teizmu a k neprijateľným etickým záverom. Čítanie platoni-
kov a novoplatonikov v latinskorn preklade ho priviedlo
k viere v monizmus Dobra. Svoje definitívne obrátenie Au-
gustín neobyčajne dojímavo opísal v tretej knihe svojich
"Vyznaní". V apríli 389 bol pokrstený a r. 391 ho vysvätili
za kňaza. Usadil sa v meste Hippo, kde sa r. 395 stal ~-
pom. Svojím vysokým vzdelaním vynikal nad ostatných bis-
kupov severnej Afriky. Vo svojom úrade prežil 35 rokov.
V tomto čase napísal vera teologických a filozofických prác,
.medzi nimi "Proti akademikom", "O blaženom živote", "O
pravom náboženstve", "O obci Božej" a početné iné. Zomrel
28. augusta 430, v čase, keď Hippo obliehali vojská Gótov.
Oproti objektivisticky orientovanej gréckej filozofii Augus-
tín pozmenil východisko filozofickej reflexie. Je ním vnútor-
ná skúsenosť. Samozrejmosť, s akou duša chápe seba samu,
je najprvšia zo všetkých samozrejmostí a tvorí kritérium
pravdy. Preto tiež duša a to, čo je v jej vnútri, totiž pravda,
sú cestou, ktorá vedie k poznaniu Boha. A naopak, len vo
vzťahu k Bohu môže človek poznať autentickú pravdu o se-
be samom, o naozajstnom človeku, ktorého Boh učinil na
svoj vlastný obraz.
Keď ide o vzťah medzi rozumom a vierou v otázke existen-
cie Božej, Augustín zaujíma takéto stanovisko: Veríme, že
Boh jestvuje. Aby sme pochopili, že jestvuje, musíme logicky
uvažovať, ~gumentovať, lebo až vtedy sa dostaví intellec-
tus, pochopenie jestvovania Boha. Teda niet viac problému
rozhraničenia oblasti rozumu a viery, či stanovenia hranice
medzi nimi. Celá filozofia sa odohráva vo vnútri vie ve-
rím, aby som pochopil). Hovorí, čo treba porozumieť, očis-
ťuje srdce a umožňuje rozumu správne uvažovať, robí zro-
zumitelným to, čo Boh zjavil. Filozofia, ktorá chce byť na-
ozajstnou priateľkou múdrosti, musí vychádzať z viery.
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Potrebu viery v božskú autoritu Augustín zdôvodňuje takto:
Všetky vedo~sti, ktoré máme, pochádzajú výlučne
z dvoch prameňov: 1/ alebo z niečoho, čo sme sami zakúsi-
li, alebo 2/ z toho, o čom sme sa dozvedeli od niekoho iné-
ho. Vedomosti prvého druhu sú všetko to, čo sme sami vi-
deli, čoho sme sa dotýkali alebo sa dotýkame, slovom všet-
ko, s čím sa kedykoľvek stretli naše zmysly a čoho obraz si
uchováme v pamäti aj neskôr. Do tejto skupiny patria obra-
zy vecí, s ktorými sme mali alebo máme kontakt pomocou
zmyslov, alebo obrazy udalostí, na ktorých sme sa sami zú-
častňovali či ktoré sme pozorovali. Táto oblasť nášho pozná-
vania je nevyhnutne podľa Augustína neslýchane skromná.
Ďalším druhom vedomostí sú tie, ktoré sme prevzali od
iných. Kolko je miest na svete, kde sme nikdy neboli a
v existenciu ktorých veríme; kolko je dávnych udalostí, kto-
rých svedkami sme nemohli byť a v jestvovanie ktorých ve-
ríme, lebo uznávame autoritu pravdovravného človeka:"ye-
dorností, ktoré preberáme od iných, je značne viac než tých,
ktoré pochádzajú z našej bezprostrednej skúsenosti. A keďže
musíme v toľkých prípadoch veriť ľuďom, o čo viac máme
veriť Bohu, ktorý dal človeku zjavenie spísané vo svätých
knihách.
Už v tomto chode Augustínových myšlienok vidíme vý-
znam, aký pripisuje komunikácii medzi ľudmi, zaujímajúcej
významné miesto v jeho úvahách o znakoch.
Augustínove rané názory na znak sú najúplnejšie vyložené
v rozprave "O učiteľovi" (389). Rozvinuté a upresnené sú
v prvých knihách spisu "O kresťanskom učení" (De doctrina
christiana), jednotlivé postuláty našli uplatnenie vo "Vyzna-
niach" a jeho exegetických prácach. Augustínova teória zna-
ku vykazuje jeho známosť s Platónovým a Aristotelovým
učením o menách, s Filodérnovým dielom "O znakoch a
usudzovaní podľa znakov" (Peri sémeión kai sémeióseon),
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so spismi Sexta Empirica i s polemikou medzi Eunómiom a
kapadockými cirkevnými otcami (sv. Bazil Velký, sv. Gregor
Nazianský, sv. Gregor Nisenský) v spore o podstate mien.
V Augustínovom diele sa možno stretnúť s myšlienkami Fi-
lona Alaxendrijského, Plotina i Origena. Filokalia, antológia
z Origenových diel, ktorú dokončili veľkí kapadockí teoló-
govia IV. stor., obsahuje veľa myšlienok zo sémantiky slova
mien. Ale Augustín sa aj pri týchto podnetoch uberal vlast-
nou cestou~aku nehľada~podstatu predmetu, lež sa usi-
loval ieho pomocou objasniť možnosť komunikácie znaku.
Podľa Augustína možno ako znak (signum) označiť takú vec
(res), ktorá sa používa na označenie niečoho iného (De do-
ctrina christiana l, 2, 2; De magistro 2, 2), t. j. takú vec, ktorá
nie je zaujímavá sama osebe, ale ktorá ukazuje na niečo iné.
Takáto definícia vyznieva v nejednom ohľade tradične. Už
Marcus Tullius Cicero vo svojom rétorickom spise "De in-
ventione" (O zhromažďovaní látky) napísal: "Znakom je to,
čo sa niekým bezprostredne vníma a znamená niečo, čo vi-
dieť z neho samého" (De inv. l, 30). Origenes, ktorého vplyv
je v Augustínových sémantických štúdiách veľmi znatelný,
v "Komentári k epištole Rimanom" napísal: Za znak sa po-
kladá, keď pomocou toho, čo vidíme, sa vyjadruje niečo iné"
(Com. in ep. ad Rom. IV, 2). Augustín vo svojej definícii
zdôrazňuje predmetnú stránku znaku. Znak je predovšet-
kým určitá vec (res), ktorá má samostatné bytie, bez ohľadu
na to, či je alebo nie je pojatá do znakovej situácie. Môže ním
byť hocijaký predmet alebo slovo. Každý znak je nutne ve-

'- cou, ale nie každá vec je znakom. --
Všetky znaky delí Augustín na dva druhy - ~naky priro-
dzené (signa naturalia) a~naky dané (signa data) (De doctr.
chr. II, 1, 2)_alebokonvenčné. Za prirodzené pokladá také,
ktoré nám bez akéhokoľvek želania alebo pohnútky niečo
označiť poskytnú možnosť poznať mimo nich samých "niečo
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iné". Príkladom takých znakov je dym ako znak ohňa, stopy
zvierat, výraz ľudskej tváre poukazujúci na duševný stava
pod. (De doctr. chr. II, 2, 2). Posledná skupina znakov je
predmetom 8. kapitoly "Vyznaní", kde Augustín píše: "Star-
ší ma neučili tak, že by mi podávali slová podľa určitej me-
tódy, ako to robili neskôr s literami. Ale ja som sa tomu nau-
čil umom ... Plačom, rozličnými výkrikmi a rozličným pohy-
bom údov som chcel prejaviť city svojho srdca, aby sa vypl-
nila moja vôľa; predsa však som nemohol prejaviť všetko, čo
som chcel, aní všetkým, ktorým som chcel. Pomáhal som si
pamäťou: keď pomenovali nejakú vec a podľa mena sa k nej
obrátili, videl som a zapamätal som si, že tú vec volajú tak,
ako zaznelo z ich úst, keď ju chceli ukázať.
Že naozaj to chceli, bolo zjavné z pohybu tela, tej prirodze-
nej reči všetkých národov, ktorá sa zračí z výrazu tváre,
z pohybu očí, z pohybu údov a zvuku hlasu, vyjadrujúcich
stav ducha, keď sa o niečo prosí, keď sa po niečom túži, keď
sa má niečo zavrhnúť alebo urobiť. Často počujúc slová
v rozličných vetách jednako použité, som pomaly začal chá-
pať, aké veci označujú a môj jazyk tými slovami povedal to,
čo som chcel.,."
K inému druhu patria znaky, ktoré si vymieňajú živé bytos-
ti, aby informovali o svojich myšlienkach a citoch. Augustín
ich delí na predmetné a verbálne, spojené so sférami vizuál-
nej a sluchovej recepcie.
Práve verbálnym znakom je venovaná Augustínova raná
rozprava "O učiteľovi", ktorá sa v slovenskom preklade prá-
ve dostáva do rúk slovenského vzdelaného čitateľa.
U neskorého Augustína sa znak stáva dôležitou všetko za-
hŕňajúcou kctleg6riou, ktorá dovoľuje pochopiť a ozrejmiť ce-
lý svet materiálnych i duchovných vecí a javov ako cesty
k "večným hodnotám".

Ján Komorovský
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