
Elektronická podoba nebyla úplná  - chybí přední stránky 
                                                  1 

 

U�IVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce (Bc.) 

 

 

Člověk musí vyučovat   

 

 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
 

Vypracovala: Linda Vejvančická 
 

 

 

 

 

Praha 2009 

 
 



Elektronická podoba nebyla úplná  - chybí přední stránky 
                                                  2 

 

ÚVOD 
 

   Práce pojednává o vzdělávání a výchově tak, jak ji tematizuje německý myslitel 
Eugen Rosenstock-Huessy. Odkazuje na sv.Augustina a nachází paralely v myšlení 
moderních filosofů.  
   Podle Rosenstocka patří vzdělávání a výchova do samého středu vědy a etiky. Text 
tohoto originálního myslitele se dostává do kontrastu s obvyklou pedagogickou 
literaturou. Sám autor se ostře vymezuje proti pragmatickému přístupu v moderních 
teoriích o vzdělávání. Rosenstockův realistický přístup ukazuje, že výchova spočívá 
ve zvláštním vztahu mezi učitelem a žákem. 
   Práci o Rosenstockovi jsem se rozhodla napsat z toho důvodu, že jeho pojetí 
vzdělávání se v mnoha ohledech shoduje se způsobem vyučování na škole, kterou 
ukončuji. 
   Na počátku bylo třeba přeložit text. Šla jsem tedy pro radu za doc. Zdeňkem 
Pincem, aby mi pomohl s výběrem textu, který by mohl poskytnout téma k 
bakalářské práci. Doc. Pinc navrhl tři autory, z nichž Rosenstock se hned zdál 
nejvhodnější. Rosenstockovy texty, které lze nalézt v jinonické knihovně jsou jen při 
rychlém nahlédnutí velmi čtivé. Vybrala jsem skripta, kde jsou okopírované nebo 
přepsané Rosenstockovy přednášky a poznámky - Rosenstock-Huessy Papers, volume 
I. Zhruba v půlce knihy jsem objevila zajímavou přednášku o vědě Science of bodies 
and the appeal to somebody1, mnohem zajímavější se však ukázala následující esej 
Man must teach.  
   Obě tyto eseje jsem přeložila s laskavou pomocí prof. Jana Sokola a doc. Z. Pince. 
Celé znění textu eseje Man must teach je součástí této práce. Nejvhodnější znění 
překladu a kontext textu jsme diskutovali na diplomním semináři spolu s Jakubem 
Homolkou, který rovněž píše podobnou práci. Jde o Rosenstockovu kritiku 
amerického pedagoga a psychologa Johna Deweyho.  
   Rosenstockovy knihy ani eseje dosud nebyly přeloženy do češtiny. S tím souvisí i 
naprostý nedostatek literatury o Rosenstockovi2, který mě ale přestal trápit, když 
Jakub Homolka přinesl tlustý svazek textů E.Rosenstock - Huessy: Studies in his life 
and studies dovezený z Maastrichtu. Jde o soubor přednášek z konference, jejíž 
tématem byl Rosenstockův život a dílo. 
 
   Celá tato práce postupuje zpět v čase. Nejprve popisuje témata, které se objevují v 
eseji E. Rosenstocka, jak je promýšleli vybraní myslitelé 20.století. Konkrétně jde o 
Hannah Arendtovou, jejíž úvahy o výchově a vzdělávání jsou výjimečně trefné a 
velmi dobře doplňují Rosenstockovo pojetí vyučování a na mnoho místech se tito dva 
i shodují .  
   Franz Rosenzweig a Emmanuel Lévinas jsou další dva židovští myslitelé, které 
bychom mohli s Rosenstockem3 zahrnout do stejné skupiny. Sledujeme zde způsob, 

                                                           
1 viz. můj překlad v knihovně FHS UK 
2 na Rosenstocka v jiném kontextu odkazuje F.Heer, Evropské duchovní dějiny, str.65, 317, 394 
3 Eugen Rosenstock-Huessy se narodil v rodině vzdělaného židovského bankéře nakloněné ke 
křesťanství, roku 1906 byl pokřtěn jako luterán, vystudoval právo a filosofii v Heidelbergu a pak 
přednášel právo na univerzitě v Lipsku. Roku 1914 se ve Florencii setkal se svou pozdější ženou, 
historičkou umění Margit Huessy. Léta 1914-18 strávil na západní frontě a dopisoval si s přítelem 
F.Rosenzweigem, který byl také ve válce. Po válce vydával tovární noviny v automobilce Daimler-
Benz, spoluzakládal nakladatelství Patmos a v letech 1923-33 přednášel právo na univerzitě ve 
Vratislavi. V letech 1925-30 vydávali přátelé Rosenstock, Martin Buber, protestant Viktor vo 
Weisaecker a katolík Joseph Wittig časopis Die Kreatur (Stvoření), kam přispíval i Rosenzweig, 
Šestov, Berďajev a další. Rosezweig psal o jazyce, společenských vědách, o církvi, o historii. 
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jakým tito tři tematizují čas, dějiny a společnost; u E. Lévinase pak zvláštní rozměr, 
který se otvírá při vztahu k druhému.  
  Na ukázkách textu Zdeňka Pince a Václava Cílka, které jsou zařazeny jako 
poznámky pod textem Člověk musí vyučovat, se snažím předvést, jak shodné je pojetí 
vyučování na fakultě humanitních studií (dříve IZV) se způsobem, jak jej pojímá 
Rosenstock. 
      Na konec je přiložen Augustinův text, který bohužel není v mém překladu. 
Nicméně nechala jsem se ujistit odborníky, že překlad Karla Svobody je velmi 
kvalitní. 
   Práce končí krátkým doslovem o životě a práci Eugenu Rosenstockovi-Huessy a 
zmínkou o hlavní myšlence eseje Man must teach, jak ji nalézáme v slavné novele 
Thortona Wildera. 
 
   Nyní přistupme k samotnému tématu výchovy. Výchova je meziosobní a 
promyšlený vztah, hybná páka celistvého rozvoje lidské osoby podle mravních 
norem. “Směřuje k vytvoření spořádaných návyků v mravním životě žáka, zajišťuje 
mu co nejširší a nejbohatší svobodu a její správné a samovolné používání” 
(G.Corallo). “Správná výchova sleduje utváření lidské osoby, aby směřovala k svému 
poslednímu cíli a zároveň k blahu společností, jejichž je člověk členem a na jejichž 
úkolech bude mít úcast, jakmile dospěje” (GE 1). “Vyučováním,” praví sv.Tomáš, “si 
žák osvojuje vědění prací svého přirozeného rozumu” (De veritage q.11 a 1.). 
Výchovná činnost má být podstatně osobní a individuální, má vytvářet samostatné 
bytosti, být pramenem a zárukou originality. Jejím cílem je “učinit člověka strůjcem 
jeho dobra a zvláště jeho ctností a jeho štestí.” (Rosmini).4 
  Z toho plyne, že výchova je potřebná, že je to historická a existenční nutnost. 
Skutečně mnozí nedospějí ani k minimální lidskosti bez pomoci druhých. Normálně 
potřebuje člověk člověka, aby se stal lidským. V nadpřirozené rovině pak je zásah 
druhého naprosto nutný. Musí existovat nositelé prostředků spásy a lidské a 
nadpřirozené obnovy. Vlastní úlohou školy je vychovávat, tj. zlidšťovat člověka, 
přivést k zralosti jeho osobnost, a tím pomáhat k růstu celé společnosti. Neumíme si 
představit školu, která by se omezovala na výuku. Škola buď vychovává, nebo 
výchovu maří.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
Soustavně se věnoval mimoškolnímu vzdělávání a organizoval letní tábory , kde mladí lidé 
společněpracovali a vzdělávali se.    Po Hitlerově nástupu k moci roku 1933 Rosenstock emigroval do 
USA, přednášel na Harvardu, kde se úzce spřátelil s A.N.Whiteheadem, a v letech 1936-57 přednášel 
na Dartmouth College. Roku 1938 vydal svoji nejznámější knihu Out of revolution s podtitulem 
„autobiografie západního člověka“. Na pozvání prezidenta Roosevelta organizoval od roku 1940 
pracovní a vzdělávací tábory, na něž později navázal slavný Peace Corps, a po válce hodně cestoval a 
přednášel i po Evropě. 
4 Slovník spirituality, str.1038 - 1039 
5 srv. Slovník spirituality, str.1039 
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Hannah Arendtová - poznámky k výchově a vzdělávání 
                        
   Arendtová ve své eseji Krize výchovy a vzdělání říká, že krize vzdělání pramení ze 
tří předpokladů. Na těchto předpokladech založila moderní teorie výchovy změnu v 
přístupu k dětem, která se pak ukázala jako zhoubná. 
    Prvním je předpoklad, že existuje jakýsi dětský svět, společenství vytvořené dětmi, 
které jsou autonomní a kterým se tudíž musí pokud možno ponechat rozhodování o 
sobě samých. Dospělí jsou zde jen k tomu, aby jim pomáhali. Autorita, jež dítěti říká, 
co má dělat a co ne, zůstává v samotné dětské skupině. To však vede krom jiného k 
situaci, kdy je dospělý vůči dítěti bezmocný a ztrácí s ním kontakt. Může dítěti pouze 
říct, aby si dělalo, co chce, a pak jen dbát, aby nedocházelo k nejhoršímu. Přervány 
jsou tak skutečné a normální vztahy mezi dětmi a dospělými, jež vycházejí z faktu, že 
lidé bez rozdílu věku vždy žijí ve společném světě.6 
  Pokud jde o dítě ve skupině, je na tom ovšem mnohem hůře než dříve. Autorita 
skupiny, i dětské, je vždycky přísnější a tyranštější, než vůbec může být autorita 
jednotlivé osoby. Šance dítěte vzbouřit se nebo podniknout něco na vlastní pěst je 
prakticky nulová. Vzhledem k početní převaze se nemohou bránit a jako děti 
nemohou rozumě diskutovat, ze skupiny není úniku, vzhledem k tomu, že svět 
dospělých se jim uzavřel. Dětskou reakcí na takový nátlak je konformismus nebo 
delikvence mladistvých, často směs obojího. 
  Druhý základní předpoklad, který se stal v současné krizi problémem, se týká 
vyučování. Pedagogika se pod vlivem moderní psychologie a pragmatismu stala 
vědou o tom, jak vyučovat obecně, bez ohledu na konkrétní učivo, jemuž se žáci mají 
naučit. V tomto kontextu myšlení je učitel prostě člověkem, který může vyučovat 
čemukoli. Je připravován na vyučování, a nikoli na to, aby ovládal určitý předmět. 
Takový přístup je přirozeně těsně spjat se základní představou o tom, co učení je. 
Velice málo se dbá na to, zda jsou učitelé ve svých předmětech dobře připraveni. 
Protože učitel vlastní předmět nemusí znát, dochází nezřídka k tomu, že jeho znalosti 
předčí třídu právě tak o jednu lekci. Přestává působit nejlegitimnější zdroj autority 
učitele jako osoby, učitel je ten, kdo pořád toho zná a umí víc než kterýkoliv z žáků. 
A tak už nemůže existovat neautoritářský učitel, který by rád upustil od všech metod 
donucování, protože už nemůže spoléhat na svoji vlastní autoritu. 
   Zhoubnou úlohu hraje moderní teorie učení, která je prostou, logickou aplikací 
třetího předpokladu, jehož se moderní svět po staletí držel a který našel systematický, 
konceptuální výraz v pragmatismu: poznat a pochopit může člověk pouze to, co sám 
učinil. Aplikace tohoto předpokladu v oblasti výchovy a vzdělání je stejně primitivní 
jako samozřejmá: stačí, pokud je to možné, nahradit učení konáním. Nepokládalo se 
za důležité, jak učitel ovládá svůj předmět, bylo tu přání donutit ho, aby stále 
aktivizoval učení, tj.aby nepředával “mrtvé vědomosti”, jak se říkalo, ale místo toho, 
aby stále předváděl, jak vědomosti vznikají. Byl tu vědomý záměr: nikoli vyučovat 
vědomostem, ale vštěpovat dovednosti s schopnosti; výsledkem však byla přeměna 
institucí výuky v odborná učiliště, právě tak úspešná ve výuce jízdy automobilem, 
psaní na stroji nebo i toho, co je v umění života ještě důležitější -jak vycházet s 
ostatními lidmi a jak být populární -, jako byla neúspěšná ve výuce toho, co tvoří 
normální požadavky běžných školních osnov.  
   Další aspekt, kterému se ve výchově přikládá zvláštní důležitost, je smazání rozdílu 
mezi hrou a prací ve prospěch hry. Hra se považovala za živý a nejvhodnější způsob, 
jak se má dítě ve světě chovat, za jedinou formu činnosti, která spontánně vzniká z 

                                                           
6 srv. H.Arendtová, Krize výchovy, in: Mezi minulostí a budoucností, str.159 



Elektronická podoba nebyla úplná  - chybí přední stránky 
                                                  5 

 

existence dítěte.7 
   Takový přístup chce vědomě starší děti udržet na infantilní úrovni co nejdéle. To 
vlastní, co může dítě připravit pro svět dospělých, postupně budovaný návyk 
pracovat, a nejen si hrát, to je smeteno ze stolu ve prospěch autonomie dětství. 
 
   Dítě je poprvé uvedeno do světa ve škole. Škola však vůbec není světem a ani jím 
nesmí chtít být; je spíš institucí, kterou klademe mezi soukromou sféru a svět, aby byl 
mezi rodinou a světem přechod vůbec možný. Školní docházka není požadavkem 
rodiny, nýbrž státu, veřejného světa; ve vztahu k dítěti škola svět zastupuje, i když 
jím ve skutečnosti není.  
   Dítě dosud svět nezná, a tedy musí být do něj postupně uváděno; je nové, a tedy je 
nutné se postarat, aby toto nové dozrávalo ve vztahu ke světu, jaký je. V každém 
případě však zastupují vychovatelé vůči mladým svět, za nějž musí převzít 
odpovědnost, i když ho sami nevytvořili, nebo dokonce i kdyby si přáli, aby byl jiný. 
Tato odpovědnost není vychovatelům uložena svévolně, je implicitní: mladí jsou 
dospělými uváděni do světa, který se neustále proměňuje. Nikdo, kdo odmítá podíl na 
společné odpovědnosti za svět, by neměl mít děti, ani by neměl mít právo se na 
výchově podílet.8 
   Konzervatismus představuje samu podstatu výchovné činnosti; jejím je úkolem 
vždy něco láskyplně opatrovat a chránit - dítě proti světu, svět proti dítěti. I ze 
všeobecné odpovědnosti za svět plyne konzervativní postoj. Ten se však hodí pouze 
do oblasti výchovy nebo lépe do vztahu mezi dospělými a dětmi, a nikoli do oblasti 
politiky, kde máme co činit s lidmi dospělými a rovnými. Konzervativní postoj v 
politice, který přijímá svět, jaký je, a usiluje uchovat status duo, může vést pouze k 
destrukci, protože svět v celku i v jednotlivých částech se nenávratně rozpadá v 
rozvaliny času, pokud lidé nejsou odhodláni zasahovat, měnit vytvářet to, co je nové. 
Hamletova slova “doba se pomátla - pekelný trest/, že k nápravě ji zrovna já mám 
vést” jsou více méně pravdivá v každé nové generaci.9  
   Krize autority ve výchově a vzdělání úzce souvisí s krizí tradice, tj. s krizí našeho 
vztahu k minulosti. Právě s tímto aspektem moderní tradice se vychovatel těžko 
vyrovnává, vždyť zprostředkovávat mezi starým a novým je jeho úkolem; jeho 
vlastní profese od něho tudíž vyžaduje mimořádný respekt před minulostí.  
   Ujasnit si a pochopit, že posláním školy je naučit děti, jaký je svět, a ne jim dávat 
návody, jak žít, to by mělo být prvním závěrem. Protože svět je starý, vždy starší než 
děti samy, učení je vždy obrací k minulosti, bez ohledu na to, jak se lidské živobytí 
realizuje v tom, co je přítomné. Za druhé dělicí čára mezi dětmi a dospělými by měla 
naznačit, že nelze vychovávat dospělé, ani jednat s dětmi jako s dospělými; tato 
hranice by se však neměla nikdy stát bariérou oddělující děti od společnosti 
dospělých, jako by dětství bylo samo autonomním lidským stavem, kde lze žít podle 
vlastních zákonů.  
  Nás všech se dotýká, a nemůže být přenechán speciální vědě, tj. pedagogice, vztah 
mezi dospělými a dětmi vůbec. Výchova je ten bod,v němž se rozhodujeme, zda 
milujeme svět tak, abychom za něj převzali odpovědnost a chránili před zkázou, jež 
by se stala nevyhnutelnou, kdyby nebylo obnovy, kdyby nebylo nových a mladých. 
Výchova je však zároveň bod, kdy se rozhodujeme, zda milujeme své děti tak, 
abychom je nevyháněli ze světa a neponechávali bez pomoci, ani jim nevyráželi z 
rukou šanci vytvořit něco nového, pro nás nepředvídatelného, abychom je předem 

                                                           
7 srv. tamtéž, str 160-161 
8 srv. tamtéž, str.165 
9 srv. tamtéž, str. 168 
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připravovali k úkolu obnovit náš společný svět.10 
 
 

              
Franz Rosenzweig (1886 - 1929) 

 
 

   Franz Rosenzweig byl Rosenstockův přítel. Během války spolu navázali 
korespondenci a později Rosenzweig přispíval do Rosenstockova časopisu Die 
Kreatur. Myšlení tohoto myslitele je zde nastíněno pro srovnání  s myšlením 
Rosenstockovým. Je zajímavé sledovat způsob, jakým oba myslitelé tematizují čas, 
dějiny a společnost. 
   Rosenzweigovo myšlení poutala otázka po konstituentu dějin jakožto času, který se 
děje skrze člověka. Předně se rozchází s chápáním času a dějin německého idealismu, 
v němž později uvidí vyvrcholení metafyzické tradice vůbec. Dějiny nechce nahlížet 
jako obraz, jako v čase rozložené bytí, jež může nezúčastněný pozorovatel přehlížet a 
pak zahrnout do uzavřené teorie. Dějiny lze naopak chápat jen jako něčí čin, tedy 
jako dějiny za něž se má člověk odpovídat.11  
   Rosenzweig klade otázku dějícího se času jako etickou, otázku po dějícím se vztahu 
mezi druhým a mnou. Mají-li být dějiny pochopeny nikoli jako bytí pro pohled 
diváka, nýbrž jako čin původce, je zde v zárodku už založeno to pochopení času 
braného vážně, jež později upřesní tak, že “brát vážně čas” spadá v jedno s tím, že 
“potřebuji druhého”. Srovnáme-li tuto formuli s tou, jež může platit za sumu 
nejvýznamnějšího proudu západního myšlení, že totiž “vědění a moc spadají vjedno”, 
pochopíme dosah jeho rozchodu s tradicí. 
   Společnost a dějiny, i v nich zanořené zacházení se světem věcí, o sobě původním, 
se dějí v potřebování druhého. Čas a skutečnost vstupují do jednoty, jež jako 
nepředvídatelně nová událost sice má jednoznačný mravní nárok, právě proto je však 
i nepředvídatelně otevřená. Toto chápání času s sebou nese i nové chápání 
zkušenosti. 
   V chápání podmínek možné zkušenosti navazuje Hvězda vykoupení na Kanta. 
Avšak Kantovo na předmětnost omezené pochopení  zkušenosti překonává tím, že 
jako úrodné nížiny zkušenosti poznává ta pole, kde se zkušenost udává mezi druhým 
a mnou - světsky a tak, že jsem při tom zároveň zasahován nepodmíněným nárokem.  
   Všechno, co zakoušíme, stojí posledku v horizontu světské zkušenosti, ale právě tak 
i v horizontu lidské, tj. zde mravní zkušenosti. Každá zkušenost se děje jen v jistém, 
pokaždé specifickém druhu časovosti. Jednou v časovosti konstatujícího poznávání. 
Za druhé a základněji však v časovosti “udavší se události”, do níž mohu vstoupit jen 
potud, pokud na ni celým životem odpovídám a tak ji prožívám. Ale za třetí se 
zkušenost děje v ještě jiné a svébytné časovosti, jaká nastává v motlitbě obce i 
jednotlivého člověka.   
   Celek dějící se skutečnosti Rosenzweig nikdy neztrácí z očí, i když se zároveň tato 
starost o celek může vyjádřit jen v rozbití oné apriorní možnosti mít totalitu bytí a v 
návratu ke smrtelnému a odpovědnému já - a tudíž i k návratu k vážnosti vůči času, 
jenž se děje v potřebě druhého. Dík této starosti o celek dějin však nepropadá té 
chybě, že by se opřel jen o samotné já. Naopak ví, že zde a nyní neexistuje žádné 
“mravně dokonalé skutečné sebevědomí”. Odtud však plyne, že ono mravní je jen 
potud, pokud je dokonalé, že “zde a nyní neexistuje nic mravně skutečného”. Mravně 
                                                           
10 srv. tamtéž, str.169 -170 
11 srv. B.Casper, Míra lidství 1998, str.29-31 



Elektronická podoba nebyla úplná  - chybí přední stránky 
                                                  7 

 

skutečné by se uskutečnilo teprve tehdy, kdyby svět a dějiny ve své pluralitě a 
zároveň ve vzájemných vztazích všech jsoucích navzájem byly bezmezně dobré.12 
   Právě tento náhled transformovaný do časové podoby uvolňuje pohled pro to, že za 
konstatovatelnou časovostí poznávání a jí odpovídající transcendentální a 
kategoriální zkušeností, za tím, co Rosenzweig nazývá časovostí prožívání, musí ještě 
existovat taková časovost, jež pro člověka v posledku zakládá smysl. “Jako cosi na 
druhém břehu jeho skutečnosti - co však skutečně být má”. Tento druhý břeh se mu 
otvírá v motlitbě za příchod vykoupení. 
   “Filosofie, jak si ji tváří v tvář zoufalství jedině ještě lze vzít na zodpovědnost, je 
pokus dívat se na všechny věci tak, jak by se jevily z hlediska vykoupení. Poznání 
nemá žádné jiné světlo než to, jímž svět osvětluje vykoupení: všechno ostatní se 
vyčerpává v napodobivém konstruování a zůstává kusem techniky.” 
   Teprve tato zkušenost odkázanosti na druhý břeh, na vykoupení, dovádí člověka k 
jeho nejlidštějším možnostem. 
    Důležitým bodem Rosenzweigova myšlení je to, co Rosenzweig sám nazval 
mesiášskou teorií poznání: překonání staticky nedějinného pojetí pravdy jako čisté 
adekvace pojetím, jež kořeny pravdy vidí v dějícím se osvědčování. “Pravda přestává 
být tím, co je pravdivé, a stává se tím, co se chce jako pravdivé osvědčit.” Takto 
autor sám interpretuje Hvězdu vykoupení. Co se v ní předkládá jako myšlenka, musí 
si každý zodpovědět sám. Musí to všechno nechat za sebou, má-li dospět k pravdě, 
jež leží za vším pouze řečeným a napsaným a spočívá v tom, že člověk jde po své 
lidské cestě. 
    Nejzákladnější zkušenost myšlení Boha je pro Rosenzweiga ve zkušenosti 
odpovědnosti. Tato zkušenost se stala určující pro celé jeho myšlení proto, že uviděl, 
jak ji systémové myšlení (př. Hegel) znemožňuje: takové myšlení, v němž se vyrábí 
Jedno jako Všechno, musí vyloučit každou osobu v její vlastní původnosti - a s ní i 
odpovědnost. 
   Rozhodujícím předpokladem pro jeho vlastní myšlenku vytváří Rosenzweig tím, že 
Boha, svět a člověka odděluje. Neboť vlastní původnost člověka je možná jen za 
předpokladu, že člověk nebude myšlen v dialektické závislosti na Bohu nebo světě. 
Jen tak může být sám sebou bez podmiňujících předpokladů a lze mu tedy přičítat, co 
dělá; nelze ho vykládat jako modus jeho bytí-na-světě, a tedy ani omlouvat tím, že se 
chápe jako to zvláštní, v němž absolutno přichází samo k sobě. 
   Bůh, svět a člověk se ukazují jako jeden vůči druhému jiný. Mezi těmito pra-
fenomény, jejichž fenomenalitu lze dík vždy už se dějící celé skutečnosti jednotlivě 
představit, není žádné souvislé logické spojení. Pro člověka to znamená 
neredukovatelnost jeho samého jakožto odpovědného. Oddělení bytí pra-fenoménů 
musíme předpokládat proto, aby Bůh, svět a člověk skutečně mohli jeden druhému 
něco způsobit.  
   Když nahlédneme, že stvoření jako “už-zde-jsoucí” není hotové a že budoucnost se 
děje teprve skrze člověka, vzniká etická otázka. Dění, jímž se o sobě a pro sebe meta-
etický člověk orientuje, je zjevení. Slovo “zjevení” má tak široký smysl, že se děje v 
každé vážné řeči, v níž člověk sám opravdu něco říká. 
   V odpovědnosti mi nejde o mne, nýbrž o to vůči mně jiné. To, o co mi jde, je druhý 
jako jiný, a teprve skrze něho o náš společný život - jako zdařilý a osvobozený, čili 
jako “mír”, se bez druhého jako osoby nedá dosáhnout. 
   Jak ale najdu směr k tomuto životu, jsem-li “svobodný pán svého étosu” - a tedy 
vůči druhému jako jinému bytostně uzavřen?  V aktu řeči, kdy člověk začne sám za 
sebe vážně hovořit, je jako on sám cele obsažen. Ukazuje sám sebe, přesto mu však 
                                                           
12 srv. tamtéž, str. 32-35 
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jde o vůči němu jiné. V řeči zakouší zasažení tím vůči sobě jiným - a v tom i vůbec 
jiným, který dává, že zde-bytí jest a že jest druhý člověk. To znamená: začnu-li sám 
vážně mluvit, je to už odpověď - odpověď na nekonečný hlas, který nepodmíněně 
míní mne samého a všechno ostatní. 
   Přijetí odpovědnosti v celé jeho fenomenalitě lze myslet jen tehdy, je-li na jedné 
straně splněn kantovský postulát autonomie, tj. jsem-li já sám ve své vlastní 
původnosti tím, kdo zde tvoří skutečnost tím, že sám mluví a jedná. Na druhé straně 
musí to, oč v odpovědnosti jde, být zcela jiné vůči mně, a to tak, aby mělo povahu 
mne mínícího absolutna. 
   V řeči se tím nejobsažnějším způsobem ukazuje “co jest”, mluvení vždy zároveň 
zjevuje, co je a co se děje. To, co se děje, se však děje skrze mluvčího, který na 
základě jsoucího, ale nehotového má jako on sám co nového říci. Všechna 
budoucnost, pro niž je mé odpovědné mluvení otevřeno, se ukazuje jako ta vytoužená 
plnost skutečnosti (“Božího království“). To, co intenduji, když probuzen Boží láskou 
odpovědně mluvím, nemůže být nic menšího než ta pravá skutečnost, jež je však vůči 
mně a mému dějinnému mluvení jiná. 
   Tuto skutečnost, k níž se - zasažen zjevující se láskou Boží - probouzím z meta-
etické uzavřenosti, však mohu přesto předjímat v aktu lásky k bližnímu. Vykoupení 
je tou vlastní skutečností, z níž Rosenzweig myslí. Vykoupení se ukazuje jako 
budoucnost, která se otvírá v okamžiku dějící se Boží lásky. 
  Rosenzweig tedy chápe skutečnost jako dějiny, které se dějí na základě již zde-
jsoucího stvoření. Odvolání se na zkušenost (“absolutní empirismus”) je tím, co 
opravňuje zvláštní podobu jeho myšlení. Zkušenost zde nejspíše odpovídá jakémusi 
přijetí do toho či zdomácnění v tom, čemu Rosenzweig říká “absolutní faktičnost”.  
   Pra-fenomény slouží k tomu, aby se použily na zkušenost všedního dne, pokud je 
zkušeností dějící se odpovědnosti a lásky k bližnímu. Zkušenost, o niž tu jde, je 
zkušenost mezní. Od pouze kategoriální zkušenosti se liší tím, že v ní nejde o 
zkušenost předmětů v nějakém horizontu, nýbrž o zkušenost dění horizontu samého, 
jak se v něm lidský pobyt shledává odpovědným. Tento horizont se děje jako troj-
jediný. Děje se jako to, v čem se člověku jako čas sám, za nějž má odpovídat, stává 
úplne skutečným. 
   Nad tuto zkušenost odpovědnosti už žádná obsáhlejší zkušenost pro člověka není; 
je směrem k tomu nejzazšímu, v co doufáme, totiž ke království Božímu. Každý, kdo 
se mi v aktu odpovědnosti stane bližním, zastupuje pro mne platně celý svět (proto 
zkušenost “absolutní faktičnosti“). 
  Skutečnost odpovědnosti jako bod, jímž prochází dějinně se uskutečňující 
skutečnost, je v celé své faktičnosti umožněna teprve tím, že Bůh je myšlen jako 
nikoho nepotřebující. Nepotřebuje ani svět jako stvoření ani člověka jako meta-
etického tvora. Svět i člověk mají jako pra-fenomény veskrze atheistickou, 
bezbožnou povahu. Právě absolutní uvolnění světa a člověka vůči Bohu je 
podmínkou, aby člověk jako on sám mohl dospět, tj. mohl a musel sám mluvit. Aby 
mohl sám odpovídat, tj. mohl a musel odpovídat za sebe. 
   Taková odpovědnost se však děje vůči světu, který trvá jako již stvořený a o sobě 
jsoucí bez božího vměšování. Ani nehotový svět, který jakožto stvořený je svěřen 
lidské odpovědnosti, nedává člověku žádnou omluvu za nezodpovědné chování. 
   Pokud však člověk jedná odpovědně, může být jeho cílem jen vykoupení čili Boží 
království. Zde zakouší člověk onu boží lásku, jež odpovědnost teprve orientuje a 
plní obsahem.13 
  
                                                           
13 srv. tamtéž, str.40 - 59 
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Emmanuel Lévinas (1906-1995) 
 

    Přímo na Franze Rosenzweiga navazuje pak Emmanuel Lévinas. Počátek nového a 
původnějšího myšlení nachází jak Rosenzweig tak Lévinas v přemýšlení o sebe-
časování dějin samých. Dějící se čas sám nastupuje na místo toho, co západní 
filosofie nazývala slovem “bytí”. V přemýšlení o sebe-časování dějin, kde se myšlení 
- ne už jen reflektující, nýbrž beroucí vážně a žijící svoji časovost - do něčeho pouští, 
se však zřetelně ukazuje, že míra lidství od nás vyžaduje, aby každý z nás potřeboval 
druhého.14 
   Lévinas se svým myšlením, jež se rozvíjí z fenomenologické půdy, staví proti 
základnímu rysu západního myšlení.  Řecké myšlení, ze kterého se naše západní 
odvozuje, se pokouší především a hlavně o to myslet všechno v jednom - bytí se dá 
myšlením uchopit; má sklon všechno shrnovat do jednoty a v jednotě všechno 
dohromady také vidět, protože si skutečností jednotlivého nemůže být vůbec jisto, 
dokud nepochopilo celou souvislost, totalitu všeho jsoucího. (->Hegel: pravda může 
být jen “systém pravdy”) 
   Snaha myšlení po jednotě poznávaného je pochopitelná a prokázala se úspechem. 
Souvislosti světa dostáváme do rukou jen podle této struktury intencionality. Avšak 
bude toto snažení právo i té nejkrajnější pravdě, k níž můžeme proniknout? Lévinas 
odpovídá, že nikoli, pokud bytí jsoucího pochopíme jen a výhradně jako podstatu, 
substanci, což bylo pravidlem pro pochopení bytí v západní metafyzice, jež dospěla k 
nejvyššímu dovršení v novověké apoteóze práce. 
   Prácí bere člověk do vlastnictví skutečnost, jež se mu nabízí jako látka, a dělá z ní 
tak substanci, “věc”, kterou má v ruce, kterou zabral a která je jeho vlastní. Chápe-li 
se ovšem práce sama jako poslední cíl, zůstává člověk s touto jím vlastněnou 
substancí sám. Práce a vypracování světa jakožto poslední cíl znamená neschopnost 
transcendovat. Prací se sice zajišťuji proti nejistotám života, nemůže však mému 
životu dát jeho poslední význam. 
   Bytí, jež si ovládající je myšlení vypracovalo jako mnohotvárné, ale nakonec 
přisvojilo jako jediné, je anonymní. Ukazuje se jako anonymita výskytu, v níž stojí 
člověk jako ten, který je se sebou samým a tímto výskytem substancí nakonec sám. 
Ale, jak ukazuje Lévinas, je tu ještě něco jiného než takto vytěžené bytí jsoucího - je 
tu ještě Druhý. Dokonce ještě dřív než je mi dána jakákoli skutečnost jako 
reflektovaná substance, je pro mne druhý tou původnější daností. 
  Žiji ve svém světě, který jsem v jeho předmětech otevřel. Uprostřed výskytových 
substancí mnou vypracovaných a zajištěných, a tudíž bez transcendence, se setkávám 
s druhým původně jako s tím, kdo se vymyká mému zacházení a moci - a přesto se na 
mne dívá a něco po mně chce. Nejtělesněji zakouším toto “jsoucí” ve tváři druhého. 
Na první pohled je tvář druhého světský předmět mezi jinými. Ve skutečnosti však už 
každé takto stanovující konstatování prolomila. Je to totiž živý obličej, který mluví. 
Tvář druhého sama sebou říká něco, co já sám prostě říci nemohu. Proráží všechna 
moje apriori a nutí mne procitnout ze spánku, který mne poutal k sobě samému. 
Procitám k sobě samému jako k tomu, kterého zpochybnilo a oslovilo to, co stojí 
prostě mimo něho. Obličej druhého tak pro mne znamená tu první a nejpůvodnější, 
protože nezahrnutelnou zkušenost skutečnosti mimo mne. 
   Druhý odpovídá na ten duchovní hlad, který Lévinas ostře odlišuje od potřeb. 
Druhý, který se mi ve své tváři stává zjevným, se mi ještě dřív než jsem se mohl začít 
ptát, ukazuje jako nárok. Lévinas (oproti novověkým analýzám předpokládajícím 
původní duchovní aktivitu člověka) vnímá ve vztahu k druhému jistou původní a 
                                                           
14 B.Casper, Míra lidství, str. 60 
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nepřekonatelnou asymetrii. Druhý se mne původně týká ve své vysokosti a 
nepřekonatelné původnosti. Klade na mne nárok a teprve díky tomuto nároku se 
mohu stát sám sebou. 
   Tento nárok, který promlouvá do mého nekonečného duchovního hladu po 
skutečnosti, má však svůj etický smysl. Neboť přirozeně mohu s druhým zacházet 
jako s předmětem ve světě, což koneckonců znamená, že ho zabíjím. Tvář druhého 
mi říká: můžeš mne zabít. Zároveň však říká: nezabiješ! Dokonce nemůžeš mne 
zabít, neboť i kdybys mi vzal můj tělesný život, nemůžeš odčinit, že jsem se na tebe 
díval. A budu se stále dívat. 
  Tuto situaci nazývá Lévinas  “být rukojmím za druhého”. Kdo je rukojmím pro 
druhého, ručí svým životem za to, že to se životem druhého dobře dopadne. A jenom 
tím se může stát svobodným. 
     
   Heidegger se v díle Bytí a čas pokusil pochopit čas jinak než dosavadní filosofie 
(jako počet pohybu), totiž jako čas pobytu. Jako čas člověka, který jakožto pobyt toto 
své vlastní nezastupitelné bytí jako on sám rozvíjí ve svobodě k smrti. Jsem můj 
život, který se rozprostírá od mého narození do smrti. A v tomto svém pobytu se 
vztahuji k sobě samému. Čas je v tomto smyslu myšlen jako synchronizující 
totalizování.  
   Když se setkávám s druhým, který je pro mne tou původní exterioritou, toto mé 
synchronizování se tu láme, vzniká “trhlina”. Moji cestu zkříží cizí čas. Tuto situaci 
nazývá Lévinas situací diachronie. Čas se mi vždy ukazuje jako čas možného, totiž 
jako vědomím do budoucna rozestřený prostor, který mohu předjímat. Naopak v 
setkání s druhým se setkávám s časem mimo mé možnosti, který tudíž prolamuje i mé 
totalizování. 
   S tímto náhledem do nové časovosti, jež se ukazuje jako časovost diachronicky se 
dějících dějin mezi druhým a mnou, úzce souvisí také fenomén plodnosti. Jak se 
svým smrtelným životem přijímám předvolání před tvář druhého, stávám se 
plodným. Jsem plodný tím, že aktivně vstupuji pod nárok být rukojmím za druhého. 
Paradigmatem plodnosti je otcovství, neboť otec přitakává k času dítěte, dokonce jej 
tímto přitakáním teprve umožňuje. Tak tvoří otec a matka dítě z ničeho tak, jak 
stvořil Bůh z ničeho svět.   
   To nejsouhrnnější ve smyslu neohraničitelné skutečnosti, to nejzazší, k čemu se 
myšlení může dostat, se ukazuje jako dějiny, jež se dějí mezi druhým a mnou. 
Žádnou duchovní archeologií, žádným vykopáváním základů se nemůžeme dostat na 
kořen té provořadé situace, že jsme v odpovědnosti. Naopak jako lidé v této 
odpovědnosti za druhého už vždycky jsme.  
   Pokud se cítíme odpovědni za druhého, cítíme, jak nás nese a zakládá jistá 
minulost, jež každou nitročasovou minulost přesahuje, jakési “hluboké kdysi, nikdy 
dost kdysi”. Zároveň jsme však odkázáni do nějaké budoucnosti, jež se mé moci sám 
sebe rozvrhovat vymyká: “budoucnost nikdy dost budoucí, vzdálenější než je 
možné”. Neboť ani to, oč mi jde, když se postavím k odpovědnosti za druhého, 
nemohu prostě sám intencionálně zahrnout. Není to nic, co bych mohl nějak dokončit 
ani co by mohl dovršit ten druhý a já se stal pouze jeho nástrojem. Jde naopak o to, 
abychom byli společně svobodní, anebo také abychom byli společně zachráněni, 
spaseni.  
   Vyjasnění povahy dění mezi druhým a mnou otevírá přístup ke vztahu k Bohu. 
Když totiž odpovídám na nárok pocházející z exteriority druhého, zakouším zároveň, 
že toto převzetí odpovědnosti má smysl, který jsem sám nezkonstruoval, vím, že jde 
o první závazek a poslední smysl. Odpovědnost je tak tím “polem, kde se nekonečné 
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pouští do konečného, aniž by zapřelo svoji konečnost.” 
 
   Vztah k bytosti nekonečně vzdálené – tj. přesahující každou představu o ní – je 
takový, že každá otázka, kterou bychom si mohli položit o významu jejího bytí, se již 
odvolává na její autoritu jsoucího. Nevyptáváme se na ni, vyptáváme se jí. Nemohu se 
vymanit ze společenství s Druhým, i když přemýšlím o bytí jsoucího, jímž on jest. 
Toto „říci Druhému“ – tento vztah ke Druhému jako partneru v rozmluvě – předchází 
každé ontologii. 
   Způsob, jak se představuje Jiný a překračuje ideu Jiného ve mně, nazýváme tváří. 
Tvář Druhého v každém okamžiku boří a přesahuje plastický obraz, který mi 
zanechala. Neprojevuje se svými kvalitami, ale vyjadřuje se. Přistoupit ke Druhému 
v rozmluvě znamená přijmout jeho výraz, kde v každém okamžiku překračuje 
představu, jakou by si o něm udělalo myšlení. Znamená to tedy přijímat od Druhého 
nad kapacitou Já: což přesně znamená mít ideu nekonečna. Ale to také znamená být 
vyučován. 
   Nekonečnost nekonečna měří Touha, protože ta měří pomocí nemožnosti míry. Ona 
bezměrnost, jak ji měří Touha, je tvář. Tím se dostáváme k rozlišení Touhy a potřeby. 
Touha je aspirací, kterou oživuje to, co je hodno Touhy; rodí se ze svého objektu, je 
zjevením. Zatímco potřeba je prázdnota Duše, vychází ze subjektu.15 
     
    Metafyzická touha míří k absolutně jinému. Je to touha, jež se nedá uspokojit. Touží 
po tom, co přesahuje všechno, co by ji mohlo naplnit. Mimo hlad, který se utiší, žízeň, 
jež se uhasí a smysly, které se ukojí, metafyzika touží po Jiném za vším, co 
uspokojuje. Touha bez uspokojení, která právě míní vzdálení, jinakost a exterioritu 
Jiného. Tato jinakost, nepřiměřená ideji, má pro touhu smysl. Je míněna jako jinakost 
Druhého a jinakost Nejvyššího. 
   Metafyzický pohyb je transcendentní. Na transcendenci je pozoruhodné to, že 
vzdálenost, již vyjadřuje vchází do způsobu existence vnější bytosti. Její formální 
charakteristika – být jiná – tvoří její obsah. Takže metafyzik a jiné se netotalizují. 
Metafyzik je absolutně oddělen. 
   Metafyzik a Jiné netvoří žádný vzájemný vztah, který by byl vratný. Vratnost vztahu 
by je zpřáhla jednoho ke druhému, doplnili by se v systém viditelný zvenčí. Domnělá 
transcendence by se tak rozplynula v jednotě systému, který by zničil radikální 
jinakost Jiného. Nevratnost neznamená pouze, že totožný Stejný směřuje k Jinému 
jinak, než by Jiný šel ke Stejnému. Tato možnost nepřipadá v úvahu: radikální 
oddělení Stejného a Jiného právě znamená, že se nelze postavit mimo vztah Stejného 
k Jinému a konstatovat, zda jeden směr odpovídá nebo neodpovídá druhému. Jinak by 
Stejný a Jiný byli zahrnuti společným pohledem a absolutní vzdálenost, která je 
odděluje, by byla překlenuta. 
   Jinakost je možná jen tehdy, je-li Jiný jiným ve vztahu vůči nějakému členu, jehož 
podstatou je, že zůstává výchozím bodem, že je totožný Stejný ne relativně, nýbrž 
absolutně. Člen může zůstávat ve výchozím bodu vztahu jen jako Já. Být Já, to 
znamená mít svým obsahem identitu – mimo všechny možné individuace, jichž 
můžeme nabýt v nějakém systému vztahů. Já, to není bytost, která zůstává stále stejná, 
nýbrž bytost, jejíž existování spočívá v tom, že se ztotožňuje, že stále znovu nachází 
svou totožnost napříč vším, co se mu přihází. Je identitou par excellence. 
   Vztah Stejného a Jiného se původně odehrává jako rozmluva, v níž Stejný vychází 
ze sebe. Vztah, jehož členy netvoří totalitu, nemůže v obecné ekonomii bytí vzniknout 
jinak, než jako tváří v tvář, jako rýsující hloubkovou vzdálenost  rozmluvy, dobroty, 
                                                           
15 srv. tamtéž, str. 63-71 
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touhy. Myšlení, interiorita, jsou samým zlomem bytí a vznikem (nikoli odrazem) 
transcendence. Tento vztah můžeme poznat jen v té míře, v jaké ho vykonáváme. 
Jinakost je možná jen pokud vychází ze mne.16 
 
   Uvědomění si asymetrického vztahu k druhému znamená dění obratu.Ten provází 
zkušenost, že druhý jako cizinec je absolutní. Druhý mne však zároveň vybízí, 
zasahuje mne a navštěvuje. Tato “zkušenost absolutně vnějšího”, zkušenost nahoty a 
ubohosti, ne-světskosti tváře druhého, v níž mne povolává absolutní nárok druhého, 
je kořenem vší etické zkušenosti. 
   Nestačí ovšem povšimnout si, že zkušenost druhého v obratu intencionálního 
pohybu je absolutní potud, že druhý se prostě vymyká mé moci. Taková zkušenost 
sama by ještě mohla zůstat v rámci dialektiky zjevování a skrývání, kterou Lévinas 
odmítá jako součást myšlení bytí. Mohla by být zkušeností s něčím ke mně 
vztaženým. 
   Záleží však právě na tom, myslet z tohoto obratu ven, tj. tak, aby se zkušenost 
jinakosti druhého i ta absolutní jinakost, jež se v ní hlásí, vymanila z intencionálního 
schématu. Tento nepoměr, jak se ohlašuje v obrácení intencionálního schématu se 
Lévinas snaží myslet pomocí figur stopy a záhady, jež do hry vnášejí časovost. 
  Stopa se ovšem chápe ve zvláštním smyslu: ne jako stopa, již někdo za sebou 
zanechal v úmyslu cosi určitého vyjádřit. Takto chápaná stopa by byla jen znakem 
pro označované. Lévinas zde však chce stopou rozumět něco takového, co omylem 
zanechá dokonalý zločinec tím, že se snažil své stopy smazat. Stopa ruší 
intencionální řád světa - a to právě tím, že se neohlašuje jako znamení ve světě. 
Zanechat stopu v tomto smyslu znamená naopak oddělit se. 
   Nakolik znamená asignace, navštívení druhým, takovouto stopu “absolutně 
jiného”? 
Pouze v takovém významu, který lze zachytit jen v obratu samém, pokud je 
rozpoznána nepodmíněnost druhého v absolutnosti jeho existence. Ale založení této 
absolutnosti, jež je zároveň založením absolutního nároku na mne, abych druhého 
nenechal v jeho smrtelnosti o samotě, nemůže prezentující myšlení nikdy pojmout. 
Vždy už přešlo, vždy už pominulo. Nitrosvětsky se nikdy nestane fenoménem a 
nechává se zahlédnout jen ve smyslu stopy, která právě nitrosvětsky nic říci nechce. 
   To, co ve mne zachovalo svoji stopu v tom, že se mne druhý absolutně týká, se 
zároveň od každého intencionálně uchopitelného významu oddělilo, ačkoli 
nekonečně zavazuje vůči Nekonečnu, vůči absolutně jinému. 
   Čas, jímž ego ve svém sebe-časování v retenci a protenci jest, je ve svém uzavírání 
přerušen předvoláním před anarchickou původnost druhého, původnost bez formy. 
Opuštění vlastního času a času synchronizovaného ego v převzetí odpovědnosti se dá 
zdůvodnit jen tehdy, když mne v původní jinakosti druhého osloví “nepodmíněné” a 
“nekonečné”. Jen pak může mít smysl “být pro to, co je za smrtí”.  
   Nyní se nám diachronie, kterou jsme chápali jako zlom mého egologicky 
synchronizovaně ustaveného času, dává pochopit v úplne jiném smyslu. Stává se totiž 
stopou vždy již událého založení nepodmíněné důstojnosti druhého a tím                        
i nesymetrického vztahu mé odpovědnosti. Stává se stopou úplne jiného času, který 
se už nedá vyúčtovat žádnou transcendentální synchronií, ale ani pouze nitrodějinně 
pochopenou diachronií. 
   To, co ve mne zachovalo svoji stopu v tom, že se mne druhý absolutně týká, se 
zároveň od každého intencionálně uchopitelného významu oddělilo, ačkoli 
nekonečně zavazuje vůči Nekonečnu, vůči absolutně jinému. 
                                                           
16 srv. E.Lévinas, Totalita a nekonečno, kapit. Oddělení jakožto život 
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   Čas, jímž ego ve svém sebe-časování v retenci a protenci jest, je ve svém uzavírání 
přerušen předvoláním před anarchickou původnost druhého, původnost bez formy. 
Opuštění vlastního času a času synchronizovaného ego v převzetí odpovědnosti se dá 
zdůvodnit jen tehdy, když mne v původní jinakosti druhého osloví “nepodmíněné” a 
“nekonečné”. Jen pak může mít smysl “být pro to, co je za smrtí”.  
   Nyní se nám diachronie, kterou jsme chápali jako zlom mého egologicky 
synchronizovaně ustaveného času, dává pochopit v úplne jiném smyslu. Stává se totiž 
stopou vždy již událého založení nepodmíněné důstojnosti druhého a tím                        
i nesymetrického vztahu mé odpovědnosti. Stává se stopou úplne jiného času, který 
se už nedá vyúčtovat žádnou transcendentální synchronií, ale ani pouze nitrodějinně 
pochopenou diachronií.17 
 
   Lévinas ukazuje, že hebrejské pojetí vyučování vychází z představy, která se liší 
nejen od představy řecké, ale i od tradic ostatních kultur. Člověk se podle ní neučí ani 
ze svých skrytých dispozic, od svých předků, ale je vyučován zvenčí. V židovsko-
křesťanské tradici se tento fenomén nazývá zjevením. 
   Jean Lacroix charakterizuje Lévinasovu koncepci takto: 
   “Jen od absolutně jiného se mi může dostat naučení. Toto naučení se dává ve 
vyučování. Až příliš často se říká, že přijímáme jen to, co jsme už virtuálně měli, že 
všechno sobě objevujeme sami. To není pravda, učíme se zvenčí, od druhých. Patří k 
povaze člověka, že je vyučovaná bytost. 
   Vyučování je přímo značka exteriority, jež do mě proniká. Sám Bůh mě vyučuje 
nijak nezaslouženým zjevením. Není pravda, že duch se vyvíjí sám ze sebe a že 
poznání jen rozvíjí, co bylo připraveno uvnitř. Jsem vyučován, čili pravda do mne 
přichází odjinud. Vyučování znamená celé nekonečno exteriority. Stejně dobře lze 
říci, buď že myslet znamená mít ideu nekonečna, nebo že to znamená být vyučován. 
Vyučování je tedy transcedencí jazyka. Mluvit znamená vést rozhovor a hovořit 
znamená říkat slova, která mají smysl, což je jistě ta nejzávažnější a nejtěžší činnost. 
Je snadné mluvit a nic neříkat stejně jako lhát nebo si hrát. Je obtížné mluvit a říkat 
skutečně pravdu. Pravdivě mluvit znamená ztrácet se ničit se.”18  
   Nyní můžeme sledovat mnohé lévinasovské motivy v myšlení E.Rosenstocka. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ČLOVĚK MUSÍ VYUČOVAT 
Eugen Rosenstock-Huessy 

1940 
 

                                                           
17 srv. B.Casper, Míra lidství 1998, str.72 - 90 
18 C.Chalierová, O filosofii Emmanuela Lévinase 1993, Úvod J.Lacroixe, str.10 
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Sociologie vyučování a Augustin 
 

    Svatý Augustin byl poslední ze západních otců, který bojoval s řeckým a římským 
pohanstvím. Když zemřel, byli Vandalové v Africe a římští křesťané se rychle přidali 
k boji antické civilizace proti před-městským kmenům. �ová bitevní fronta spojila 
křesťanské, římské a řecké elementy a kláštery se brzy staly archivy celého antického 
světa.  
 
    Když čteme Augustina, vidíme církev naposledy ostře oddělenou od antického 
“Světa”. Augustin sám kdysi byl typickým představitelem klasické antiky než se stal 
biskupem v Hippo na více než třicet let. Ve svých “filosofických” studentských letech 
zplodil syna - bylo mu tenkrát sedmnáct - a nyní se syn Adeodatus blížil stejnému 
věku. Otec a syn byli pokřtěni téhož dne. Legenda vypráví, jak Ambrosius a Augustin 
střídavě odříkávali 
                                             Te Deum Laudamus 
                                             Te Dominum confitemur 
                                             Te aeternum Patrem omnis terra veneratur…. 
                                             Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sabaoth…. 
 
     Augustin, nezákonný otec, se dovolává Svatého Otce stvoření! Legenda je to 
úžasná. Bohužel o synovi nic neříká. �icméně Adeodatus se nedožil toho, kdy se jeho 
otec stal biskupem.  
 
    Mezi Augustinovým obrácením a smrtí jeho syna se tito dva lidé ocitli ve 
společenském postavení, k němuž ani řecká filosofie ani křesťanská doktrína nemá 
mnoho co říci. Byl zde fyzický vztah otce a syna narozeného mimo manželství, který 
se od aktu obrácení musel chápat jako založený na hříchu. Byla tu náboženská 
blízkost, společný křest třiatřicetiletého otce a jeho nedospělého syna. A byl zde 
intelektuální obr a řvoucí lev Augustin a vedle něho neurčitý, nevybarvený mladík. To 
zřejmě nebyla situace harmonická a žádná logika ji nemohla zharmonizovat.  
 
    �icméně, otec se chopil této bizarní situace. Adeodatus se mu v tu chvíli ukázal 
jako nové stvoření, které Bůh svěřil jeho vášnivé duši. Rozhodl se napsat knihovnu, 
tedy sbírku knih a brožur pro Adeodata.  
 
    To bylo v rozporu s křesťanskou zvyklostí. Tělo a krev nemůže dědit ducha, to byl 
základní axiom církve; dogma o narození z panny, povolání Pavla, který nikdy 
nepotkal živého Ježíše19, instituce kmotra a kmotry20, to je jen pár symptomů tohoto 
myšlenkového základu. Vztah syna a žáka, manželství a kněžství bylo v tomto novém 
Siónu odděleno stejně přísně, jako ve starém Izraeli splývalo. Augustin stál před 
dilematem, jak se stát křesťanským učitelem svého fyzického syna.21 

                                                           
19 Autorita sv.Pavla je v jistém smyslu nižší než apoštolů, resp.evangelistů, protože se nesetkal s 
Ježíšem za jeho života. Kodifikace Nového Zákona se liší od Starého Zákona.    
20 Papež Hyginus (138 -14O) ustanovil instituci kmotra u křtu, který má dbát řádnou křesťanskou 
výchovu dítěte. 
21 „Augustin má ten nejjemnější citový život a oheň v duši; je obdařen onou žízní po poznání podstaty, 
která se lehce přenáší přes veškerou věcnou erudici. Není učenec, je myslitel. Nepokouší se o žádné 
narovnání mezi hebrejskou řeckou tradicí; staví jeden svět proti druhému s touž příkrostí, s jakou staví 
pozemskou obec proti Boží obci. Formoval se však ve znamení pozněantického ideálu vzdělanosti,byl 
učitelem rétoriky a žákem platoniků.Konverze ho přivedla k názoru, že veškerá vzdělávací práce musí 
být dána do služeb víry.“  Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a latinský středověk, str.85 
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    Augustin viděl paradoxnost svého úkolu a pustil se do něj v samém jeho středu. 
Kniha “De magistro” (O učiteli) je jakási předsíň víry, kde se snaží sám sobě 
dokázat, že je to možné. Soubor knih pro Adeodata nikdy nenapsal. Ale “De 
magistro” nám dovoluje znovu prožít toto zvláštní zastavení na jeho cestě životem, 
kde se oddělení těla a ducha, zastávané církví, mělo usmířit. To je velmi moderní, 
stojíme před přesně stejným problémem. Mohou rodiče učit své děti?22 �a jedné 
straně jsme rozbili rodiny a na druhé slyšíme o oidipovských komplexech. Tlak 
energických matek, bezradnost nerozhodných otců, nevzdělanost všech členů rodiny v 
otázkách víry, se nám denně připomínají.  
 
    Předmluva víry pro každého rodiče musí dnes odpovědět na tuto otázku: z jaké 
autority učím děti, které jsem zplodil a které jsou mými legitimními dětmi? �eboť ani 
fyziologické pouto ani zákonný vztah nevysvětlují rozsah a hranice otcovské 
intelektuální autority vůči synovi. Titul “De magistro” vznikl přesně z této 
pochybnosti. “Kdo je tvým učitelem, když  já, tvůj otec, tě zdánlivě učím?” tak by 
mohl znít celý titul. 
 
    Jinými slovy, knížka se snaží rozhodovat mezi rolemi otce, přítele, hrdiny, učitele a 
hříšníka, které Augustin v sobě spojoval a které mohly syna hodně mást. �evíme, zda 
byl syn tak horkokrevný jako otec a pokud byl, mohla ho brzká smrt ušetřit od 
nesnesitelných dilemat. Ve Vyznáních hovoří otec o hříšném zplození syna, a o 
nevinnosti tohoto ovoce hříchu; umíme si představit, že by synovi nebylo právě 
příjemné tohle slyšet nebo jen pocítit. Jaká tíha ležela na nelegitimním dítěti, 
konvertitovi, žákovi, následovníkovi opravdu lvího muže. 
 
    Vody pravdy mohou patrně protékat podivnými kanály a přece zůstat čistou 
pravdou, nicméně si to vyžaduje nějaké objasnění. Pojednání, které je před námi, 
není tedy akademickým zkoumáním významu vyučování obecně, ale zpytování srdcí 
ohledně otcovského práva vést zejména vlastního syna. �emohu se ubránit pocitu, že 
za dialogem se vynořuje velká otázka: měl Augustin právo dát svého syna pokřtít 
zároveň se sebou? Stalo se tak. Stejný krok, který byl pro Augustina vrcholem jeho 
vášnivého života, podstoupil i Adeodatus, protože byl synem tohoto muže.  
 
    V tom je pak smysl Augustinovy knížky. Vychází z jedinečné situace, kdy se právě 
zastavil mezi “světem” a církevní hierarchií a nejvíce se tak přiblížil naší vlastní 
neinstitucionalizované životní situaci. Zvenčí se tento dialog řadí do filosofie nebo 
teologie. Patří však do třetího typu literatury. Z tohoto třetího typu obvykle uznáváme 
jen biografické texty, dopisy nebo autobiografie. “De magistro” může obrátit naši 
                                                           
22 „Za samostatnou studii by stálo tematizování novověké, osvícensko-estaticky orientované školy a 
povinné školní docházky jako instituce výrazně protirodinné. Jejím hlavním smyslem posléze bude 
vytrhnout dítě z rodinných předsudků a nabídnout mu alternativní, vyšší intenci, totiž aby se 
prostřednictvím školy ztotožnilo se státem, jeho ideologií a mocí. Takřka archetypálním zobrazením 
této tradice v dokonalosti karikatury je sovětský pionýr Pavlík Morozov, který dle školního návodu 
udává vlastního otce a stane se posléze důležitým martyrem sovětského státně školního mýtu.   V této 
tradici dosud pevně vězí ony řetězovité formy školních osnov, jejichž skrytým, často nevědomým 
motivem je znemožnit mezigenerační rozhovor. Obsah základního vzdělání stejně jako hodnocení 
jednotlivých událostí a terminologie v jednotlivých předmětech se v průběhu lidského života obvykle 
jednou, někdy i několikrát změní, takže rodiče často nerozumějí tomu, co se jejich děti učí.   V 
některých školách nedávné minulosti učitelé dokonce otevřeně přiznávali, že jde o záměr. Rodiče by 
svým působením děti pletli a kazili by tak komplexní vliv školy.“ 
Z.Pinc, Fragmenty z filosofie výchovy, str.34 
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pozornost na fakt, že tyto texty, psané proto, aby řešily můj vlastní nejosobnější 
problém, pokrývají širší oblast než jen autobiografii. Patří sem také pravé 
sociologické zdroje. Dopis je především součást korespondence. A důležitá 
korespondence představuje boj, zápas dvou duší. Korespondence mezi Abélardem a 
Héloisou není filosofické ani teologické pojednání, ani autobiografie. Je to totiž 
korespondence, sociologický fenomén. Zvláštní je, jak se sociologie tomuto fenoménu 
vyhýbá. Dva milenci se možná zdáli být příliš blízcí jeden druhému, než aby se mohli 
stát vzorkem sociálních a skupinových procesů. Ale dialog mezi otcem a synem, 
kterým se zde zabýváme, nemůžeme správně zařadit, dokud nerozšíříme svoje 
kategorie. V tomto dialogu vedou otec a syn bitvu mezi otcovstvím a synovstvím. Jaký 
druh literatury to tedy je? �azývat ji osobní je stejně nedostatečné jako nazývat ji 
biografickou. Ti dva totiž nehledají osobní řešení: hledají jednoznačné, pravdivé 
nebo dokonce vědecké řešení.  
 
    “De magistro” je vzrušující tím, jak zpochybňuje naši představu, že bychom mohli 
mít vědu o společenských záležitostech bez tohoto osobního, biografického základu v 
samých kořenech, nebo že bychom mohli užívat dopisů a deníků bez sociální pravdy a 
univerzálního řešení, jež jsou jejich korunou. Myslíme na naši osobní spásu. A 
všechny sociální formy jsou výsledkem tohoto boje o osobní spásu. De magistro je 
toho výmluvným příkladem. 
 
    Tím se kniha dostává do ostrého kontrastu s obvyklou pedagogickou literaturou. 
�enapsal ji slavný profesor rétoriky Augustin ani biskup z Hippo, nýbrž otec, který se 
cítil nesvůj ohledně svého oprávnění být učitelem, otcem, křesťanem ve vztahu ke 
svému synovi, bratru ve víře. Snažil se v ní nalézt pravdu a nic než pravdu nikoliv 
proto, že byl ve vědeckém a nezaujatém rozpoložení, ale proto, že se cítil vehementně 
svázán svou rolí ve společnosti. Jinými slovy, pokud tuto knihu Augustin napsal, 
protože chtěl zůstat zakořeněný a celistvý, pak je možné, že sociální vědy pramení z 
osobní náklonnosti, vášně a příslušnosti23. A potom je také pravda, že neučíme druhé 
činit dobro proto, že dobří jsme, nýbrž proto, že jako Augustin učit musíme, jsme 
nuceni vlastními silami našeho života a dokonce i jeho výstředností jako v 
Augustinově případě, i proti naší kvalifikaci, přijmout roli učitele. 
  
   Objektivní poradce by mohl Augustinovi doporučit, aby poslal syna do veřejné nebo 
církevní školy a tak odlehčit břemeno vložené na mladého muže. �e tak Augustin. I 
on, který zhřešil, když zplodil Adeodata, si přesto přál a toužil vyučovat tohoto syna. 
Svůj handikep patrně cítil, ale učit musel. Vyučování jako nedílná součást správné 
cesty životem, jako nezbytnost i kdyby to učení bylo špatné - to je jistě nová nota v 
                                                           
23 Kniha I.Wallersteina „Kam směřují sociální vědy“ odpovídá na otázku, z čeho sociální vědy 
pramení (str.11):   „Myšlenka, že můžeme porozumět lidské povaze, vzájemným mezilidským 
vztahům lidí k duchovním silám, jakož i sociální struktuře, kterou lidé vytvořili a v jejímž rámci žijí, je 
nejméně tak stará jako psané dějiny. O těchto otázkách pojednávají stejně tak autentické texty, které 
nazýváme filosofickými. Existuje rovněž po věky ústně předávaná moudrost, která byla nezřídka v 
určitém časovém bodě zaznamenána. Většina této moudrosti byla bezpochyby výsledkem induktivního 
třídění celkové a dlouhodoběji prožívané zkušenosti lidí s životem v určité části světa, ať již byla 
prezentována ve formě zjevení, nebo racionální dedukce z některých podstatných věčných pravd.   To, 
co dnes nazýváme sociální vědou, je dědičkou této moudrosti. Je to však vzdálená dědička a dědička 
neprojevující uznání a vděk; sociální věda se totiž vědomě vymezovala jako hledání pravd, které 
překračují hranice takto obecně přijímané nebo odvozené moudrosti. Sociální věda je dílem moderního 
světa. Její kořeny spočívají v úsilí rozvíjejícím se od 16.století a je součástí konstrukce našeho 
moderního světa, jejímž cílem je rozvinout systematické světské vědění o skutečnosti, které je nějak 
empiricky podloženo.“ 
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našich diskusích o vzdělávání - Člověk musí vyučovat. 
 
    Když to porovnáme s pedagogickými texty Johna Deweyho24 - a že jsou početné a 
vlivné - uvidíme ten kontrast. Dewey ani jednou neřekne, proč musí psát své knihy a 
pokračovat v učení. Když rozebírá základní předpoklady a principy vzdělávání, bere 
ohled jen na žáky, malé oběti našich vzdělávacích aktivit. Učitel je pro něho 
samozřejmost. Že by mohl být učitel právě tak bytostně zasažený jako žák, ukřivděný, 
ublížený nebo vyčerpaný, toho si většina pedagogických diskusí nevšímá. 
 
    Vychází tato nerovnováha z představy, že učitel je placený zaměstnanec a jeho 
odměnou je plat? Ale pokud je plat všechno, co ze svého vyučování učitel má, 
neznamená učení v jeho životě nic, a pak nemůže být dobrým učitelem. Přesto 
pedagogické teorie berou trápení učitele jako něco, o čem by se v dobré společnosti  
nemělo hovořit. Rodičům, žákům, absolventům a veřejnosti se říká, proč takové a 
takové zacházení dává chlapci a děvčeti to nejlepší možné vzdělání. Své zboží jsme 
prodali, ale naše pedagogické teorie se tím zdiskreditují jako reklama. 
 
    Realistický přístup by musel nejprve ukázat, jak, proč a že se vůbec může dospělý 
člověk nechat přimět k tomu, aby bláznil s mladými lidmi v tomto byznysu vyučování 
a učení, jeden sporadicky, jiný profesionálně, ale všichni se zanícením.  
 
    Fakt, že John Rockefeller25  po celý svůj život učil v nedělní škole, proč, jak a zdali 
to měl vůbec dělat, patří právě tak do vědeckého zkoumání jako to, jak, proč a zda 
vůbec se má John Doe učit abecedu. Ale rozdíl v těchto dvou otázkách je zřejmý. O 
druhé otázce se dá diskutovat v nepřítomnosti malého Johna Doe, který je ještě malý 
a nerozumí tomu. Podíl žáka ve vzdělávání se dá uchopovat nejrůznějšími 
abstrakcemi, vágními ideály, zázračnými systémy a  statistikami. Ale o autoritě a 
kvalifikaci Johna Rockefellera, nebo mého bratrance, či nelegitimního otce vyučovat 
zbožnost, náboženství resp. historii musíme s nimi diskutovat s plným ohledem na 

                                                           
24 John Dewey (1859 - 1952) byl americký pedagog a reformátor vzdělávání. Jeho myšlenky měly 
velký vliv po celém světě. Je považován za jednoho ze zakladatelů filosofie pragmatismu a je také 
znám jako otec funkcionální psychologie.   Základní ideové pilíře pragmatické pedagogiky jsou ve 
stručnosti tyto:1. Dítě (žák) se stává centrem, kolem kterého se krouží veškerá výchova, učební 
prostředky atd. Tuto tendenci pragmatické pedagogiky nelze chápat jako krajní pedocentrismus, ale v 
tom smyslu, že žák má aktivně pracovat, žít vlastním životem a zmocňovat se aktivně životních 
zkušeností. Tak jako u reformní pedagogiky je základním východiskem hluboké studium psychologie 
dítěte.2. Vyučovací proces pragmatická škola nechápe jako předávání systematicky uspořádaných 
vědomostí, ale jako rozvíjení dětské zkušenosti. Dítě proto má mít kontakt se společenskou i fyzickou 
zkušeností, má ji znát. Tato zkušenost nemá být náhradou, jak ji prezentovala stará škola. Dítě má 
získávat vlastní aktivitou zkušenosti, tato činnost ho výrazně motivuje, vzbuzuje zájem a vyvolává 
problémy. Toto mu nemůže poskytnout ani tradiční škola ani tradiční knihy. Zkušenosti žáci získávají 
v osobní činnosti. 
25 John Davidson Rockefeller (1839 - 1937) byl americký průmyslník a filantrop. Provedl revoluci 
ropného průmyslu a definoval strukturu moderní filantropie. V roce 1870 založil firmu Standard Oil a 
řídil ji do svého odchodu do penze. Její akcie si stále držel ve svém vlastnictví a jak benzín nabýval na 
důležitosti, jeho jmění vzrůstalo a stal se tak nejbohatším člověkem na světě a prvním americkým 
miliardářem, a je často označován za nejbohatší osobu v celé historii.   Standard Oil byl odsouzen 
federálním soudem z monopolistických praktik a v roce 1911 rozdělen. Rockefeller použil své jmění 
hlavně k vytvoření moderního systému přístupu a zaměření filantropie, jejíž objevy měly za následek 
přední objevy v medicíně, vzdělání a vědeckém výzkumu. Založil také Chicago University a 
Rockefeller University. Byl oddaný Severnímu baptismu a během svého života podporoval mnoho 
církví založených institucí. 
wikipedie.cz 
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jejich individuální osobnosti, nedostatky a výstřednosti. 
 
    Tito vyučující lidé jsou reální, dospělí lidé, kteří nepatří do houfu na školním hřišti, 
plátci daní, dospělé sociální fenomény sami o sobě. Kdyby se problém učitele stal 
základem pedagogických diskusí, kdybychom se ptali: “Může někdo učit? Musí učit 
každý? �eměl by učit nikdo?”, výchova by se náhle stala politickou a sociální vědou. 
Ale zatím je to tak, že výchova je humanistickou a dokonce humanitární zvláštností, 
neboť je pouze dáváním někomu, za něž učitel jako odměnu pobírá plat. 
 
    Sociologický přístup ke vzdělávání musí vysvětlovat životy děkanů, učenců, 
asistentů, školníku, absolventů, ředitelů škol, stejně jako chlapců a děvčat. 
 
    Mohlo by se zdát, že Augustin byl nucen zaměřit se na ten jediný bod, kde všechny 
působnosti, jež tvoří vzdělávací proces, splývají dohromady. Přetékání je vyučování a 
ovlivňování je proces být vyučován, se mu ukázaly jako smysl jedné a téže energie. A 
vztah člověka k této energii mu nedal spát. 
 
     Augustin je nevyčerpatelný. Poskytl vodítko středověku i moderní době. A nyní se 
zdá, že by dokázal spojit dva oddělené proudy našeho vědomí, totiž vzdělávání a 
politiku, do jednoho nového začátku. Jak bychom měli nazvat tuto třetí roli člověka? 
 
    Augustin dal středověku základ pro axiom o víře a rozumu. Anselm převzal od 
Augustina jeho Credo ut intelligam (věřím, abych pochopil), jeho metalogiku. �eboť 
metalogika je to, co mi říká, k čemu mám použít svoji logiku. Anselm a po něm 
všichni scholastici použili sílu Augustinovi logiky, aby znovu promysleli všechny 
zkušenosti člověka s tím, kdo ho stvořil.26  
 
    Když se toto dědictví “metalogiky” úplne vyčerpalo, poskytl Augustin moderní 
době její metafyziku, prostřednictvím Lutherovým a Descartovým. Svět přírody byl 
zbaven démonů a jako stvořený svět se otevřel pro nekonečně mnoho racionálních 

                                                           
26 Friedrich Heer ukazuje ve své knize Evropské duchovní dějiny, že nejen celý středověk čerpal z 
Augustina: „Po Homérovi Augustin zakládá Západ, západní křesťanství. Augustin se stává korunním 
svědkem zastánců spiritualistického pojetí dějin od 11. Do 19.století. Jeho 15 knih O trojici se stává 
základním dílem západní teologie. Je to učení o vztazích Boha k jedinci, k lidstvu, světu, přírodě a 
dějinám a směřuje ve všech svých rysech proti helénistickému Východu. Augustin už sotva umí řecky. 
Východ jke pro něj domovem všech herezí, myšlenkových a věroučných nesnází, které tíží jeho srdce. 
Důkazem toho je jeho vlastní životní pouť „od manichejského sensualismu a materialismu k 
akademickému skepticismu, a pak konečně ke křesťanské víře a teologii.  U Augustina lze najít takřka 
všechno a v tom právě spočívá tajemství jeho nesmírného působení na ortodoxii i nonkonformisty po 
následujících jeden a půl tisíce let. Augustin se stává lomem, ze kterého si berou materiál ortodoxní 
scholastikové, spiritualisté a heretikové všech názorů, osvícenco i antihumanisté. Nacházejí tu 
obhajobu rozumu i autority, svobody vůle i nejtužší predestinace. Augustin chválí pohanské filosofy, 
zvláště Platóna a novoplatoniky, na kterých hluboce závisí jeho učení o Bohu. Prohlašuje, že celá 
lidská moudrost není ničím, paprsek Božího světla a jeho milost jsou vším. Augustin oslavuje 
veškerenstvo, stvoření jako jedinečný zázrak Boží, jehož krása tkví právě v tom, že se skládá z 
protikladů.  Augustin je mužem mnoha pravd, mužem, který ztělesňuje všechny myšlenkové  postoje 
jednotného pozdně antického světa pohanů a křesťanů. Aby mohl obhájit svou osobní spirituální 
existenci, považuje je však za historické etapy svého života, a tím je rozkládá na síly a projevy, jež lze 
přijmout, či odmítnout, které slouží spáse, nebo ji ohrožují. Proto má už pro něj samotného jeho život 
exemplární význam jakožto obraz světových dějin (Augustin přichází ke smyslu Evropy 
prostřednictvím „omylů“ a „hříchů“ svých duchovních a politických otců a matek). Je to příklad toho, 
jak Bůh vychovává  lidstvo skrze hříchy a pokušení během pomalého postupu k věčné blaženosti.“ 
str. 30 
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zkoumání. Toto naprosté přerušení pout mezi člověkem a přírodou, myslí a tělem, 
umožnilo pokrok vědy. V pozadí je Augustinova metafyzika, protože Descartes se 
mohl odvolat na jeho učení, že Bůh je mimo tento svět a člověk je zde jeho rozumným 
zástupcem, pokud očistí svoji mysl  od veškeré připoutanosti ke světu, a pokud budou 
všichni vědci spolupracovat jako jedna mysl.  
 
    V obou případech metalogiky a metafyziky přenesl Augustin procesy logiky a fyziky 
do širší oblasti, do života lidské duše. Učil, že určitá duše dokáže používat svoji 
logiku o Bohu beztrestně a s užitkem. Učil také, že určitá duše dokáže používat svoji 
fyziku o světě bez chyb a s možností pokroku. Pod podmínkou, že člověk bude milovat 
bližního jako sebe samého, může skutečně poznávat všechny tyto věci, aniž by skončil 
v čarodějnictví a gnosticismu. A proto je všechna naše věda univerzální a otevřená 
jako denní světlo, neboť je augustinovská. 
   
    V “De magistro” popisuje Augustin třetí počátek. �epíše zde úvod ke každému 
rozvažování o Bohu, v němž ukázal, že každý, kdo vysloví pravdivou větu, už musí 
věřit v onu sílu, kterou pak překonáváme svůj sobecký zájem a slepé skvrny. 
�edoporučuje odpoutat se od světa, než začneme zkoumat jeho fakta. Píše preambuli 
pro všechny, kdo se cítí vehementně poutáni ke své společnosti a chtějí s ní zůstat 
svázáni, i když budou naplno využívat své racionální a kritické schopnosti. Když 
hledáme realistickou sociologii, jsme v obležení abstraktních teorií vzdělávání. 
Augustin říká, že sociologie musí zahrnovat naladění samotného sociologa, jeho 
potřebu spásy. Já, autor této knihy, i ty, její čtenář, stejně jako John Dewey, nehledě 
na jeho volání po neosobnosti a stejně jako všichni studenti, musíme dosáhnout 
funkčního uspokojení v pravdivém systému vzdělávání.  
 
    Augustin nám dává metaetiku výpovědi a komunikace. �ež začneme používat naši 
etiku lidských vztahů, musíme se dozvědět, čí život může užívat funkcí a rolí, jež se 
nám v těchto vztazích nabízejí. Kdo se má stát otcem, synem nebo studentem? Je to 
jen taková bytost, která dokáže snést všechny tyto obrovské formativní vlivy a zvyky 
bez úhony, aniž by se zkazila. Kdo vstupuje do nějaké korespondence27, musí mít jisté 
kvality, má-li jeho korespondence a něco stát. 
 
    Metalogika, metafyzika a metaetika. Byl to opravdu velký muž, od něhož vzešlo 
světlo hned třikrát, pro tři různé úkoly, pro teologii ve 12. století, pro filosofii v 
16.století, a pro sociologii, a sociologické myšlení vůbec, ve století 20.   
 

            �esoučasnost vzdělávání 
 

    �ení obtížné blíže určit princip Augustinovy metaetiky. Ukáže se, proč Augustin 
prosazuje takovou vědu o společnosti, která klade vzdělávání do samého centra všech 
sociálních procesů a faktů. 
 
    Žádný jiný myslitel neviděl hlouběji do hádanky, kterou před člověka postavil 
“čas”. Augustinovy poznámky o “čase” v jeho Vyznáních jsou právem proslulé28. K 

                                                           
27 correspondence může též znamenat soupatřičnost, soulad; pozn.překl. 
28 Problém času patří k základním augustinským tématům. Augustin ve svých úvahách o  času a 
věčnosti sledoval především určité teologické cíle, mimoděk však při tom vypracoval první klasickou 
variantu budoucích filosofií spojujících čas s časovým vědomím. Čas je jednak to, co již není 
(minulost) a jednak to, co ještě není (budoucnost). Mezi nimi je přítomnost, která by měla být tím, co 
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tomuto tématu můžeme ale citovat mnoho jiných obvykle zanedbávaných pasáží.  
 
    Myslitel, který má co říci na téma čas, je dnes velmi moderní. �ejenergičtější 
myslitelé naší doby se trápí nad záhadou času. Jsou zmateni faktem, že mysl může být 
myšlena jako mysl pozorující těla v prostoru, ale že tatáž mysl, aby vůbec fungovala, 
potřebuje čas. Je pravda, že mysl pozoruje fakta světa a prostoru. Ale zdáme se být 
neschopni pozorovat čas, pokud naše vlastní myšlení trvá v čase. Subjekt myslitele je 
subjektem v časovém proudu, je tedy podmíněn časem. Ale jak může to, co je 
podmíněno nějakou silou, být vůbec samo schopno této síle rozumět? Jsme-li 
produkty našeho času, nikdy nemůžeme poznat tento čas stejně, jako poznáváme fakta 
z okolní přírody. 
 
    Myšlení se děje v čase, vzdělávání se děje v čase. �aše děti posíláme do školy po 
mnoho let. Ale moderní skepticismus rozpitval čas a shledal, že se skládá z 
nespojených atomů, vteřin. �ejvětší škola myšlení v této zemi učí, že čas zná pouze 
minulost a budoucnost, že přítomnost je pouhé ostří břitvy s kratinkou životností, a že 
když mluvíme o “přítomné době”, zacházíme vlastně s fikcí. Každou přítomnost v 
tomto širším smyslu nazývají “zdánlivou přítomností”, fiktivní jednotkou času. 
Hodina ve třídě, válka, revoluce, ve které se ocitáme, jsou podle těchto logiků fiktivní. 
A logika se zdá být na jejich straně.  
 
    Ale je-li to tak, pak můžeme dát sbohem vzdělávání. Pokud se školní hodina skládá 
z nesouvislých zlomků vteřin, pak je vzdělávání nemožné. Každá škola plánuje učební 
osnovy, jakoby se čas v jistém smyslu zastavoval. 
 
    Augustin tímto rozporem trpěl. �aznačil směr, jenž by umožnil nalézt řešení. 
Snobismus moderních skeptiků vyhlašuje přítomnost za neexistující a věří pouze v 
minulost a budoucnost, pod Augustinovým pátravým pohledem tento postoj však 
roztaje jako sněhová vločka.  
 
    Spis “De magistro” bychom chápali příliš fragmentárně, kdybychom jej nečetli v 
rámci Augustinovy filosofie času. A naopak naše uvažování o čase získává solidní 
základ, pokud pochopíme do hloubky, že celé naše vlastní myšlení se odehrává v 
čase.  
 
    �ikde se to neprojevuje tak evidentně jako ve třídě vzdělávacích institucí. 
Vyučování není okrajovým tématem pro vědu o čase, neboť poukazuje na fakt, že 
myšlení se děje v čase. Jádrem každého vyučovacího aktu je čas.  
 

                                                                                                                                                                       
je. Ale ta vzhledem k rychlé proměnlivosti stvořených jsoucen nám jaksi stále uniká mezi prsty: i ten 
nejmenší zlomek přítomné vteřiny přechází okamžitě v minulost - „kdyby přítomný čas byl stále 
přítomným neměnil se v minulý, již by to nebyl čas, nýbrž věčnost.“. (Vyznání) A to, co po tomto 
neexistujícím přítomném okamžiku následuje, je v současné chvíli teprve budoucností. Čas je tedy 
něco, co nemá trvání mezi dvěma nic. „Není nic takového jako „dlouhý čas“ či „krátký čas“, neboť 
nemáme takových věcí jako minulost nebo budoucnost; nepřísluší jim žádná existence, leda v 
duši..“„Čas je trvání samotného ducha.“   Své úvahy o čase shrnuje Augustin v XX.hlavě Vyznání 
takto: „Nyní je úplně jasno, že není minulý ani budoucí čas. Také nelze správně tvrdit, že jsou tři časy, 
totiž minulý, přítomný, budoucí. Správně by se mělo říci: Jsou tři časy, totiž přítomný čas s hledem k 
minulosti, přítomný čas s hledem k přítomnosti a přítomný čas s hledem k budoucnosti. Tyto tři časy 
vidím ve své duši, jinde jich nevidím. Přítomnou s hledem k minulosti je paměť, přítomným s hledem 
k přítomnosti je nazírání a přítomným s hledem budoucnosti je očekávání.“ (str. 399 - 400) 
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    V těchto případech se čas objevuje nejméně ve třech předpokladech naráz. Za prvé 
je zde plán celého učiva, za druhé jsou zde dva druhy lidí, jedni starší, jiní mladší, 
oba druhy mají vlastní čas, a přesto oba patří do stejného rozvrhu. 
 
   Zdá se, že zde máme celkově vzato časovou směs všech sociálních vztahů. Učitel a 
student nejsou vrstevníci a přece jsou synchronizováni. Z tohoto důvodu se zdá, že 
dva “časy”, dva životy se mohou spojit. Bez této základní víry by bylo vyučování 
nemožné. Vyučování může být cokoliv jiného, omezíme-li své hledisko na 
chronologickou kostru, ale stále ukazuje dva lidi, z nichž přinejmenším jeden je, co se 
týče znalosti učiva, napřed před ostatními. “Být napřed” zde jednoduše vyjadřuje 
učitelovu obeznámenost s látkou. Alespoň o pět minut dříve než jeho student ji musel 
znát. Zatímco ve všech ostatních případech může být rozdíl mezi starým a mladým 
zamlčen nebo zapomenut, při vyučování je tento nepoměr učiněn opěrným pilířem 
celého procesu. Zde je rozdíl v čase nutný, aby umožnil proud zkušeností. 
 
    Učení je chtě nechtě založeno na posloupnosti času. Důvod, proč by měl učitel 
věnovat svůj čas mladému floutkovi a proč by ten mladý měl vložit svou důvěru do 
starého osla, zůstává nevysvětlen.  
 
    Augustin dělá přesně následující: vidí, že sociální itinerář musí sdružit mladé a 
staré, vzdělané a nevzdělané.  
 
    Ve vyučování se totiž sociální systém odhaluje jako systém založený na harmonii 
nevyčíslitelných časů. Lidé různého věku jsou nuceni koexistovat. Ale odlišný věk 
znamená také odlišné ideály, odlišné zájmy, odlišný rozhled, vkus, víru. A přesto učit? 
Přesto proudí světlo od zástupce jednoho času k zástupci času jiného? To není 
akademická otázka. Kolik rodičů si v posledních desetiletích jenom řeklo, že časy se 
mění, jak tedy mohou své děti něco naučit? 
 
    Přesto od časů, kdy se vyučuje, je střet mezi různými časy s jejich různorodými 
pravdami pokládán za oprávněný. Relativní charakter všech rozdílů v časech a 
pravdách je tedy základem všeho vyučování. Ale to znamená, že veškeré vyučování je 
založeno na určitém přesvědčení o našem vztahu k času a našem ponoření v něm. 
 
    A to je jistě pravda. 
 
    Rozdíl ve věku mezi spolupracovníky může být náhodný, časový rozdíl mezi 
učitelem a žákem existuje z definice. Jsou “nesoučasníky” nikoliv současníky. Dvě 
časové existence, z nichž jednu ztělesňuje učitel, druhou žák. Ve studiu, ve vyučování, 
ve vzdělávání se dosahuje zázraku v přenesení obou těchto subjektů do třetího času, a 
tento most se nazývá přítomnost.  
 
    �emohu nalézt nikoho, vyjma Augustina, kdo by promýšlel tuto situaci. �ahlédl 
jsem za úcelem ověření tohoto tvrzení do dlouhého seznamu knih o etice, 
středověkých i moderních. �ikde jsem neshledal, že by autor viděl problém v časové 
propasti mezi učitelem a žákem. A přitom nejtemnější rozpolcení člověka se nám zde 
dívá do tváře. A naše příručky o etice hovoří o spravedlnosti, vlastnictví, zločinu, 
práci a vládě. Vzdělávání přichází jako dodatek se všemi optimistickými barvami 
nejsnazší části etického systému. A o učiteli a jeho právech se nám nezmiňuje nikde. 
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    Augustin viděl, že všechny naše potíže pramení ze vzdělávacího úkolu. Od nás, 
malých lidí, je podle něj očekáváno, že skrze věky zformujeme jednoho velkého muže. 
Od Adama až do konce věků je člověk jeden. Umírají věky. Umírají generace, 
jednotlivec prochází nejméně sedm věků  během svého krátkého života. A přece 
krevní řečiště ducha přežívá každý z věků. Pro tento velkolepý úkol musí být k 
dispozici různé časy a věky musí být donuceny koexistovat, ačkoliv každý z nich trvá 
krátký úsek. Augustin v De genesi contra Manicheaos I říká: ”Věk dospělého člověka 
odpovídá pátému dni stvoření, kdy byli stvořeni ptáci a ryby. Proto musí člověk 
vyučovat, proniknout vzduchem jako pták s okřídlenými slovy nebeského učení. Bez 
ohledu na čas prorážet  jeho vlny jako velryba. �a druhé straně jeho studenti patří ke 
druhému a třetímu dni stvoření. Zatímco se jako děti koupou v plném světle prvního 
dne, chlapci a děvčata se pak začínají rozpomínat a odlišovat, první odlišení je mezi 
nebem a zemí, mezi vysokým a nízkým, tělesným a duchovním. V tomto smyslu mohou 
věky napodobovat věčnost vzájemnou koexistencí.”29 
 
      Z tohoto důvodu je podle sv.Augustina dán proces vyučování do centra veškeré 
sociologie. Toto je jediný důležitý rozdíl mezi  křesťanskou sociologií, která je 
postavena na slovu, a naturalistickou sociologií. Lidé obvykle odvozují autoritu 
učitele pouze z jeho speciálních znalostí. Když tak činíme - jako sv.Tomáš - řítíme se 
do propasti škatulkování. Když lidé vyvozují právo na vyučování od “Státu”, padají 
do propasti propagandy a lži. Pouze není-li vyučování založeno na žádných jiných 
vnějších nebo logických procesech mimo vyučování samotné, pouze tehdy je 
vzdělávání uznáno jako originální a neredukovatelná situace vztahu mezi dvěma 
dušemi, kterou unikneme peklu -ismů, vyšetřování a propagandy. My všichni 
potřebujeme odpověď na jednoduchou otázku: Jak mohou lidé, kteří nejsou 
vrstevníci, spolu zdárně žít? Augustinova odpověď zní: Uspějí, pokud přiznají, že 
vytvářejí posloupnost, a pokud připustí, že přináleží do různých časů. Jestliže je 
rozdíl časů přiznán, mohou lidé příslušnými činy stavět přes časy most. Těmito skutky 
se vytváří to, co se nazývá “přítomnost”. Přítomnost tedy není faktickým údajem dění 
z přírody, ale plodem sociálního úsilí.  
 
    Učitelův život před tím, nežli převezme roli učitele, a studentův život před tím, než 
se stane studentem tohoto učitele, neznají jinou přítomnost než ostří břitvy mezi 
minulým a přítomným. Když tito dva hovoří, muž A tím, že přijímá roli učitele, 
přiznává, že reprezentuje minulost, a muž B se v roli studenta dobrovolně nabízí k 
reprezentování budoucnosti. Tím, že berou na sebe obě tyto role, vynořuje se 
přítomnost, která stojí mimo minulost a budoucnost jako jejich společná půda.  
 

Analýza textu 
 

    Ve dvou předchozích kapitolách jsme se zabývali situací mezi  Augustinem a 
Adeodatem a problémem času a vzdělávání, které přináší. 
 
    �yní přikročíme k rozboru textu. 
 
    Text se skládá ze čtrnácti kapitol. Měli bychom je shrnout jednu po druhé. 

                                                           
29  Tempora fabricantur et ordinantur aeternitatem imitantia. Orbes temporum numerosa successione 
quasi carmini universitatis associant. (Časy jsou vytvořeny a určeny jako by napodobovaly věčnost. 
Údobí času se četnými posloupnostmi organizují jako části písně o celku.) De Musica, Migne, 
Patrologia Latina, Opera Augustini I, 1170; pozn.autora 
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1.  V řeči, ať už míníme motlitbu, píseň nebo učení, způsobujeme, že samotné věci, 
aby přišli na mysl, jsou označovány slovy. 
 
2.  V komentářích k poezii jsou nám slova vysvětlována slovy, znaky jinými znaky, 
které známe. 
 
3.  Pokud se člověk táže po významu slov, musí si obvykle v odpovědi vystačit se 
slovy. �icméně může získat odpověď i skrze jiné znaky nebo gesta, nebo samotný akt 
může být předveden. 
 
4.  Znak může odkazovat k věci nebo k jiným znakům. Slovo “substantivum” nebo 
slovo “spojka” okazují ke znakům, slova “kůň” a “řeka” odkazují k reálným věcem. 
 
5.  Každý znak je symbolický a má význam. Slova jsou znaky pro uši, význam nesoucí 
jména jsou znaky pro duši. �ěkterá slova (například “jestliže”, “protože”) nemohou 
být použita jako předmět ve větě, jako např.substantiva.  
 
6.   �ěkteré znaky označují sami sebe, jako znak “slovo” označuje slova. Jiné jsou 
reciproční jako vokabula (jména) a nomina30. �ěkteré znaky jsou synonyma. Slova v 
různých jazycích se liší pouze akusticky. 
 
7.   Adeodatus shrnuje:   Každá řeč je učením. 
                                      Slova jsou znaky. 
                                      Znaky nemusí být slova. 
                                      Akt může být ukázán bez znaku. 
 
8.   Augustin nyní vidí tyto body jasněji quam cum ea inquirendo ac disserendo de 
nescio quibus latebris ambo erueremus. (Tourscher: tázáním a dohadováním jsme je 
my oba dostávali z nějaké neznámé nejasnosti; Leckie: vyhrabali jsme je z neznámých 
skrytých míst.)31 
 
    Cíl této diskuse je těžko vysvětlitelný. Adeodatus ji mohl buď považovat za hru, 
nebo očekávat malý užitek, nebo mohl být netrpělivý, protože doufal, že se z 
rozhovoru zrodí cosi velkého. Augustin sice hru nechápe kvůli hraní samotnému: “A 
přece, kdybych řekl, že jest jakýsi blažený a věčný život a že bych si přál, abychom 
tam byli přivedeni Bohem, tj. samou pravdou, po jakýchsi stupních, přizpůsobených 
slabému našemu kroku, tu se bojím, že bych se ti zdál směšným, ježto jsem zahájil tak 
velikou cestu zkoumáním ne věcí samých, jež jsou označovány, nýbrž zkoumáním 
znaků. Odpustíš mi tedy, hraji-li si s tebou napřed ne kvůli hře, nýbrž pro cvičení sil i 

                                                           
30 Podle latinsko-českého slovníku nomina znamená označovati jménem, nazývati jménem; pozn. 
překl. 
31 „Augustin: Dosti věrně jsi podle paměti znova probral, co jsem si přál, a abych se ti přiznal, zdá se 
mi to nyní mnohem jasněji rozlišeno, než když jsme to oba zkoumáním a rozmlouváním dobývali z 
jakýchsi skrýší. Ale kam se snažím s tebou dospěti tak velikými oklikami, je nesnadno říci na tomto 
místě. Neboť ty se snad domníváš že buď žertujeme a jakýmisi dětinskými otázečkami odvracíme 
svou mysl od vážných věcí, nebo že hledáme nějaký malý nebo prostřední užitek. Anebo tušíš-li, že se 
z tohoto hovoru rodí cosi velikého, přeješ si jižjiž to věděti nebo aspoň slyšeti. Ale já bych chtěl, abys 
věřil, že jsem touto řečí ani nepodnikl jalovou hříčku, třeba si snad pohráváme - nesmí se to však 
oceňovat dětským smyslem -, ani že nemám na mysli malé nebo prostřední dobro.“  
De Magistro, str. 70 
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bystrosti mysli, abychom tak mohli nejenom snášet, ale i milovat žár a světlo onoho 
kraje, kde je blažený život.”32 
 
    Dvě slabiky ho-mo mohou znamenat reálnou bytost, nebo tyto dva fonetické 
fragmenty.33 Obyčejně je předpoklad ve prospěch  reality, kterou slovo označuje. 
Tážeme-li se na slovo jako na pouhé slovo, měli bychom svoji otázku blíže vymezit. Je 
oprávněné odpovědět na blíže neurčenou otázku, jako by objektem otázky byla reálná 
věc. Sofisté zneužívají tohoto oprávněného postoje.  
 
9.   Znak může být stejně hodnotný nebo hodnotnější než označovaná realita. Ale naše 
poznání znaku je méně cenné než naše poznání označené reality.34 
 
10.  Domněnka v kapitolách III.a VII., že jisté akty jako chůze jsou samozřejmé, je 
vyvrácena. Výsledek: nic není vyučováno bez symbolů. Adeodatus je znepokojený. 
Augustin v tuto chvíli ukazuje, zač je toho loket, vše pod sluncem nás může učit bez 
použití znaků. �ovým slovům dokonce rozumíme, pouze tehdy, když vidíme objekt, 
který označují. 
 
11.  “Dát maximum důvěry slovům, slova nás vyzývají k hledání reality.” Můžeme a 
měli bychom slovům věřit. A porozumění by mělo následovat tak často, jak je to 
možné. Porozumění není vytvářeno slovy. �ení ho dosahováno ani díky mluvčímu, 
ačkoliv jeho slova nás mohou vyzývat. Tantum cuique panditur quantum capere  
propter propriam sive malam sive bonam voluntatem potest. (Leckie: každému se 
odhaluje natolik, nakolik  je schopen chápat svojí vůlí podle toho, jak je to více nebo 
méně dokonalé. Tourscher: otevírá se každému tak dalece, jak je schopen uchopit 
rozumem dobré nebo špatné životní zvyky) Viz naše kritika str.17 
 
12.  Máme dva druhy vnímání, smyslové a mentální. Smyslové vjemy nejsou 
vyjádřitelné ve slovech druhých, pocitům druhých můžeme pouze věřit. V případě 
pouhé víry není nic naučené. Totéž platí pro duševní procesy. “Posluchač, kterému 
říkám, že jsem viděl létajícího muže, odpoví: �evěřím ti. Stejným způsobem popře 
duchovní pravdu, kterou není způsobilý znát.” Každý posluchač bude buď souhlasit a 
věřit, nebo to odmítne či přijme podle svého vlastního přirozeného svědectví. V 
žádném případě to pak nebude mít naučené v pravém slova smyslu. 
 
13.  Posluchač je soudcem mluvčího, nebo přinejmenším soudí jeho řeč. Mluvčí může 
citovat texty ve snaze vyvrátit je a posluchač může stále souhlasit s těmito citacemi. 
�ěkdy je pravda, že uspějeme, říkáme-li otevřeně svůj názor. Ačkoliv k nám hovoří 
zhruba tolik lidí, kteří lžou jako těch pravdomluvných. Mimoto nepozorným hovorem, 

                                                           
32  překlad z latinského originálu od Karla Svobody 
33 „Adeodatus: Neřeknu ti, co soudím, dokud od tebe neuslyším, ptal-li ses mne při své otázce, zda je 
člověk člověkem, na ony dvě slabiky (člo-věk), či na věc, kterou označují.“ De Magistro, str. 70   
Adeodatus („Bohem daný“) byl podivuhodně nadaný. „Jeho nadání budilo ve mně hrůzu,“ pravil o 
něm sv.Augustin, když se ve Vyznáních dovolává Boha za svědka, že vše, co mu vkládá v „Učiteli“ do 
úst, byly vskutku jeho myšlenky. 
34 „Augustin: Přál bych si tedy, abys chápal, že věcí, které jsou označovány slovy je třeba více si vážiti 
nežli znaků. Neboť cokoliv je kvůli něčemu jinému, je nutně horší než to, kvůli čemu tj., ledaže bys ty 
jinak soudil.Adeodatus: Tu, zdá se mi nesmím nerozvážně přisvědčiti, neboť řekneme-li „lejno“, 
myslím, že toto jméno vyniká daleko nad věcí jím označenou. Uznávám, že vědění, vznikajícímu tímto 
znakem je třeba dát přednost před znakem, ale nemyslím, že je proto také třeba dát přednost té věci.“ 
De Magistro, str.72 
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přeřeknutím, apod. může být vytvořeno množství sporů a nedorozumění. 
 
14.  �ikdo neposílá své děti do školy, aby je nechal myslet učitelovy myšlenky. Děti 
by měly dostat objektivní znalosti. Ty se naučí pouze spontánní úvahou v nich 
samých. To, že bychom měli nazývat člověka, který k nám hovoří “magistr”, pramení 
z faktu, že se zdá, že žádný čas neuplyne mezi okamžikem jeho řeči a okamžikem 
našeho poznání. Protože tento časový prvek se přehlíží, studenti si myslí, že to, co se 
učí z vnitřní pravdy, bylo naučeno tím, kdo je z vnějšku nabádá.35 
 
    Obecnou užitečnost slov, která dobře uvážená nejsou malicherná, bychom měli 
zkoumat jinde. Ačkoliv bych zde rád omezil jejich důležitost. Jen jsem tě nabádal.  
�eměli bychom pouze věřit, ale také pochopit, proč je napsáno s autoritou Boží, že 
nikdo není naším pánem na zemi, dokud je jeden pán v nebi. Matouš XXIII, 8: “ale 
nebudete říkat Rabbi, protože jeden je náš pán, a to Kristus; a vy všichni jste bratři. 
9. �enazývej nikoho otcem na zemi, jen jeden je tvůj otec, který je v nebi. 10. Ani 
nebudete nazýváni pány, neboť jeden je náš pán, a to Kristus.” 
 
    Se všemi mými otázkami, se všemi tvými odpověďmi je to stejné, neučil jsi se ode 
mne. Potvrď mi to, Adeodate. A Adeodatus prohlásí: 
 
    Slova jsou pouze nabádáním z vnějšku. Učí pouze to, co přebývá uvnitř. A já jsem 
to zažil, během tvé řeči, ze které jsem se těšil. Všechny pochybnosti se rozplynuly ve 
vnitřním “oraculum”.     
 
    �ěkteré vyřazené odbočky v “De magistro“: 
 
Kap.  I.  Jaký je smysl a hodnota hudby? 
        II.  “�ic” je složitý problém. 
       III.  Slova motlitby nejsou podstatou motlitby, přece však mají svou náležitou 
sociální funkci.   
       IV.  Zůstává neobjasněno, jak by měl být termín jako “ex” definován. 
       IX.  Věc, která slouží nějakému objektu, nemusí být podružná tomu objektu, jak 
myslí Adeodatus. Augustin zaujímá opačné stanovisko.  
     XIV.  V tomto dialogu se nediskutuje praktická užitečnost slov. 
 
 

Pokání nad společenskou situací 
 
    Dialog řeší nejprve význam řeči a pak původ pravdy pro chlapce, ke kterému 
hovoří. Dialog se odehrává mezi otcem a synem poté, co opustili Itálii a  přáli si 
usadit se znovu jako křesťané v Africe. Dialog stále zachovává postupy toho 
akademického života, který Augustin a jeho přátelé, včetně jeho syna, společně vedli 
v Itálii. �a druhou stranu jde o jediné období jejich života, ve které jsou otec a syn 
                                                           
35 V tomto bodě se ukazuje, že Augustin byl platónským myslitelem a vyučování chápal jako poznání 
ve smyslu anamnésis. Nástrojem tohoto poznání je řecký dialog, ve kterém nejde o objevení něčeho 
nového, ale rozpomenutí se na to, co už žák, účastník dialogu, dávno věděl.  Platónský dialog neslouží 
k tomu, aby jeho aktéři změnili svá přesvědčení, nýbrž k tomu, aby si konečně uvědomili, co už 
odevždy vědí, a jednali tak podle věčných principů a nikoli podle nějakých nahodilých vnějších 
podmínek.   K Platónovi se hlásí i dialogický tvar spisu „De Magistro“. Je to přímý dialog (rozhovor 
se předvádí, nevypráví se o něm), nelíčí se ani prostředí hovoru ani povahy rozmlouvajících osob a vše 
je soustředěno na řešení otázky. 
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odkázáni na vlastní prostředky, bez ohledu na kohokoliv jiného. Instinktivní loajalita 
k formě tvorby, kterou život v Itálii vyžadoval, je zřejmá; na druhou stranu 
Adeodatova smrt zanechala z tohoto dialogu pouhý fragment. Augustinův život brzy 
nabral nový směr veřejného a církevního charakteru. “De magistro” je tak zprávou o 
úmrtí chlapce, který musel být plný života a důvtipu. Ale chlapec již nebyl chlapcem. 
Bylo mu sedmnáct; v témže věku jej Augustin zplodil! Adeodatus je na hranici mezi 
nevinností a dospělostí. 
 
    �a konci poslední kapitoly Augustin naznačuje situaci, ve které je dialog napsán. 
Představuje ji jako předzvěst toho, co přijde. Uplynulá smrt Adeodata nám narušuje 
posloupnost “De magistro“. Co Augustin následně plánoval? To je velmi důležité 
vědět, pokud si přejeme interpretovat to, co máme a co je pouhým fragmentem toho, 
co bychom měli bez smrti syna. Jestliže Augustin oznámí, co se chystá udělat později, 
můžeme si být jistí, že si nemyslí, že to již v “De magistro“ učinil. A tak je to také v 
tomto případě. Augustin slibuje napsat o užitečnosti slov, “která, jsou-li dobře 
uvážená, nejsou malicherná.” “De magistro” ukazuje, jak by užití slov mělo být 
“správně” uváženo, aniž by samo bylo jednoznačným užitím této zvyklosti. “De 
magistro” se nezabývá vyučováním gramatiky, řeči, atd., které se v něm moderní 
interpreti snaží nalézt. Jsou zde položeny “základy“. Se slovem “základy” je dnes 
zacházeno tak volně, že význam toho slova byl zapomenut. Pan Leckie myslí, že první 
kapitoly “De magistro” obsahují Augustinovy konečné myšlenky o subjektu. Celý 
dialog se však vzdaluje od těchto úvodních kapitol. Proč to tak je? Pokládáme-li 
základy, je třeba dostat se z povrchu, přičemž není možné přenést budovu. 
Vzdalujeme se povrchu nikoliv stavěním mrakodrapů, ale vykopáváním země 
pokládáním základů.36 
  
   �a škole humanitních studií,37 v situaci, jaká je mezi Augustinem a Adeodatem, 
mezi každým učitelem a studentem, existuje nebezpečí zneužití. Základy musí být 
znova položeny pokaždé, kdy se zakládá nová škola. V nové škole bude znít všechno  

                                                           
36 „Vzdělání je z definice celostní, tzn.vždy úplné. Představuje soubor určitých potencialit a zde je 
chápeme vždy jako vzdělání základní, fundamentální. Slovu fundament přitom rozumíme jako 
architekti. Je to kámen, na který mohu postavit, aniž by se stavba zřítila, další kámen či 
kameny.“Z.Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy, str.35 
37 Václav Cílek z konceptu své přednášky v prvním roce jeho vyučování na IZV:   „Specifikem IZV by 
mohla být výchova osobností. Velcí učitelé sdělují kromě své discipliny také sebe. Sdělují sebe, 
protože je to jediný způsob, jak se i studenti mohou stát sami sebou. Není to egoismus, ale poznání, že 
individuace, být - stávat se sebou, je víc než soubor znalostí. Nikdo studenty nenutí do této krásné, 
zrádné řeky vstoupit, z individuace se nedělají zápočty, mají svobodu odmítnout. Pokud však zmeškáte 
těch prvních pár let na univerzitě, kdy je člověk ještě tvárný a přitom citlivý, později to jde ztuha.   
Sdělování se děje gestem,vzhledem, strukturou jazyka, působením. Je to emočně náročné. Musí takové 
být, jinak zmeškáte svůj čas. Učení probíhá tak, že do sebe vpustíte osobnost učitele v údivu a úctě a 
pak zjistíte, že on je někdo jiný, než vy. A tak jej zase vypudíte.    Protože osobnost je proces, jsou i 
vaši učitelé neustále ve vnitřním pohybu, učení je často emočně obtížné i pro ně. Ale oni již prošli 
tolika životními šoky a tolikrát se z různých důvodů hroutili, že to snadno vydrží a zamaskují. V tomto 
procesu učitelé, kteří jsou jenom slovníky, odpadají. Navíc mají pevně vrozenou představu, že největší 
pravdu má profesor, docent ji má o něco menší a asistent ještě o něco menší.   Student je tu ovšem od 
toho, aby se ptal, ukazoval svoji nevzdělanost a když se něco dozví, aby tomu moc nevěřil. Nejlepší 
univerzity učí člověka pochybovat o základních pravdách. Na IZV se od vás očekává několik věcí: 
zvládnout řemeslo, umět jazyk, umět formálně myslet, být zběhlý v textové kritice. V tomto druhu 
učení je nanejvýš žádoucí nějaká forma násilí páchaná sama na sobě. Řemeslníky se stáváte, teprve 
když jste něco vytrpěli. Obzvlášť dobré je být nespravedlivě vyhozen ze zkoušky, nebo se zhroutit a 
zase povstat.“ 
K věcem samým, str.15 
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odlišně od toho, jak se to nyní zdá být ve škole neobnovené. Od této chvíle všechny 
gramatické a rétorické argumenty první části “De magistro” slouží pouze k úcelu 
popsání procesů v “neobnoveném” prostředí, aniž by vynášely soud nad jejich 
konečnou hodnotou. Ryze deskriptivní charakter první části “De magistro“ je 
ukázkou toho, jak lidé hovořili na školách, a vzdaluje náš spis od platónského vzoru. 
Tato kniha nenapodobuje platónský dialog. Sociální a školní situace se odehrává tak, 
že úcastníci této diskuse mohou učinit pokání a situace může být vyzdvižena na 
nových základech. První polovinu můžeme být srovnávat s Abrahamovou snahou 
obětovat Izáka. Říká se nám zde, že namísto syna na konec obětuje svoji vlastní vůli. 
Stejným způsobem Augustin popisuje první polovinu dialogu tak, že ji může odhodit v 
polovině druhé. Dialog je biografická událost v životě dvou partnerů. Myšlení je 
politické; tento dialog nepřebývá v oblasti teorie, je to akt uvnitř praktického života 
Augustina a Adeodata. Guitton má několik velmi krásných poznámek o tomto rozdílu 
mezi řeckým a křesťanským myšlením; říká (Le Temps et L´Eternité Chez Plotin et 
Saint Augustin, Paris 1933, s.359): “�epřekonatelná propast mezi řeckým a 
křesťanským myšlením spočívá v křesťanské rehabilitaci jedinečné a časové události. 
Morální řád je obecný a abstraktní pro každou filosofickou nebo řeckou mysl. V 
křesťanství získává čas každé lidské existence vyšší kvalitu v každém jeho nejmenším 
zlomku.” Jedním z těchto nejmenších zlomků je hodina mezi osmou a devátou, ve 
které píši tuto esej, nebo školní hodina, ve které se učí logika. Řeckým rozumem 
neboli - jak nazýváme tuto mentalitu dnes méně přesně - akademickým rozumem je 
tento fakt ignorován, přednáška se chápe jako teoretická ukázka myšlení. Proto se ve 
třídě bude zdát, že události, myšlenky a lidé, které učitel zmiňuje, vstupují pouze do 
platónské říše idejí. �apodobováním starých klasiků třída, učitel a studenti, 
předstírají existenci nadčasových myslí. V těchto myslích zanechávají události, 
myšlenky a lidé, jež jsou zmiňovány ve třídě, otisk, cosi jako film v naší imaginaci, 
který se pohybuje zatímco my v klidu sedíme. V dialogu “De magistro” tato 
akademická atmosféra a tendence zmizí. Zde není žádný rozdíl mezi teorií a praxí. 
Augustin a Adeodatus přemýšlejí o své spáse, jak výslovně říká kapitola 8. Dialog 
není akademický, ale biografický, pro oba. Je to sociální úsilí. 
 
    Celý dialog, a zejména zlom v kapitole 8, zůstane nepochopitelný, dokud myslíme v 
akademických termínech rozdílu mezi teorií a praxí. Ačkoliv podvojnost je zde také. 
Kniha je zjevně sestavena ze dvou částí. Už jen toto je další podvojnost, jediná 
podvojnost přiznaná křesťanskou komunitou. Je to podvojnost mezi hrou a vážností. 
Tento dualismus je v samém jádru dialogu a Augustin to sám říká. My nikdy nejsme 
“akademičtí“, ale střídáme hru s námahou.  
 
    Podvojnost jedné nezávazné a jedné jednoznačné části rozděluje dialog přesně v 
půli do dvakrát sedmi kapitol. Celek se skládá ze čtrnácti. V kapitole sedm shrnuje 
Adeodatus výsledky prvních šesti kapitol: “Co činíme, když mluvíme?” 
 
    Mnoho stránek této otázky bylo zmíněno a ponecháno bez řešení. Jsou vypsány na 
konci shrnutí jako nedokončené odbočky. Otec dobrovolně přiznal svou neznalost v 
některých případech a syn měl často pravdu oproti otci, stejně jako otec proti synovi. 
Často vtipkovali. �apříklad při diskusi o slově “nic” objevili skvělou zálibu v 
sofismatu o “nic”, ve kterém může slovo “nic” střídavě znamenat “nic”, nebo složité 
pojetí “nic” jako něčeho. Augustin se po chvíli vzdává a zažertuje: “Pojď, ať nás 
“�ic” nezdržuje.” 
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    Celá první část je pozoruhodná pro svůj dobrý smysl pro humor a chatrné 
výsledky. A není divu. V kapitole 8 jsme se naučili, že šlo o hru, úvod a pouhé cvičení. 
A aby dokázal, že myslí vážně, co říká, jsou všechny draze vykoupené výsledky první 
části vyvráceny a opuštěny v části druhé. �a konci nevíme, co je v tomto ohledu 
pravda; a co víc, ani nás to nezajímá. Co se stalo? Augustin jasně říká, že si přeje 
vést oba k hledání dobrého a požehnaného života, ačkoliv začal neobvykle. Je-li 
morální otázka komplikovaná, většinou se ponoříme do složitého materiálního 
problému. �amísto toho tentokrát začíná diskuse úvahou o způsobech diskuse, o řeči 
a znacích užitých při řeči. Samotné tyto znaky mohou být brány příliš vážně. A to je 
důvod, proč chtěl Augustin ukázat jejich relativní důležitost. První polovina dialogu 
si hraje s nedůležitým, druhá je vážně zaměřená na podstatu.38 
 
    �ěkteří moderní augustinovci nebudou mít pochopení pro pojetí, které vyřazuje 
méně důležitou část diskuse. Jak jsou stále vážní, stanou se nudnými. Troufám si 
tvrdit, že toto se stalo panu Leckiemu. Podmínky hry a práce jsou dnes filosofům 
téměř neznámé. Je pravda, že lidé, kteří spolu žijí si musí spolu hrát i pracovat. 
Hrajeme si spolu ve stavu nevinnosti. Musíme pracovat spolu pro naše hříchy. Před 
sedmdesáti pěti lety napsal Horace Bushnell esej o hře a práci, kde říká, že hra byla 
obvyklá věc a práce by měla být vyzvednuta na úroven hry. Církevní společenství 
považuje liturgii za hru před tváří svého Otce. V nebi, a pokud jsme v nebi, si 
hrajeme, na zemi, dokud musíme pracovat na našem vykoupení, se namáháme. 
Rozlišení mezi teorií a praxí se tedy zakládá na omylu. Myšlení je úsilí, jako jakákoliv 
jiná činnost. Samozřejmě pokud srovnáváme pohodlné myšlení a nezodpovědnou řeč 
na jedné straně a odpovědnou práci a dřinu na druhé, je rozdělení mezi pouhou teorií 
a skutečnou praxí velmi lákavé. Uvádíme se v omyl skutečností, že akt myšlení je v 
tomto případě hrou, zatímco akt našich rukou je vážný. Vážné myšlení a svévolná 
praxe by tedy byly rozděleny obráceně: praxe hráče se jeví jako poněkud 
nezodpovědná, striktně “teoretické” myšlení doktora, který stanovuje diagnózu je 
přísně zodpovědná, a patří proto do nejskutečnější praxe. �ahraďme nesmyslné 
rozlišení: teorie versus praxe reálným: hra versus úsilí. 
    
    Augustin tím, že nejprve Adeodatovi dovolil hrát si s ním, se připravuje pro úplné 
teplo a světlo oblasti požehnaného života. Když dnes pracujeme s těmito lidmi a 
hrajeme si s jinými, zůstávají naše nejlepší myšlenky naším soukromým majetkem. 
Proč mají dnes všichni pouze své soukromé náboženství? Protože nejsme schopni 
nalézat pravdu společně, když si společně nehrajeme. Z toho důvodu malé “herní” 
pravdy nalézáme společně; většina pravdy, když ji nacházíme, zůstává však naší 
soukromou záležitostí. Dialog sám o sobě, svojí metodou, je ukázkou toho, jak lidé 
mohou pravdu společně nalézat. 
 
    Touto metodou je Augustin schopen pozvednout Adeodata z jedné úrovne myšlení 
do druhé. Tato změna úrovne je pravým cílem vzdělání. Pokud lidé uvažují o 
vyučování jako o pouhém poučování o faktech, je tento posun v úrovních přehlížen 
nebo dokonce popírán. Mnoho učitelů by řeklo, že během přednášky se pohybujeme 
na jedné a téže úrovni. Jednoduchá skutečnost, že se čas od času nemohou ubránit 
vtipu, dokazuje, že to není pravda. Kdyby analyzovali dosah této jednoduché 
skutečnosti, stáli by před vzdělávací záhadou: člověk se setkává s druhým člověkem, 
pouze když ho potkává na různých úrovních. �ení to ale logická teze a není to ani 
                                                           
38 „Přistoupit k Druhému v opravdové rozmluvě znamená vzdát se rétoriky, která korumpuje 
svobodu.“ E.Lévinas, Totalita a nekonečno 
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psychologická teze. Je to sociální a historický fenomén. A toto je Augustinův problém 
v celém “De magistro“. Student si hraje, zatímco se učitel namáhá s pravdou.39 
 
    Student ve třídě čelí otázce, která se pro něj ještě nestala otázkou vlastní. 
Chozením do školy a učením se od ostatních tedy předjímáme životní zkušenosti. 
Věci, které se má naučit, nahlíží student z dálky, a tím získává k těmto otázkám postoj 
jako k něčemu, s čím by si mohl hrát. Jako každý adolescent si hraje s myšlenkami. 
Můj přítel mi řekl: “�ikdy se nezabývej tím, co si člověk myslí do třiceti.” A proto 
hru reprezentuje student. Učitel - a to je třeba zdůraznit - je k poslání vyučovat 
kvalifikovanější, s probíranou otázkou se střetl v plné vážnosti. �emůže se už dál 
namáhat, ale kdysi se s pravdou namáhat musel, teď, v čase přednášky v tomto úsilí 
nemůže pokračovat..  
 
    Minulost, ačkoliv je minulostí, je vážná. S budoucností, i když je vážná, se stále dá 
hrát. Studentovo hraní s myšlenkami je srovnatelné s učitelovým smýšlením, podobně 
jako slaboproud a silnoproud. Potřebujeme transformátor, abychom převedli pravdu 
z formy smýšlení do formy hry. Jinak nebude studentovi dostupná. A proto si Augustin 
nejprve s Adeodatem hrál a byl docela ochoten odložit část své pravdy jako méně 
závažnou. 
 
    To ale není celý proces vyučování. Student si musí uvědomit, že učitel myslí vážně 
a že i on jednoho dne bude muset myslet vážně. Transformátor musí pracovat i v 
opačném směru. Postoj hrajícího si chlapce musí být převeden do vážnosti. Stejným 
způsobem jako se učitel posouvá ze své vlastní úrovne do úrovne studenta, se bude 
muset student přesunout z vlažného a povzneseného přístupu k horlivosti a zaujetí. 
Musí být podnícen k dvěma činům. Za prvé, musí poznat a mít ve vážnosti, že učitel 
oznamuje úsilí o pravdu a nikoliv hru s pravdou. A za druhé ho sám musí v tomto 
úsilí následovat. Dobré vyučování začíná žertem a končí náročným problémem. 
Učitel a student reprezentují dvě úrovne, které čekají, až budou vyrovnány 
transformátorem nazývaným vyučování nebo vzdělávání.     
 
    Ponížit učení na infantilnost nebo ho přeměnit na válečné tažení jsou dvě rizika 
učení. Hra a úsilí, vysoké a nízké napětí, by měly být vyrovnány. A pokud jsou, bylo 
učiněno vše, co škola učinit může. Oba partneři vstupují do tohoto procesu tak úplne 
jako elektřina vstupuje do transformátoru. Ani učitel ani student nejsou pány tohoto 
svobodného procesu, který má elementární charakter. Může uspět nebo selhat. Dokud 
budeme přehlížet tento aspekt vyučování, vztah úsilí a hry, přesvědčení a myšlenky, 
můžeme vnímat vzdělávání jako bezpečný obchod, ve kterém nějaké zboží změní 
majitele. �aše návody na “techniku”40 přistupují ke vzdělání jako k něčemu, co může 
být ovládnuto učitelem, a k učení jako k procesu, který bude osvojen vůlí studenta. A 

                                                           
39 „Pedagogická teorie vychází z předsudku, který je pregnantně formulován v pragmatismu - poznat a 
pochopit může člověk pouze to, co sám vykonal. Řečeno terminologií moderní pedagogiky - pokud je 
to možné, je třeba nahradit učení konáním. Toto přesvědčení opakovaně zaznívá v požadavcích, aby 
učitel nepředával „mrtvé vědomosti“, ale aby ustavičně předváděl, jak vědomosti vznikají. Tato 
metoda bývá úspěšná v nácviku dovedností, jakými jsou jízda automobilem, psaní na stroji nebo 
zacházení s počítačem. Ve všech konstitutivních oblastech vzdělávání je však tento postup 
problematický. Selhává v zásadě proto, že jeho vlastní intence - smazat rozdíl mezi hrou a prací ve 
prospěch hry - je mylná a je spojena s předsudkem o existenci jakéhosi specifického světa dětí, který 
nemá být narušován a jehož nejpřirozenějším projevem je právě hra.“ 
Z.Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy, str. 61-62 
40  pedagogický návod, instrukce 
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je pravda, že výuka může být drilem s relativně bezpečnými metodami. Znalost a 
informace může být sdělena zvukem. Avšak nic závažného o člověku samém nemůže 
být sděleno bez plného vložení dvou životů do situace, která je a zůstává riskantní. 
Čím závažnější je téma vyučování, tím větší riziko si vyžaduje. Úsilí a vážnost mohou 
být špatne pochopeny, žerty učitele mohou být chybně vyloženy. A když Hegel říká: 
“Měl jsem jednoho studenta, který mi porozuměl, a on mi porozuměl špatne,” Hegel 
měl odvahu udělat vtip, který byl víc než vtipem. Ten, kdo nikdy nebyl špatne 
pochopen, si může být jistý, že nikdy neřekl nic závažného.41   
 
    Pravda sdělovaná skrze hru a úsilí se musí vynořit za těmito dvěma formami, 
kterými ji učitel a student pojímají.  
 
    Tolik text druhé poloviny dialogu. Jelikož vyučování selhává tak často, snaží se 
Augustin eliminovat některé časté příčiny selhání. Jednoduchý fakt, že se zapojujeme 
do různých rozhovorů a sociálních styků, nás stále vystavuje nebezpečí, že budeme 
nepochopeni, že dojde k nedorozumění. Znaky a slova používané v řeči, učení a 
vyučování se zdají být vlastněny úcastníky dialogu. Věříme jim a jejich významům. 
Vidíme se jako páni situace. Termín “dědičný hřích” není Augustinem používán s 
ohledem na tuto situaci. A je známo, že nebyl nikdy schopen objasnit pojmu 
dědičného hříchu ke své vlastní spokojenosti. Ale situace, ve které se nacházíme při 
rozhovoru, není příliš vzdálená od dilematu, které církev popisuje termínem “dědičný 
hřích“. Jsme tomu blízko, když vidíme Augustina popisovat váhavé a nahodilé hry 
pouhého důvtipu a dialektiky, jež zamlžují morální otázku, která podpírá každou 
konverzaci. Jakmile si nejsme vědomi tohoto rizika a považujeme partnery rozhovoru 
za pány sebe sama a nikoli za elementy v nepředvídatelné riskantní události, ve které 
jsou pouhými subjekty nucenými se situaci podrobit, přisuzujeme jim moc, kterou 
nemají. Co se děje, když si společně hrajeme? Co to znamená, že se staneme 
vážnými? Znamená to, že se staneme myslícími stroji? Pochopit rozhodující obrat, 
kterým je role učitele přesunuta z racionální, logické, pragmatické, vědecké a školní 
role do oblasti, kam doopravdy patří, uvnitř které je zřejmé, že každý člověk musí 
vyučovat. A proč jsou lidské bytosti od přírody povinny a pověřeny vyučovat, stejně 
tak jako předpokládáme, že každé dítě by mělo mít příležitost být vyučováno. 
 
    Učitel je vysvlečen ze svých logických hadrů. Mohl být skvělým odborníkem, 
logikem nebo vědcem. Ale tím, že vyučuje, nepoužívá svůj rozum a intelekt v této 
míře. Do procesu vyučování se zapojuje, protože má duši. V Augustinově metaetice se 
stává zřejmým, že učitel musí být se svou etickou rolí spokojen. Každá taková role se 
neodehrává podle našeho rozumu nebo intelektu, ale podle toho malého čehosi, bez 
kterého by moderní mysl ráda vysvětlovala vyučování a vzdělávání. William James si 
myslí, že naše racionální vysvětlení světa nestojí na potřebě tohoto malého čehosi. A 
moderní psychologie a filosofie Johna Deweyho to přechází s pokrčením ramen. 
William James alespoň přiznal, že ta malá věc by mohla být opět povolena, kdyby se 
nalezl zastánce, který by ukázal nějaký její pragmatický význam. Augustin je tedy tím 
zastáncem onoho termínu “duše”, protože to, co je vyučování nemůže být vyjasněno, 
nemá-li učitel duši.  
 
    Učitel je rozpolcený mezi svou povinností k pravdě a láskou ke studentovi. 

                                                           
41 „Opravdovou zkušenost děláme v okamžiku, kdy si uvědomujeme, že to, jak druzí lidé rozumějí 
našim větám či našim činům, nijak nutně nevyplývá z toho, co jsme těmi větami a činy chtěli říci.“ 
Z přednášky doc. Zdeňka Pince 
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�AZÝVÁME “DUŠÍ” TU MOC, KTERÁ MŮŽE Č�ĚT �AD �AŠÍ 
ROZPOLCE�OSTÍ MEZI PROTICHŮD�ÝMI TE�DE�CEMI. Duše je schopnost 
zdržet se konfliktu. Rozpor, který na sebe učitel bere, leží mezi jeho myšlením v jeho 
vlastním čase a pokračováním tohoto myšlení mimo tento vlastní čas.  
 
    Jaká je to situace? Muž dobré vůle učí, jak říká Augustin (kapitola 11). Chlapec 
špatné vůle selhává. Učitel může nakazit vůli studenta spojením své lásky k pravdě a 
své lásky ke studentovi. Pokud učitel svědčí o svém přátelství s pravdou a zároveň 
zachovává přátelství ve společenství hry, které vytvořil se studentem, může posléze 
přijmout chlapce do skutečného přátelství. 
 
    Vzhledem k tomu, že právě toto je jádrem dialogu, stojí za námahu nahlédnout do 
našich současných překladů. Zjistíme, že Leckie je znepokojený, je-li konfrontován s 
troufalou větou: Tantum cuique panditur quantum capere proper propriam sive 
malam sive bonam voluntatem potest. Leckie překládá toto: “Každému se odhaluje 
tolik, nakolik je schopen chápat svojí vůlí podle toho, je-li více nebo méně dokonalá.” 
Augustin říká mnohem přímočařeji, že pravda se rozprostírá jako plátno nebo 
pokrývka na naší dobré vůli a nemůže být rozprostřena, kdyby měla být položena na 
vůli zlou.42 Jsme tak nezvyklí na drsné formulace, že studentova vůle by mohla být zlá 
a že plátno pravdy může být rozprostřeno pouze na dobrou vůli, je pak docela 
pochopitelné, že nalézáme náš text ve zmírněném překladu. Tento charakter moderní 
mysli vystupuje ještě výrazněji v překladu Tourscherově: “Otevírá se každému tak 
dalece, jak je schopen uchopit rozumem dobré nebo špatné životní návyky.” 
Pochybuji, že výraz “životní návyk” vzbudí v čtenáři úplné znění Augustinových slov, 
které zahrnují všechny naše životní zvyky pod termín “vůle”. “Životní návyk“, jak se 
mi zdá, je spíše používán ve smyslu specifických zvyků. Augustin tedy nazývá věci 
pravým jménem. �azývat špatnou nebo zlou vůli pouze “méně dokonalou”, nebo 
zásadní směr lidského rozhodnutí nazvat “životním návykem”, zakrývá nelogický 
charakter vzdělávací situace. Člověk dobré vůle je člověk otevřený dvěma silám: 
důvěře v učitele a lásce k pravdě, bez kterých by vyučování vůbec nemohlo probíhat. 
A obráceně, učitel musí mít víru v pravdu a lásku ke studentovi. Podvojnost v 
studentovi se odráží v podvojnosti učitele, ale nikoliv mechanicky. Tam, kde má 
student dobrou vůli, učitel uplatňuje lásku. Tam, kde je učitel spjat se svým zájmem 
ke studentovi, zapojuje student svoji důvěru v dobrou vůli učitele. 
 

Soulad lidských bytostí 
 

    Druhá část dialogu “De magistro” zbavuje učitele jeho panství nad logickou 
pravdou. Velký guru v Indii nebo představitelé antických škol byli prameny pravdy. 
Augustin trvá na trojstranném vztahu. Bůh, který je zároveň láska a pravda, dává 
lásku učiteli a studentovi pravdu. 
 
    Moderní čtenář řekne: “Je to tedy tak, že učitele není třeba vyzdvihovat. Pouze mu 
přisuzujeme určitou schopnost jako komukoliv jinému.” Student je našimi pokrokáři 
chválen a nabádán, aby byl tvořivý. Učitelé dnes za siluetou dítěte zmizí, jako najatí 

                                                           
42 „Na všechny věci, které chápeme, se tážeme ne mluvícího, který se zvnějšku ozývá, nýbrž Pravdy, 
vládnoucí uvnitř nad samou myslí, a abychom se jí tázali, jsme snad pobízeni slovy. Ten však, jenž je 
tázán nás poučuje, Kristus, o němž bylo řečeno, že přebývá  ve vnitřním člověku, tj. neměnitelná 
ctnost Boží a věčná moudrost. Jí se táže každá rozumová duše, ale každé se zjevuje jenom tolik, kolik 
může pojmouti pro vlastní vůli, buď špatnou nebo dobrou.“ De Magistro str.76 
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lidé, jako neosobní nástroje dětského růstu.  
 
    Je-li Augustinova analýza správná, pak moderní postoj, i když obrácený vzhůru 
nohama, je podobný antickému, a je právě tak nedostačující jako postoj pohanský. 
Dítě ani dospělý nevstupují k tomuto procesu zodpovědně. Jejich role v tomto procesu 
korespondují. A soulad se děje v obvyklé průměrnosti jich obou. Učitelův nárok na 
pravdu není osobní, ať už ji slyšel nebo objevil, ani dítě, neobjevuje svět samo. Když 
lidé uvažují o lidském vztahu čistě podvojně, manžel a manželka, kapitalisté a dělníci, 
učitel a studenti, téměř vždy se asi stane, že tento dualismus je první neshodou 
redukován na jednu polovinu a další neshodou na druhou. Dělník pak říká: “Já jsem 
vším“, a tak máme komunismus. Kapitalista říká: “Já jsem vším“, a tak máme 
vykořisťování. Manžel říká: “Já jsem vším“, a tak máme samovládce u jídelního 
stolu. Manželka říká: “Já jsem vším“, a tak máme.., ale to bych neměl říkat. Ve 
vzdělávání poté, co dáme tradičně téměř vše našemu Guru, učiteli, slyšíme jak 
moderní lidé horují pro učícího se genia v dítěti. V našem věku mas se schovává 
vůdce za davy, které vede, učitel se schovává za děti, které vychovává. Další fikce. 
Tentokrát je pravda stejně pokřivená jako tomu bylo dříve. 
 
    Mohl bych připomenout, že v celém sociálním světě každý dualismus riskuje, že 
bude redukován na monismus, pokud není  interpretován jako trialismus? A proto je 
rozhodující, že chápeme trialismus jako obhajovaný Augustinem. Před tím, nežli jsem 
“dělníkem” nebo “kapitalistou”, jsem člověkem. Před tím, než člověk přijme roli 
učitele nebo studenta, je lidskou bytostí. Ale co je to lidská bytost? Jak lidská bytost 
prosazuje sama sebe poté, co jsem v masce učitele, manžela nebo kapitalisty?     
 
    Lidská bytost je spoutaná, učitel nikoliv. Jako kapitalista “mohu” nebo jsem 
“mohl” vykořisťovat dělníka, jako lidská bytost nemohu. Jako učitel mohu tvrdit a 
prodávat ad infinitum svoji pravdu za velké peníze jako sofisté všech časů. Jako 
lidská bytost nemohu. Vykořisťovatel, komunista, dítě reformní školy, tyran, mohou 
zapřít toto “nemohu”; mohou křičet: “Ve jménu ďábla, proč nemohu činit to, na co 
mám moc?” Ano, proč ne? Všichni mohou přehrávat své sociální role a často je 
vidíme, jak svých rolí zneužívají. Ale není divné, že zneužitím se nedostanou o mnoho 
dál? Jako chlapec jsem stále otravoval svého otce, který byl v Rusku a vyprávěl o 
korupci pod carem, s jednou implicitní otázkou: jak může země takto žít? Jak se 
stane, že člověk ví, že si za úplatek koupí zboží? Proč lidé nepřestanou přijímat 
úplatky a pak jednoduše neodmítnou učinit slíbenou službu? �a tuto otázku jsem se 
musel ptát snad stokrát. Můj otec stále odpovídal: zaplatíš 15-25% částky v soudní 
při a za tyto výdaje jsi si úplne jist výsledkem. Zneužití je samo limitováno a omezeno 
tímto rozpětím.  
 
    �yní chápu, co jsem tehdy pochopit nedokázal. Dokonce uplacený soudce - a on je, 
domnívám se, nejhorší sociální plevel ze všech - je svázán svým malým požadavkem. 
Přeje si být nazýván lidskou bytostí. Dokonce Richard III., zatímco se rozhodl stát se 
nestvůrou, očekával, že bude milován, nazýván lidskou bytostí nějakou ženou. Tato 
strašná závislost člověka na tom, aby byl nazýván člověkem, je překážkou, která mu 
brání, aby zešílel z ješitnosti, nebo spáchal zločin. Dokud jsem hrdý na to, že jsem 
lidskou bytostí, uplatňuji dva nároky, které je nesmírně složité prosadit a vysvětlit. 
Jeden z nich je, že existuj, jsem reálný, a druhý, že jsem opravdu lidskou bytostí. Tyto 
dva nároky jsou právě tak troufalé jako nárok na zlatý důl43, a je stejně těžké je 
                                                           
43 nárok na klém, pozn.překl. 
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uchránit. V jednom kuse mi ostatní nevěnují pozornost, jako bych neměl skutečnou 
důležitost, a to není žádný život. Všechny pomluvy ve městě zasahují do mého nároku 
být člověkem.  
 
    Existuje strohá algebraická rovnice, že 2 a 2 se rovná 4. Kdykoliv se člověk 
domáhá mít jméno, jmenuji se A: pak chci být nazýván A ostatními. Řeč je přísná 
svázanost. Je založena na zlatém pravidle, že jméno, které používám, by mělo být 
používáno také ostatními. Když říkám A, začínám ve svém společenství matematickou 
operaci. Uspořádávám algebraickou rovnici, upevním v ní své jméno A, operace  
probíhá, dokud někdo  ze společenství nejde kolem této mé nomenklatury a nečte 
rovnici: moje A se rovná tvému A. �ebo mohu opustit svůj nárok, a být spokojený se 
jménem B nebo C přiznaným mně zbytkem světa.  
 
    Za těchto předpokladů se mohu vzdát všech jednotlivých jmen: Američan, křesťan, 
učitel, poručík, a přesto zůstat naživu. Ale nemohu přežít ztrátu dvou mých titulů a to: 
“existující” a “lidská bytost“. Pokud ztratím nárok na druhé, jsem postaven mimo 
zákon a je se mnou zacházeno jako s vyvrhelem. Jestliže ztratím nárok na první, jsem 
umístěn do blázince jako beznadějný případ. Tak každá lidská bytost do svých 
posledních dnů podržuje tyto dva nároky: zacházejte se mnou jako se skutečnou 
bytostí a jako s lidskou bytostí, a čeká na sociální algebru, která ho potvrzuje. 
Všechny specifické sociální funkce jsou pouze povrchní role srovnatelné s touto 
základní rolí trvalou. Tato role obnáší soulad mezi mými jmény, které dávám sám 
sobě, a jmény, které mi dává společnost. Právě tento soulad nás svazuje. Bez něj 
ztrácíme svoje bytí a lidskost. Většina moderních lidí spoléhá na tento soulad natolik, 
že bylo zapotřebí pana Hitlera, aby jim dokázal, že jde o neustálý zázrak spočívající v 
tom, že tento soulad může být vyslyšen a vycítěn. John Dewey, narozený v roce 1859, 
v roce vydání Darwinovy knihy o přežití těch nejzpůsobilejších, je tak zcela naivní 
ohledně dějů, které toho roku obklopovaly jeho narození, daly mu jméno školu, 
povolání, svobodu a jeho dobrou pověst po celém světě. Když čte svoje knihy o 
vzdělávání, je lidskost učitele a žáka brána jako samozřejmá. Jediné, co Dewey chce, 
je vidět žáky vyrůstat a jednat inteligentně. Ale kdo z nich vyroste? Šoféri, kteří jsou 
tak výkonní, že ve sto mílích za hodinu překročí všechny povolené rychlosti? Ženy, 
které odmítají mít děti, protože to škodí štíhlé linii? I lišky mohou být inteligentní a 
vysoko dorůstá plevel. 
 
    �ikde v moderním školství není slovo o rolích, které předcházejí sociálnímu 
jednání, inteligenci a růstu. Role reálné bytosti a lidské bytosti je chápaná jako 
požadavek a odpověď, jako naděje společnosti a naše přijetí, jako jméno nám 
poskytnuté, rovnice sebe-vědomí a sociální reputace. Docela jistě se předpokládalo, 
že o toto vše je postaráno, v roce 1859, když se narodil John Dewey, a byl vyhlášen 
boj o přežití. 
 
    Ale lidská bytost nebojuje o přežití; člověk jde do války. To je sám protiklad boje o 
přežití. Bojujeme o jiné věci než je naše vlastní přežití. Proč? Protože si podržujeme 
ten úžasný nárok na to, že jsme skuteční, živí nebo mrtví, a že jsme v rozmluvě, ve 
které klademe nároky a odpovídáme na nároky, které jsou vznášeny vůči nám. 
Samozřejmě vím, že přežití naší sociální skupiny je dnes určeno Darwinovou teorií. 
Ale neplatí to za všech okolností. �icméně zde není místo na dokazování skutečnosti, 
že člověk, který jde do války může bojovat a zemřít bez této naděje. MY můžeme být 
spokojení s touto samozřejmostí. Lidská bytost není primárně zaměřena na vlastní 
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přežití. Žádné manželství, žádný porod, žádná válka, žádné náboženské 
pronásledování, žádné utrpení, ne, žádná z těchto událostí by se nemohla nikdy 
odehrát, kdyby byl člověk zaměřen pouze na svůj osvícený soukromý zájem. Růst ani 
inteligence nestačí, aby řídily naše životy. Obojí je příliš sebestředné. Žádný člověk 
nikdy nežil podle nich s výjimkou obětí pragmatického vzdělávání.44 My ale žijeme z 
velkého lidského pouta, která předchází každé dělbě práce ve společnosti, a které nás 
burcuje k činnosti, utrpení, riskantním operacím po celý náš život. Tento soulad je 
nekončící rozmluva, která je s námi vedena. Jinde jsem ukázal, že tento rozhovor 
nezačínáme sami, první věc, kterou o tom víme, je nárok činěný na nás.45 Jsme voláni 
dlouho před tím, než voláme zpět. �a druhou stranu od té doby, co nás tento 
rozhovor udržuje naživu, jsme stále zvědaví na další odpověď, v tomto trvajícím 
souladu s světem. Činí nás to dychtivými po nějakém svědectví mimo naši přechodnou 
sociální funkci. Učitel i student si přejí korespondovat s někým mimo třídu, protože si 
přejí pojistit se proti ztrátě jejich lidské skutečnost v průběhu vyučovací hodiny. Této 
korespondence se jim tedy musí dostat mimo jejich “role”.  
 
    Je historicky zajímavé vidět Augustina, jak odhaluje tento třetí korespondující hlas 
k primárnímu vztahu člověka v učiteli a člověka v studentovi. Dokud si buď učitel 
nebo student příliš vysoce cení své vlastní role v průběhu rozmluvy, budou říkat: “Já 
učím.” “Já se učím.” Tyto dva výrazy svědčí o nedostatku souladu. Střed, ze kterého 
údajné obě “ega” nalézají sama sebe, není vzat v úvahu. Tento prostředek společné 
atmosféry je zarážející a ohromná skutečnost, která předchází jejich vlastním 
aktivitám. Výraz “atmosféra” je jedním z těch nádherných akademických úniku od 
náboženských tabu. “Atmosféra” vyjadřuje společného ducha, pro kterého lidé 
společně dýchají. Atmosféra se zdá být přírodní skutečností, ale od té doby, co výraz 
není nic než překladem termínu “Duch”, se nám stává zřejmým její sociální 
skutečnost. Ti dva, učitel a žák, utvářejí “my”už před tím, než se rozštěpí na dvě ega. 
Jejich možnost hovoru je podmíněna tímto společným duchem, který jim umožňuje 
setkat se s pery namísto se zbraněmi. A proto tato dvě ega musí být schopna vnímat 
společný základ, pozadí, podmínku jediného ducha. 
 
    Augustin cituje proroka Izaiáše, slova, z kterých později Anselm z Canterbury 
převzal svoje: “Věřím, abych porozuměl,” a která znějí: “Pokud nevěříte, nemůžete 
pochopit.” Augustin říká, že student musí nejprve učiteli věřit - nehledě na moderní 
teorie -  a odtud přímo pokračovat ve vyučování pravdy. Správně tedy začínáme 
důvěrou ve starší; v míře, jak nás starší milují, si zasluhují naši důvěru. Láska je 
požadavek důvěry. Ale my musíme jít dál, protože Bůh není jen Láska. Je také 
Pravdou a žádá nás, abychom se s ním jako s pravdou setkali, stejně jako jsme se s 
ním dříve mohli setkat jako s Láskou. �emůžeme se s ním setkat jako s pravdou skrze 
brýle druhých lidí.  
 

                                                           
44 „Naznačeným směrem ukazuje Finkem formulovaná antinomie výchov, která spočívá v 
nepřekročitelném rozporu mezi vzděláním a kvalifikací. Zatímco kvalifikace je věcí každodennosti, 
jde o soubor praktických opatření a postupů, jak co nejefektivněji uskutečňovat tu kterou možnost, 
vzdělání patří bytostně k pólu posvátna. Je čímsi souvislým, čímsi jako impregnací, která se vyskytuje 
v silnější či slabší vrstvě a jejíž smyslem je uzpůsobit člověka pro vlastní život. Kvalifikace disponuje 
člověka k tomu, aby zvládal svět, aby se uměl vyrovnávat s věcnými problémy. Vzdělání naproti tomu 
disponuje ke komunikaci, více než věcí se týká způsobilosti pro vztah k druhým lidem, nejen 
současníkům, ale také k předkům a potomkům.“ 
Z.Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy, str. 10  
45  Angewandte Seelenkunde 1924; Rozklad moderního člověka a Egypťan Ka. 1939 
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    Všechny kvality lidské bytosti bereme do hry jednu po druhé. Učitel by neměl 
přepínat svoji lásku, student přehánět svoji důvěru. Oba se musí svému většímu 
partnerovi, Bohu, přiznat ke svému vztahu. Pak je vyučování regenerované, 
přetvořené a prováděné “správně”. Ve vyučování a učení oba partneři zakoušejí 
proces vzájemnosti. Jsou očištěni od omezení své nesoučasnosti, učitel obětováním 
budoucnosti a student obětováním minulosti. Pak zůstali lidskými navzdory morálním 
rizikům infantilnosti a strohosti, které vyučování obnáší. 
 

     
Biografické místo spisu “De magistro” 

 
    Zastavme se a vznesme ještě jednou onu otázku: Čeho dosahuje dialog v osobním 
životě dvou lidí, kteří v něm úcinkují? 
 
    Velký učitel světa, profesor rétoriky v římském Who is who? hovoří o rétorice se 
svým nemanželským synem. Adeodatus je ve svých sedmnácti bystrý a dospělý. Mimo 
to, že je synem, je opravdovým studentem. To znamená, že na chlapcova ramena je 
naloženo dvakrát tolik než na průměrného hocha, který se musí potýkat s kritickou 
situací své puberty, s učitelem zde a s otcem tam. Adeodatus je nyní na léta studentem 
svého otce. A to není všechno. Tentýž otec se stal morálním hrdinou. Vlekl svého syna 
z jednoho rozrušení do druhého, jak ho provázel různými obdobími svého obrácení ke 
křesťanství. Adeodatus šel ke křtu se svým otcem. Kde obyčejné dítě pracuje pod 
jedním tlakem, Adeodatus pracuje pod třemi tlaky. Fyzický otec, intelektuální učitel a 
morální hrdina jsou představeni v jedné osobě. Je pravda, že otec byl pokřtěn i syn 
byl pokřtěn. �icméně vztah otce a syna dosud pokřtěn nebyl. Augustin je nyní 
křesťanem, Adeodatus je křesťanem. Jejich vztah otce a syna ale zůstal jako před tím. 
Kmotr a kmotra obvykle stojí za dítětem proti jeho fyzickým rodičům. To je ovšem 
mimo náš případ. Adeodatus byl již starší a žil se svým otcem po celý svůj život. Ke 
křtu došlo v jeho životě příliš pozdě, než aby ho křest ochránil proti otcovu 
duchovnímu despotismu. 
 
    Máme zde Augustina ve věku pouhých 35 let a jeho sedmnáctiletého syna, oba ve 
stavu ustavičného boje. Všechno stálo proti Adeodatovi.  
 
    V tomto dilematu sám Augustin slouží jako příklad při svátosti duchovní 
emancipace svého syna. Emancipace se dosahuje dialogem. Dialog končí tématem, 
které je neobvyklé, osobní a biografické. “�ejsem tvůj pravý otec, jsem tvůj rabi 
(učitel), nejsem tvůj pán ani hrdina.” Tyto verše sv. Matouše XXIII. z úst Augustina 
hovoří za  vše. Cítil to tak, proto ve svých Vyznáních shrnuje celý dialog do této 
citace z Bible! 
 
    �ejprve si Augustin střílí ze svých gramatických a rétorických cvičeních 
prováděných s Adeodatem. Dělá si legraci ze svojí autority gramatika a rétora. A pak 
vstupuje do opravdové a vážné role milujícího dohlížitele. Tím dokončuje duchovní 
emancipaci svého chlapce.  V celé historii lze stěží najít podobný případ, ve kterém 
slova �ového Zákona, tyto tři verše 8, 9 a 19 proti otcům, učitelům a nadřízeným, 
znějí smysluplněji, radostněji a s větší důrazností než v našem dialogu, kde jsou 
uváděny k záchraně Adeodata. �eznám žádný jiný případ, kdy syn získával duchovní 
svobodu podporovaný a zajištěný tak mohutným, tak ohromným otcem. Byli byste vy 
nebo já rádi syny Augustina Aurelia? 
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    Ani jeho pozdější studenti neměli snadný úkol. �aléhavou potřebu “De magistro” 
dokazuje stále se vyskytující hřích, který nalezneme v Augustinově vlastní třídě. Jeho 
žák kázal v přítomnosti svého učitele a celá třída jednoho dne zkazila přesně týmž 
způsobem, který Augustinus tak prudce odmítl v “De magistro“. Eraclius říká: 
“Quidquid enim  tibi in nostro sermone placuerit, agnosie quia tuum  est; quid quid 
autem displicuerit, ignosce, quia meum est.”46 To je jazyk, ve kterém náš Svatý mohl 
mluvit o Bohu a o sobě, ale který zavrhl mezi smrtelníky. Otec činil lépe než biskup. 
Tento tristní příklad zbožňování ukazuje, jaký byl obvyklý styl Augustinova života a 
nakolik praktické byly jeho ohledy. Kontrast mezi Adeodatem a Eracliem by mohl být 
brán jako zkouška životnosti “De magistro” a naše právo interpretace rovněž tak. 
Augustinův slib později formulovat jednoznačné doktríny je v tomto směru také 
hodnotným příkladem toho, že prokazuje pragmatický charakter, který našemu textu 
přisoudil.  
 
    Ve zkratce, svátost křtu roku 387 je nahrazena v roce 389 svátostí duchovní 
emancipace. Často se říká, že Augustin je osobní. Celá historie světa je pro něj jeho 
autobiografie. Dialog “De magistro” je skutečně augustinovský. Když se pozvedneme 
na úroven svátosti, která Augustina očišťuje od jeho poslední přirozené a 
předkřesťanské loajality, jsou forma i obsah dialogu dokonalé. Všechny ostatní 
interpretace si nevědí rady, jak uspokojivě vysvětlit části celku. Podíváme-li se na věc 
biograficky, dialog říká: křesťanská demokracie je znovu založena, učitel a student se 
posouvají na úroven duchovní rovnosti. 
 
    �ení možné mluvit dost příznivě o vědeckých možnostech vyzařujících z “De 
magistro“. Mnoho předkřesťanských, předaugustinovských mylných představ o 
vyučování přetrvává i na našich školách. �ejvětší z těchto omylů se mi zdá být nejvíce 
rozšířený, a sice představa, že učit logiku znamená být logický, nebo že učit vědu 
vyžaduje být vědecký. To jednoduše není pravda a my musíme být naprosto nelogičtí, 
nevědečtí a iracionální, pokud chceme vyučovat. Pro učení není ukazatel v oboru 
logiky nebo vědy, učení patří pod oblast biografie a politiky. Jak říká Augustin v 
desáté knize Vyznání: “Lidé musí být spojeni poutem milosrdenství před tím, nežli si 
mohou navzájem ku prospěchu naslouchat a hovořit.”  
“Incabo me talibus” (Pak jim mohu ukázat sám sebe.) �ebo jak říká jeho žák 
Eraclius v onom špatném kázání s tímto malým zrnkem zlata: “To, co vidíme v něm, 
je naše, pokud ho milujeme.” Učení je milosrdenství, nikoliv záměr; blíží se ryzímu 
aktu milosrdenství více než většina lidských aktivit, které jsou zkažené vůlí. Složitost 
moderní psychologie, zdá se mi, spočívá v neustálém zmatku mezi láskou a vůlí. 
Psychologie věří ve špatnou pohanskou trojici: vůle, rozum a cit; láska musí být 
vtěsnána mezi ně jako nějaký druh vůle, kterou není. Láska a vůle mají tak málo 
společného jako snubní prsten a pistole. Vůle se obrací k vnějším věcem, láska je 
tvůrcem jednoho těla. Jak potom může být vysvětlena jednota mezi učitelem a 
studentem v pojmech vůle nebo rozumu? Z milosrdenství formují tělo času, jsou 
spojeni do organismu času. Sám praktický výsledek musí být odvozen z distinkce mezi 
vůlí a láskou s ohledem na vzdělávání. Předkřesťanský svět, který je stále kolem nás, 
oslavoval učitele jako nějakého hrdinu nebo ztělesnění autority. Dnešní svět dělá 
opak: učitelé jsou vyřazeni z přízně ve prospěch studentovy vlastní osobnosti. Je nám 
řečeno, že student činí všechna zjištění sám. Pokrok ve vzdělávání nás může přivést 
                                                           
46  Migne 39, 1717 ff. „Cokoliv se ti líbí v mém kázání, poznáš, že je od tebe. Cokoliv se ti nelíbí, 
odpusť mi, jako mé vlastní.“, pozn.aut. 
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do doby, kdy děti nebudou potřebovat žádné vyučování. �ebohé děti. Budou ošizeni o 
tělo jednoty, ve kterém se starý a mladý, učitel a student stávají jedním. Oba vstupují 
do jedné hodiny, kdy společným hraním a myšlením  zapomenou na čas a prostor, a 
tudíž jsou zbaveni úzkosti. Hodina od jedenácti do dvanácti ve třídě v kurzu logiky je 
bitevním polem reality, je plně přítomná. Učitel nevyučuje zde ve jménu vědy, jak si 
myslel Tomáš Akvinský, nevyučuje ve jménu školského výboru nebo státu, jak si myslí 
dnes většina lidí. Vyučování nemá žádnou autoritu mimo svoji vlastní říši 
milosrdenství a víry, která zakládá přátelství mezi starším a mladším představitelem 
lidského rodu. Vyučování je modelová sociální situace, protože získává čas. 
Přispěním učitelova zájmu o studenta, studentovou vírou v učitele se vytváří časový 
zisk, který zakládá společnost. Každá sociologie, která opomene dát vzdělávání do 
svého centra, je imaginární. To je důvod, proč máme tak mnoho imaginárních 
sociologií. Ony totiž nevidí, že získávání času je politický problém člověka. Ale o tom 
později. Pojďme nejprve ukázat Augustina ve správném světle. 
 
    “De magistro” musí vyvážit hrozné nebezpečí Augustinovy nauky. Augustin viděl 
všechno jako biografii, všechno jako přechod a změnu v lidském životě, podle něj je 
duše v každém okamžiku v nebezpečí, že nebude nic než pomíjivost.47 Školní situace, 
jak bych ji měl v tuto chvíli ukázat, je protijedem k přílišné dočasnosti, přechodům a 
spěchu v našem vnitřním životě. Jak se můžeme vyhnout přetížení naší nešťastné duše 
přílišnou změnou? Sv.Augustin se snaží klást lidskost na místo mezi božstvím a 
hmotným světem. Změna, historie a pokrok jsou vlastní člověku, Bůh je věčnost, 
hmota patří prostoru. Augustin doslova říká, že čas je zvláštním vlastnictvím a 
podmínkou člověka. Snadno vidíte, jak nebezpečná může být tato doktrína pro 
jednotlivce. Pouhá změna je tak namáhavá, tak rozčilující, protože vám vytváří 
osamělý čas, znovu z jednoho našeho věku do dalšího. Třebaže člověk roste do 
moudrosti, musí být jeho růst vyvážen úspechem. Toho se dosahuje školní situací, 
mezi lidskými bytostmi. Zkušenost starého a růst mladého se stmelují v hodině 
komunikace. V této hodině jsou partneři  vyzvednuti nad svůj individuální věk. �yní 
reprezentují dvě různá stáří přinejmenším v jednom “těle času”. Společně 
reprezentují různé časy v gramatice času nebo, s oblíbeným Augustinovým 
vyjádřením, dva různé verše v dramatické písni stvoření. Učitel a student si nemyslí a 
nemohou myslet stejné věci v této hodině komunikace. Bylo by to rouhání ze strany 
učitele, kdyby ztotožňoval svoje myšlení s myšlením studentovým. Cesty jejich 
myšlenek jsou osobní a musí se lišit. Ale protože tento rozdíl přetrvává a protože 
partneři v dialogu se dávají navzájem třikrát, jednou, aby vyjádřili zkušenost, pak 
aby rostli a potřetí, aby komunikovali, reprezentují model příležitosti člověka získat 
mír. Tím, že si navzájem dáváme čas, komunikujeme a stáváme se bratry; mír není 
nic jiného než stav společnosti, ve které jsme schopni a ochotni věnovat si navzájem 
čas. Ve válce, v boji o život, v džungli žádný čas není. Když do přátelství vstoupí lidé 
různého věku, přestane být čas v nepořádku.  
 
    V epilogu, nebo v závěrečném shrnutí, bych rád naposledy nahlédl do textu. V 
kapitole 14 čteme, že lidé mají tendenci přehlížet časový element učení. Pochopíme 
tak rychle, že by se mohlo zdát, že učitel činí pro studenta to, co ve skutečnosti dělá 
časový úsek. Augustin říká: většinou (plerumque) žádný čas neuplyne mezi 

                                                           
47  „Quot optas gradus aetatis tot simul optas et mortes aetatum. Non sunt ergo istae…Aetates labuntur, 
fluunt.“ Enarratio in Psalmos 127 Migne IV, 1686 Toto zůstává vcelku bez povšimnutí v pohanském 
světě, kde různé věky člověka byly považovány za individuální bloky. Zvláště v Indii vytvářel každý 
věk zvláštní entitu.; pozn.aut. 
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učitelovým výkladem a posluchačovým pochopením. Třebaže to tak bývá asi ve 
většině případů, fakt, že se to neděje stále, je dostačujícím dokladem toho, že jde o 
štastnou shodu okolností. Klíč ke vzdělávacímu procesu je dán menšinou případů, ve 
kterých čas uplyne mezi slovy učitele a pochopením studenta (mora interponitur). 
Tento interval je pro naše porozumění drahocenný a měl by být nazýván vlastním 
pojmem; Richard Cabot jej například nazývá “inkubace“. Máme zde moment, na 
který doporučuji v budoucnosti klást velký důraz. Tato inkubační doba je v jádru 
vyučování.. Augustin s inkubací počítá. �aše letní prázdniny počítají s inkubací. Bylo 
by barbarství je zrušit. Zabývání se časem mezi lidskými bytostmi nevyžaduje nic 
menšího než tři základní ctnosti. Důvěra je nepostradatelná ze strany Studenta, před 
tím, než může porozumět. Lásky je třeba ze strany Učitele, jenž musí mít zájem o 
vnitřní růst Studenta. A oba musí doufat, že se jejich přispění setká s příležitostí 
komunikace. Realita vyučování má zapotřebí všech tří kvalit a tří časů. “Tělo času” 
je Shakespearův slovní obrat, obsahuje minulost, budoucnost a přítomnost za úcelem 
dosáhnutí vlastní podstaty reality. Ponechány samy o sobě jsou tyto časy 
abstrakcemi. Teprve jejich ztělesnění má možnost komunikace. A Augustinova 
poznámka o inkubaci ukazuje, stejně výrazně jako jeho oblíbená fráze: “�isi 
crediteritis, non intelligetis”, a jeho spojení lásky (milosrdenství) s pravdou, že 
všechny elementy toho procesu pozorně sleduje. 
 
    Jeho vlastní kniha je tou nejlepší ilustrací jeho programu. “De magistro” je plným 
ztělesněním dvou lidí v jejich životním konfliktu a souladu. Je snadné popsat krásu 
tohoto míru. Velký muž a dospívající mladík si spolu hrají. Zatímco tak činí, nakonec 
zapomenou na své pozemské postavení otce a syna, mistra a žáka, hrdiny a 
následovníka, a překročí své nahodilé role. Pohybují se před námi jako dva verše v 
jedné písni chvály. Augustinovým pohledem vidíme krásu časové proměnlivosti a 
vidíme sféry oběžné dráhy jejich časů spojené v písni vesmíru.48 

 
Dřívější interpretace 

 
    �áš výsledek je docela nečekaný. Přinejmenším se neshoduje s hodnocením “De 
magistro” v některém ze tří předchozích komentářů. Je pouze dobré vědět, jak bylo 
“De magistro” interpretováno ve středověku, za renesance a dnes. Radikální 
odlišnost těchto tří hodnocení nás může překvapit.  
 
    Začneme-li naší dobou, mohli bychom říci, že “De magistro” je pozoruhodně 
oblíbené. Pan Gilson mu věnuje mnoho stránek ve své studii o Augustinovi. Před 
dvaceti lety publikoval otec Tourscher latinský text; v roce 1924 vydal atraktivní 
překlad. �akonec v roce 1938 byla vydána nová edice přítele pana Scotta 
Buchanana, George Leckieho, kterou musím zmínit nehledě na příšerný fakt, že 
Leckie nezmiňuje Tourschera. Musím ho uvést, protože jeho dlouhý a velmi vážný 
úvod je tou nejlepší ilustrací toho, co si lidé dnešní doby myslí, že mohou získat z “De 
magistro“. Leckieho třicátá osmá strana úvodu se zabývá  poznáváním, humanitními 
vědami, zejména gramatikou. O chlapci Adeodatovi, ke kterému Augustin hovoří, o 
situaci, v které se octli otec a syn v roce 389 poté, co opustili své akademické přátele 
v Itálii, není zmínka. �auka knihy je prozkoumána, protože Leckie věří, že tři 
základní řecké vědy, gramatika, rétorika, dialektika, nám stále nabízejí 
fundamentální pravdu, přinejmenším v očištěné podobě, v jaké je Augustin předává. 
Věda, intelektuální poctivost, ani morální síla z “De magistro” nevyzařují pro tento 
                                                           
48  de vera religione 23; de musica  IV, 29.; pozn.aut. 
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myšlenkový směr.  
 
    �yní pohlédněme zpět do středověku, na augustinovce Bonaventuru. Jeho 
interpretace je zhuštěna v obraz. Pravděpodobně znáte důvěrně Fra Angelikův obraz 
scény, která by mohla být nazvána Bonaventurův komentář k “De magistro“. 
Bonaventura, který napsal slavný spis “Cesta mysli k Bohu” v Augustinově tradici, 
přijal výzvu sv.Tomáše Akvinského. Když sv.Tomáš vstoupil do cely svého kolegy, 
překvapeně zjistil, že postrádá police na knihy podél stěn. “Kde je tvá knihovna?”, 
jako by se tázal. Bonaventura odtáhl diskrétní závěs: kříž visící na zdi byl jeho 
knihovnou. Kristus byl Pánem této velké duše. �ejen učení o životě Ježíše, které se 
nachází v Písmu, bez pochyb; ale vnitřní kříž a skrytý Kristus na kříži byly jeho 
knihami. Poslední slova našeho dialogu tvoří střed knihy pro středověké čtenáře, 
nikoliv bezvýznamné kapitoly o triviu. Světské učení bylo jimi opuštěno mnohem 
rozhodněji než samotným Augustinem.  
 
    Ale bylo by příliš jednoduché vidět pouze tento dualismus: Bonaventura ženoucí se 
ke křesťanským cílům, Leckie a moderní logikové pouštějící se na pohanskou cestu 
dialogu. Máme ještě třetí tradici, v humanismu. V roce 1527 komentoval Augustinovo 
De magistro král humanistů Erasmus Rotterdamský. V několika jeho poznámkách 
vyjádřil podstatu humanistického kriticismu proti Svatému Písmu, které od té doby 
platilo. Dovozuje dvě tvrzení. 1. �ěkolik prostých pravd filosofie a teologie (značí, že 
filosofie má přednost) je těžko pochopitelných a zmařených Augustinovou dovedností 
neříct nic mnoha slovy. �ízká vědecká úroven jeho doby vedla k tomuto bludnému 
podání.  2. Obsah dialogu může být redukován na platonickou pravdu o Logu jako 
univerzálního rozumu všech lidí. Toto platónské pojetí bylo citováno svatým Janem a 
rétoricky vyloženo Augustinem. - K tomu Erasmus  dodává zásadu všech 
redukcionistů: všichni čtenáři svatých otců by měli mít stále na zřeteli, že jim 
nemůžeme porozumět, aniž bychom prověřili z jaké filosofie získali své myšlenky.  
 
    Krátce, Erasmus říká: to,co je dobré na “De magistro“, je Platón; a forma, která 
je špatná, patří pouze Augustinovi. Byl jsem překvapen, když jsem nalezl v tak brzkém 
roce 1527  tutéž kousavou metodu hledačů zdrojů, která vše rozpouštěla na prach 
Homéra a Bible, �ibelungové se pouze s těsným náskokem propásli s Shakespearem. 
Erasmové všech věků redukují text na jeho údajné zdroje; text takto redukovaný se 
objeví jako čistý, jen mírně znečištěný, a ztrácí veškerou hodnotu. Teď čelíme této 
redukci na Platóna znovu.  
 
    Činí Bonaventura správně, když naprosto opomíná lidské vztahy učící se duše, 
dává-li ji za závěs s jejím jediným Pánem v nebi? Má Leckie pravdu, že pro obnovu 
směru antického světa je nejlépe vyučovat základní doktríny gramatiky, logiky a 
dialektiky? A nebo má pravdu Erasmus, že jádro je platónské a Augustinus toto jádro 
rétoricky nafukuje? 
 
   Kdyby některý z těchto soudů byl správný, neměl bych se o tuto knížku zajímat. 
�icméně každý z nich přistupoval k De magistro, jako by bylo napsáno rétorem nebo 
biskupem. Tudíž nemohli vidět akt odhození kapitol hry, jímž se kniha stala 
biografickou. Opravdové biografické činy mají objektivní hodnotu. Biografie je v 
jádru sociologie. To je mistrovská doktrína “De magistro“. Odpovídá všem našim 
biografickým událostem. �aše životy jsou reciproční.  
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    �epochybně pak zdůrazňujeme aspekt ostatními zanedbaný a opomíjíme ty aspekty 
jimi vyzdvihované. Avšak můžeme doufat, že náš pohled bude ospravedlněn, pokud 
my ospravedlníme ten jejich. A skutečně, tyto soudy byly zcela odůvodněny, když jsme 
vzali v úvahu ústrední zájem jejich autorů… Bonaventura očekával, že se setká se 
svatým biskupem z Hippo. Erasmus očekával imitátora Platóna. Leckie prahl po 
nějakém solidním základu pro vyučování trivia. Každý z nich se koncentroval na ten 
element dialogu, který reprezentoval jeho očekávání.  
 
   Přesto jsme činili stejně tak. Soustředili jsme se na biografickou situaci Adeodata a 
Augustina - ve vakuu mezi akademický světem a svatou církví. Ale cítíme, že jsme 
mohli dobře vystihnout všechny části dialogu, nemuseli jsme vybírat. V první 
polovině dva úcastníci rozhovoru nebyli současníky, jeden starý, jeden mladý. V 
druhé polovině žili v přítomnosti Boha jako jeho děti. A ve světle věčnosti jejich 
časové rozdíly zmizeli. Transformace těch dvou, z části jedna do části dvě, byla 
tématem, které spojilo všechny naše interpretace dohromady. 
 
    “De magistro” - a myslím, že rozmanitost interpretací potvrdí mou tezi - tvoří z 
biografické reciprocity - a události v čase - jádro vzdělávání, sociálního života. My, 
kteří jsme ponořeni do ekonomické, naturalistické, oněmělé sociologie, ve které 
vzdělání vytváří nadstavbu ke “skutečnosti” - si můžeme vzít k srdci, že legitimní 
věda o společnosti  má pevný základ s velkou tradicí. Kde člověk překračuje svůj 
vlastní čas, tam vstupuje do společnosti. Všechny společnosti vytvářejí přítomnost. 
Ale křehká přítomnost vytvořená mezi Adeodatem a  jeho otcem Augustinem obsahuje 
všechny elementy, které se pojí s nejvelkolepějším  schématem sociální organizace. Je 
zde živá buňka, a společnost, která má v úmyslu žít, bude složena z živých buněk nebo 
nebude vůbec. 

 
Stvoření těla času 

 
    “De magistro” je dialog, ve kterém se něco stane se samotným žánrem “dialogu“. 
V pohanském dialogu někdo učil někoho jiného, dokazoval mu, že nemá pravdu, a 
nebo třeba dokazoval, že oba úcastníci dialogu jsou neznalí.  
 
    Když se antický dialog snažil stát se jednoznačným a definitivním, odhodil svůj 
dialogický charakter. Pozdní platónské dialogy již nebyly dialogy, ale disertace. 
 
    Sv.Augustin nám předložil tuto starou formu a použil ji nejprve k vyjádření herní 
formy lidského rozumu. Platón si také hrával, než došel k nějakému tvrzení. Ale to, co 
by bylo dříve obsahem vážné části platónského dialogu, jako byl např.Gorgias nebo 
Kratylos, se nyní stává částí hry. Tak Augustin utváří prostor pro třetí část (jeho 
druhou), ve které je dialog jako takový vyňat z rukou dvou lidí, kteří ho vedou. Člověk 
naší doby je tak v pozici, kdy zná zákulisí, ze kterého je lidské drama řízeno. 
 
    V naší epoše lidská řeč změnila svůj charakter. Během podnětného rozhovoru 
mohou zúčastnění změnit své mínění. Duch se pohybuje volně. �akonec jeden i druhý 
mohli změnit svoje role i svá přesvědčení. Mluvená slova nejsou vysvětlována jedním 
a chápána druhým. Partneři uznávají třetí sílu, která způsobuje pohyb jejich 
myšlenek a která jim dovoluje naprosto se osvobodit od svých počátečních rolí nebo 
principů, protože jejich srdce jsou spojená. 
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    Tato svoboda je zvláště složitá pro učitele. V jeho případě je jednostrannost 
proudu úplne zřejmá: on možná ví; student neví.  
 
    Jak je pak během školní hodiny možné říci, že oba partneři, spojení v třetí 
sjednocený element, jsou oba proměněni? �akolik je “vyučování” opravdu 
reciproční? 
 
   Jestliže jde v tomto procesu o pouhé cvičení našich racionálních schopností, 
nebude žádná reciprocita dosažitelná. Učitel by byl jako kohoutek otáčený více méně 
dychtivým nebo náročným dítětem, které usrkává nějaké informace. Kdyby vyučování 
spočívalo v informování, sdělování faktů, pak by byl učitel jen placeným zařízením. A 
jako zařízení bývají učitelé chápáni docela pravidelně v moderních proslovech o 
vzdělávání. Kdyby to byla pravda, byli by učitelé nejzneužívanější třídou společnosti, 
proletáři, kteří by měli bojovat za ztrátu svých okovů obdobně jako otrávení a 
zneužití “proletáři” vysávaní neomalenými tyrany. 
 
    Moderní pedagogické teorie s chabým a neurčitým postojem k rodičům, bývalým 
žákům a studentům  vychvalují své nároky; a ze strachu ze znepokojení svých 
zákazníků mlčí o morálním statusu učitele. John Dewey vlastně dovoluje učiteli, aby 
byl výdělečně činný. V základech školství podle něj se učitel vůbec neobjevuje jako 
lidská bytost. Funguje jako prodejní automat. Jeho pohon může přijít z nebe nebo z 
dobrého platu, ale tím se nevyřeší nejhlubší hádanka celého tohoto procesu. Totiž 
proč by měl někdo vyučovat? Proč píše John Dewey fanaticky a neúnavně o 
vzdělávání? Jaká vášeň ho pohání? Je to skryté neprozkoumané vzrušení, které ho 
nutí dělat to, co dělá? �ebo je to legitimní sociální energie, stejně přístupná k 
prozkoumání jako potřebná pro studenty? 
 
    Jestliže učitel není reálná  “živá bytost” uvnitř školního silového pole, jestliže 
vyučování v jeho životě nic neznamená, pak musí učení vyhasnout stejně jako ostatní 
formy lidského otroctví. �adpis nad jedním velkým radiem by ho možná mohl 
nahradit. Jestliže vyučování je práce, užívejme vyučovacích strojů! 
 
    Každý ví, že všechny tyto myšlenky jsou marné. Vyučování je integrální součástí 
každého opravdového života lidské bytosti. Jak je to možné, když učitel zná obsah 
svého vyučování před tím, než vstoupí do místnosti, a jestliže vyučování je racionální 
proces? Vyučování by bylo pouhým zdvojením učitelových úvah. Opakování nikoliv 
život by byl tedy celkovým procesem. Vyučování by bylo nemožné, kdyby bylo ryze 
racionálním procesem. Ale tím není. Když John Dewey píše knihu, činí tak z naprosto 
iracionálních důvodů, pro radost, ze soucitu, z bujnosti, ze solidarity, z agresivity, z 
naděje nebo ze strachu, například. A činí to naprosto iracionálními prostředky: 
trpělivostí, pílí, poctivostí, přesvědčováním, učením se, atd.  Každé vyučování, když 
zapomeneme na výdělek, sociální ohodnocení, tradici oficiálních škol a placených 
učitelů a všechny ty věci, které dělají ze školy obchod, je založeno na třech 
elementech, jež umisťují člověka A a člověka B do časového vztahu. 
 
    Studujme nyní tento časový vztah tak věcně, jak je to jen možné. A musí být starší 
než B, alespoň pokud se týče předmětu vyučování. Musel se věnovat látce před tím, 
než začala hodina, jinak by nebyl učitelem. Od B se očekává, že není předem 
obeznámen s látkou vůbec nebo přinejmenším méně než A. To činí B mladším. Starý a 
mladý jsou zde jasně definováni vztahem k tématu rozhovoru. Tyto charakteristiky 
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nemají nutně základ ve fyzickém stáří. Proces učení nás přinutí považovat “staré” a 
“mladé” za vztah členů společnosti k jistým sociálním zkušenostem. “Starý” a 
“mladý” nejsou biologická, ale sociální fakta. 
 
    To je docela nové a docela důležité. �ejasnost pojmů “starý” a “mladý” zakrývala 
tento jejich sociální aspekt příliš často. Samozřejmě nyní, když jsme definovali své 
pojmy, můžeme znovu používat pojmy “učitel” a “student” namísto pojmů “starý” a 
“mladý“. Avšak tyto pojmy jsou zakryty předsudky; proto raději zůstaňme u naší 
zvyklosti užívat pojmů “starý” a “mladý”. 
 
    Co tím získáme? “Starý” a “mladý” akcentují časový vztah. Člověk stárne 
zkušenostmi. �asycuje se  “procesem”, kterého se úcastní, je v tomto procesu 
stravován a nakonec v něm umírá. Staří jsou blíže smrti; mladí blíže narození. 
�ikoliv proto, že starý snad nepřežije mnoho mladých, ale protože je poučenější a 
formovaný. Můžeme pak říkat, že být starý znamená být plně formován. Být mladý 
znamená být méně formován.49 
 
    “Formovat” v tomto smyslu tedy znamená umírat. To nejryzejší na životě je tedy 
nejvíce beztvaré. “Být mladý” znamená dávat formativní silám v nás průchod. 
Formativní síly jsou k dispozici pro práci pouze v tvárné látce. Stará osoba opustila 
část své tvárnosti. Jsme tak staří jak výrazně jsme formovaní. Závěr: učitel se vzdává 
části své plasticity v zájmu vyučování. Když vyučujeme, musíme se snažit 
reprezentovat starý věk v očích těch mladších. Učitel potřebuje nějaký statusquo, o 
který se vlny budoucnosti, ty mladé, mohou lámat. Lindenbergovy Vlny budoucnosti 
znamenají přesně toto: nezkrotné mládí nacistického typu, pouze mladé a nepoučené 
zkušenostmi starších, přibíhá na vlnách čiré mladistvé mentality. 
zřízených institucí.” 
 
   
    Proč by se měl učitel vzdát svého mládí ve prospěch vyučování? �ení taková oběť 
zcela nelidská? Učitelé se prostřednictvím svých studentů stávají starými. Každý 
student si myslí, že jeho učitel má svůj život už za sebou. Situace učitel-student 
zakrývá mladému trápení, boje a nejistoty staršího. Každý student se dívá na učitele 
jako na člověka jistého a stabilního, přičemž to druhé nemusí vůbec platit. Třída mu 
dává vzhled pevnosti, stability a jistoty, přinejmenším pokud se týče jeho vyučovacího 
předmětu. Stále jsem se setkával s tím, že mě studenti považovali za mnohem staršího, 
i když jsem možná byl mladší než oni. Co potom dostane učitel jako odměnu za to, že 

                                                           
49 „Despekt či alespoň nedostatek respektu ke stáří není výsadou moderní evropské tradice, byť zde 
nabyl zvláště silných kontur. To, že my dnes v protikladu k archaickému postoji pokládáme stáří 
takřka za ekvivalent nemoci, souvisí s dominantní pozicí nejsilnějšího novodobého mýtu o pokroku. 
Mýtus o pokroku je založen na představě, že úkolem člověka je rozvíjet nevídaným způsobem své 
potenciality, což je vlastně možné pouze tak, že se lidstvo postupně oprostí od mínění předků, která 
budou v úhrnu charakterizována jako předsudky. Čím rychleji a radikálněji toto oproštění proběhne, 
tím spíše se dostaví nový svět, pro který bude platit nevídané: každá následující generace se bude mít 
lépe než všechny generace předcházející.    Vzniká tak prostředí, ve kterém se staří paradoxně ocitají v 
postavení cizinců ve vlastním světě. Program výchovy se zde obrací. Dospělí nepředstavují svět dětem 
a neuvádějí je do něj. Naopak děti musí vysvětlovat přicházející nový svět starcům. Fyzická bezmoc 
stáří je provázena i bezmocí intelektuální, informační a hermeneutickou. Pro tento svět jsou přijatelní 
jenom ti staří, kteří jsou ochotni činit opak svého poslání, tj.učit se, místo toho, aby učili. Ostatní musí 
co nejdříve uprázdnit místo starým a uchýlit se do ústraní, pod patronaci k tomu účelu speciálně 
zřízených institucí.“ 
Z.Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy, str. 48 
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se vzdal své tvárnosti?  
 
    Jeho odměna spočívá v tom, že určuje budoucnost za svým vlastním časem. Svým  
zájmem o studenta působí i po svém omezeném čase a poskytuje svoje zkušenosti 
mladší generaci. Do fyzicky mladšího zasévá učitel semínko zplozené na poli jeho 
života; dobývá nové teritorium pro studentovu zkušenost nebo pro pravdu. Když 
vyslechneme výzvu vyučování, skrze lásku získáváme život po své individuální smrti. 
“�e ulla virtus pereat,” nechť není žádná energie ztracena, toť obecný zákon reality. 
Síly, které nevědí o své vlastní smrti, mohou sami sebou plýtvat. Síla “člověk” plýtvat 
nemůže, aniž by se prohřešila proti zákonu “�e ulla virtus pereat”, protože si je 
vědomá vlastního konce.  
 
    Člověk je přinucen vyučovat, předávat svoje zkušenosti tak, že je rozsévá do 
mladších lidí, protože zákon zachování energie a zároveň lidská obeznámenost s 
vlastní smrtí nutí člověka hledat prostor pro budoucnost za ním. Člověk, jinými slovy 
řečeno, chce určovat budoucnost. Jeden ze způsobů jak určovat budoucnost je 
vyučovat.50  
 
    To, co nutí lidi vyučovat, je pak spojení, o které člověku usilovat, spojení s 
budoucností za jeho vlastním časem. V člověku je časový oblouk vzpínající se k času, 
na který on sám nevystoupí. Tímto mezi mým vlastním časem a časem následujícím. 
Budoucnost je časem někoho jiného. Ve vyučování je vztah mezi přítomným a 
budoucím odhalen jako vztah mezi mým životním časem a dobou po mé smrti. 
Definitivní zlom se předpokládá mezi přítomným a po-přítomným, a moje znalost 
tohoto zlomu ve mně probouzí dopředu mířící sílu nazývanou vyučování, skrze níž 
může být část mé zkušenosti obnovena v někom jiném. 
 
    Analýza vyučujícího člověka objasňuje vztah našeho časového smyslu k našemu 
vědomí smrti. Člověk ví o čase, protože ví, že jeho čas je omezen. Proto je v každém 
okamžiku svého života nucen odlišovat mezi svým životním časem a všemi časy za 
nebo po této nevyhnutelné události. Člověk tedy zvládá dva časy “po celý čas”. A 
snaží se přenést tolik částic, kolik jen může, svého života, ze svého času do času 
obecného. Mechanický pohled na čas jako nepřerušený tok se nenachází v nás. My 
máme smysl pro rozdělený čas. Přítomnost a budoucnost jsou rozděleny smrtí. Může 
se stát, že tato smrt není tragická a nezahrnuje úplne celého člověka. Mezi tímto 

                                                           
50 Podle Slovníku spirituality je člověk bytost otevřená budoucnosti: „Člověk je dnes chápán, snad více 
než v minulosti, jako bytost, která spěje k neomezenému uskutečnění sebe, radikálně otevřená 
budoucnosti, a zároveň jako bytost omezená, jako „konečný duch“, nakolik jeho příznačná tělesnost 
ohraničuje jeho existování a jeho otevřenost k druhým a světu. Lidská existence se současně odhaluje 
jako „uzavření v prozatímnosti“ a jako „otevřenost k nekonečnosti.“ str.555   Člověk však pozoruje, že 
jeho zásadní touha být stále více sám sebou nemůže být v přítomnosti definitivně uspokojena. Nikdy 
není zajedno se svou konkrétní existencí. Na druhé straně tato touha, která patří k přirozenosti člověka, 
naráží neúprosně na tajemství smrti. Odtud pramení naléhavá potřeba  objasnit sobě samému 
nenapravitelný kontrast mezi neohraničenou otevřeností k životu a hranicí smrti, kterou člověk vnímá 
jako nevyhnutelný osud a trvalou hrozbu. Smrt obnažuje nejhlubší rovinu lidského ducha, který chová 
nezadržitelnou touhu po nekončící existenci, neúprosně staví člověka před poslední otázku o něm 
samém, která je otázkou po jeho budoucnosti. Proto povolání k naději náleží především k základní 
struktuře člověka jako vtěleného ducha. Avšak rozměr naděje není vyčerpán individuálním osudem 
člověka, zahrnuje osud lidstva a světa. Život jednotlivce se odehrává na cestě lidstva k budoucnosti. Z 
toho plyne, že problém budoucnosti lidstva a světa se týká přímo smyslu existence každého člověka, 
nakolik je odpovědný za celé lidské společenství. 
Srv.tamtéž str.556 
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přítomným existujícím okamžikem, kdy tě vyučuji abecedě, a tvým používáním 
abecedy nemusí uplynout mnoho času. Mohu docela dobře žít dál mimo tuto lekci, a 
na vše, co se jí týká, zapomenout. Ale stále zde zeje propast mezi přítomností této 
hodiny a budoucností, třebaže nenastala úplná fyzická smrt. Propast jednoduše 
znamená, že moje energie nalezla svůj výstup do budoucnosti za mým vlastním časem 
tím, že k tobě mluvím. Důležitost a krása abecedy mě nutí si přát, aby nebyla 
zapomenuta. �ěco jsem pro to udělal potvrzením její důležitosti a trvám na tom, abys 
ji přijal. Jakmile jsem toho dosáhl, ulevilo se mi a cítím se volný proto, že mohu 
zapomenout tuto část své zkušenosti. Zkušenost úspešne předaná druhým osvobozuje 
od břemena zátěže. A tak i v té nejpovrchnější formě vyučování nacházíme zlom mezi 
přítomností a budoucností. Když mě opouští dopředu mířící síla, zanechává ve mě 
pocit svobody, který jsem předtím neměl.  
 
    Člověk nežije v přítomnosti sám, ale zásluhou oné dopředu mířící síly dosáhl času, 
který se prostírá za ním. Učitel je nucen vstoupit do vztahu s lidskými bytostmi, které 
může vyučovat, protože musí podniknout toto spojení s časem za ním. Jakmile určuje 
tento čas, je osvobozen. 
 
   Ani žák není uzavřen ve svém vlastním životním čase. Také on udržuje oblouk do  
časů za časem svého života, mimo něj, a hledá, jak by se spojil s jiným časem. Ale 
jako student zkouším získat spojení s minulostí; navracím se chronologicky. Přeji si 
zkušenost předcházející zkušenosti. Kdybych odmítl učit se, byl bych zvířetem. 
Příroda neodhalila tajemství vyučování mladých zkušenostmi starých. Převod nově 
nabytých schopností je výsadou malé části přírodního chaosu, zvláště pak člověka. 
Člověk je ten, kdo může přejmout schopnosti nabyté jinými příslušníky svého druhu.51  
 
   Žák není nucen, aby šel za svou smrt, ale chce se jaksi dostat před svoje narození. 
Pojem narození opět pokrývá množství situací obdobně jako dříve pojem smrt v 
případě učitele. Rád bych se naučil jezdit na koni. Musím se naučit, jak ostatní jezdili 
přede mnou, před tím než udeří hodina mého “narození” pro koně. Tyto vztahy k 
specifickým zkušenostem ukazují, jak může být narození rozděleno. Kolik rozmanitých 
zkušeností podstoupím, tolik narození se odehraje v mém životě. A tolikrát bych měl 
zkusit učit své předchůdce o tomto svém novém zrození pro určitou záležitost. Přeji si 
tak dostat se zpět před svoje narození, do svého, nazvěme to, “pozadí”.  
 
    Mladý člověk, který se učí, se vrací zpět, proniká do času před ním. �atahuje 
tykadlo do minulosti. Svým uvědoměním narození je donucen vrátit se před svoje 
narození. Už před ním lidé žili. Ať s mimi sympatizuje nebo je odsuzuje, to oni 
vytvářeli předměty, slova, zákony, zvyky a rituály, kterým se on může přizpůsobit 
nebo je změnit. Jeho svoboda závisí na jeho návratu k těmto způsobům do doby, kdy 
byly ještě v procesu vzniku. Učit se znamená jít před formy do jejich momentu 
formace. Protože pak minulost a mé pozadí přestane nekompromisně určovat mé 
vlastní formy a zvyky. �ávratem znovu vstupujeme do míst těch, kteří minulost určili. 
Paralela s učitelem je pak docela literární. Člověk, který vyučuje determinuje 
budoucnost svými zkušenostmi. Člověk, který je vyučován determinuje svoji minulost 
namísto toho, aby byl touto minulostí pouze determinován. Rozlišuje tudíž jasně mezi 

                                                           
51 „Výchova a vzdělávání se autority a tradice nemůže zříci, protože posláním školy je uvádět děti do 
našeho společného světa, který je vždy starší než děti samy. Proto se učení vždy musí obracet k 
minulosti, bez ohledu na to, že se lidský život odehrává v tom, co je přítomné.“ 
Z.Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy, str.59 
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minulostí a přítomností. A zde je onen zlom mezi jeho přítomností a minulostí, zlom 
způsobený “narozením”. �ávrat  zdůrazňuje chronologický aspekt důvěry, kterou 
nalézáme ve světě, ve formě dobrého, stvořeného řádu, který má být námi jako jeho 
dědici přivlastněn. Dopředu směřování zdůrazňuje chronologický aspekt nadějí, které 
upínáme k budoucnosti, do doby, kvůli které snad nejsme zbyteční a nežijme 
nadarmo. Formujeme integrální část reality a zůstáváme vryti do života jako 
zakladatelé.  
 
    Jak nyní dát učitele a studenta dohromady? Jeden se napíná do času po něm, 
druhý sleduje cestu do času před ním. V hodině, ve které komunikují, vystavují z 
těchto dvou elementů společnou přítomnost.  
 
    Jedinec A, v jeho vlastním čase plus jeho časový oblouk do času po něm, a jedinec 
B plus jeho časový oblouk do času před ním, vkročí spolu na podium vytvořené jejich 
společnou snahou.Toto podium ale  mimo tuto snahu neexistuje. V hodině, během 
které žák a učitel rozmlouvají, je sám čas v určitém smyslu zapomenut. Co je řečeno 
během této hodiny od jedenácti do poledne je vše simultánní! To, co učitel říká v 
jedenáct dvacet a v jedenáct čtyřicet nepatří do různých časů. Jak tomu rozumět? Je 
zřejmé, že ve fyzice jsou považovány momenty 11:20 a 11:40 za navzájem odlišné. 
Jsou nespojené a jsou oddělené nespočtem jiných okamžiků mezi nimi. To ale platí 
pouze pro vnější, fyzikální čas. �eplatí to pro hodinu ve třídě. Během této hodiny jsou 
spolu oba časy nerozlučně spjaty, přičemž v jednom jedinec nemůže být nalezen. Sám 
za sebe se nemohu dostat před svoje narození nebo za svoji smrt. Ve třídě nebo v 
jakékoliv jiné vyučovací situaci mohu. Učitel, ve svém nutkání dosáhnout časového 
břehu, který leží za jeho životem (nebo za živostí jistého období jeho života se 
zkušenostmi, které potřebují být předány), a student, se svým nutkáním dosáhnout 
časového břehu před svým vlastním probuzením do vědomí, se zde pohybují v 
opačných směrech: jeden se navrací zpět, protože se táže po své první příčině, po své 
vlasti, po svém mateřštině, matce přírodě, po své alma mater, svých kořenech, 
původu, “evoluci” jeho vesmíru; existuje nespočet dalších nálepek pro podněty 
“před-mým-narozením”. Chlapec a děvče v nás se stále táží: “Proč?” Je to otázka 
narození. �utkání k návratu dělá z člověka “mladého“. Být mladý znamená mít vztah 
k minulosti, kterým se snažím odhalit své tajemné předchůdce. Tendence odhalovat 
svět dokazuje, že toto zvíře se snaží stát se lidským tak, že se dostane za sebe a že se 
stane svým vlastním tvůrcem.  
 
    �a druhou stranu vlastnost “starý” znamená, že nutkání směřovat dopředu je v 
bytosti úcinné. Animalita starého se snaží stát se lidskou dosáhnutím časového břehu, 
který má před sebou. Břeh, který leží za mým životem, nese stejné množství označení 
jako oblast dotazovaná “proč?” Z tohoto důvodu existuje naprostý soulad mezi 
starým a mladým. Přirozený postoj mladého, který se táže “proč?”, a prochází tak 
stěnou svého narození, nemá početnější označení než “cílová” oblast  starého s jeho 
“kam?”. Tato oblast obsahuje veškerá “měl(a) by” etického zákona, všechen hněv 
neplodných, kteří nejsou v neškodném  kontaktu s budoucími generacemi a kteří se 
tudíž dostávají k mladým pouze tak, že je pomlouvají. Platí to pro všechny 
reformátory, revolucionáře, rebely, radikály, všechny “-isty”, vlastníky obrovských 
podniků v bezduchých budovách, a stejně tak pro pravé rodiče, předky a zákonodárce 
budoucnosti. Oni všichni se snaží stát svými vlastními apoštoly. My všichni jsme 
hnáni, abychom se dostali za nás samé, dožadujeme se autorství před naším časem a 
ztělesněním po něm.  
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    �ěco se stane, kdykoliv dojde k tomu, že něčí “proč” a něčí “kam” jsou sletovány 
dohromady. Tělo času je nalezeno, jako trajektorie pro proud vědomí, mohli by říct 
naši psychologové. Ale obávám se, že tato metafora není dost jasná, aby vystihla, k 
čemu se doopravdy dojde, když “kam” a “proč” tázající se duše, stará a mladá 
osoba získají naději, že si mohou navzájem pomoci.  
 
    Tělo času vytváří splynutí, v němž čas jednoho ve formě budoucnosti a čas druhého 
ve formě minulosti jsou učiněny dostupnými jeden druhému skrze naději, víru a lásku. 
Bez  uvolnění těchto tří energií by se zvíře nemohlo stát člověkem a potulný jedinec 
by nemohl dosáhnout skutečnosti, bytí. To je podmínka tvé lidskosti, čtenáři, že čteš a 
píšeš, posloucháš a nařizuješ, tážeš se “proč” a cítíš se zodpovědný za “kam”, že v 
sobě obsahuješ dva elementy, starý a mladý. Tři gramatické časy: minulost, 
přítomnost, budoucnost neexistují, dokud se tři energie nebo síly nazývané víra, láska 
a naděje neuvedou do chodu a úcinku.  
 
    Objevili jsme velký omyl naší vlastní humanistické tradice. Humanismus přijímá 
rozdělení na minulost, přítomnost a budoucnost jako přírodní fakt, který se zdá být 
vlastní světu mimo člověka.  
 
    Humanismus se mýlil. Rozdělení času na minulost, budoucnost, přítomnost je 
výtvor společnosti. Jde o  vyjádření “superčasu”, který vzniká, když jsou alespoň dvě 
generace nuceny vzájemně koexistovat. Všude tam kde se učí mladý a starý žít vedle 
sebe, se vytvoří něco, co jim dovoluje dávat své dva časové horizonty dohromady ve 
společné naději. To, co je uvnitř tohoto těla času, do čeho si mladý přeje proniknout, 
se nazývá minulost; to, k čemu se snaží přiblížit ten starý se nazývá budoucnost. Ale 
obojí, minulost i budoucnost, zůstávají mimo skutečné uchopení samotného 
dychtícího jedince. 
 
    Tento historický nebo sociální výtvor je prostředníkem mezi frustrovaným jedincem 
a časovým břehem, po kterém touží, svazuje ho s jiným jedincem s opačným 
komplexem “časového břehu“.  
 
     Časový interval, nad kterým se překrývají dva proti sobě stojící jednici v tomto 
společném poutu, je přítomnost. Mám tolik přítomnosti kolik mám v sobě místa pro 
setkání mých prapravnoučat s mými praprarodiči. Pokud dokáži podržet setkání mezi 
Starým Metuzalémem a člověkem roku 5678 ve vlastní hrudi, jsem představitelem 
tolika minulostí a tolika budoucností, že moje přítomnost je vskutku rozsáhlá. 
Přítomnost neexistuje v přírodě. Je to postupný produkt tří hlavních čas 
produkujících energií společnosti, a ty musejí být nepřetržitě reprodukovány. 
Přítomnost může být ztracena. A pak se svět rozdělí na jedince, kteří nejsou ani mladí 
ani staří, ale jsou dozajista nepoučitelnými darebáky a bezcitnými tyrany.  
 
    Protože “vědecká” doba mylně chápe čas jako přírodní, my, současníci dvou 
světových válek, musíme nyní použít termín “nadčas”, abychom vyjádřili čas 
artikulovaný. Přírodní čas je neartikulovaný. Je tak  pomíjivý, že se dvakrát 
nevykoupeme v téže řece. Superčas nám dovoluje vyjádřit jednu část jako minulost, 
jednu jako budoucnost a společný život mezi nimi jako přítomnost. �adčas je nad 
člověkem tak, že staví dva “časové břehy” před potopou a po potopě mého vlastního 
života. Tyto břehy jsou zajištěny pouze tehdy, pokud se starám o předchůdce a 
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nástupce “mého” života a jsem ochotný se alespoň zčásti identifikovat se způsoby 
života, které fungovaly přede mnou a mají přijít po mně.  
 
    Minulost a přítomnost tedy “nejsou”. Jsou procesem zběsilého mávání vzad a 
vpřed, které poučuje našeho přítele o naději časových břehů, ze kterých pocházíme 
nebo k nimž míříme.  
 
    Je nutné nahradit “minulost” tj. svět faktů slovy, které vyjádří dynamický pohyb 
zpět, a “budoucnost” je třeba jednoduše nahradit pojmem procesu. Věda si 
přivlastnila dva pojmy “fakt” a “budoucnost”, které mají původ v �ovém Zákoně. 
Křesťanský původ těchto dvou pojmů je zahalen zásahem vědy, která je převzala z 
náboženství. V �ovém Zákoně byla “budoucnost” časem přicházejícím, časovým 
břehem za tvým nebo mým životem. A “fakt”, o kterém Ježíš hovoří, když říká: “Je to 
učiněno,” byl “učiněn” čas, který pak mohl formovat pozadí každého dítěte 
narozeného do naší doby. �yní je ještě další fakt, který formuje pozadí každé lidské 
bytosti, fakt starší než život kohokoliv, kdo by přišel na svět po Ježíšovi, fakt na který 
synové Adama a dcery Eviny mohou pohlížet tak samozřejmě jako předtím pohlíželi  
na všechny své předky svých kmenů. �yní se stávají bratry a sestrami toho, kdo 
postavil sám sebe mezi všechnu minulost a všechnu budoucnost, mezi každé nutkání k 
navracování mladého a směřování vpřed starého.  
 
    Antika neznala žádný způsob dobývání času, jak jsem ukázal jinde. Antika žila v 
pouhých cyklech a neustálých revolucích. Budoucnost a pokrok nebyly známy.  
 
    �ení divu, že instituce, které jsme převzali z antického světa, se snaží nebrat na 
vědomí sociální charakter našeho pojetí času k dnešnímu dni. Akademický svět, který 
je původně řecký, dosud podporuje pohrdání superčasem a energiemi, které jsou 
schopny ho produkovat. Víra, Láska a �aděje nejsou považovány hodné vědeckého 
zájmu. Pro akademický svět jsou iracionálními, neověřenými, neexistujícími, 
pavučinami mystiky. �echávají je vyučovat v nedělní škole, tito humanisté a vědci, 
kteří ze svého bezčasého akademického světa shlížejí dolů na lidi, kteří musí 
procházet dobou války a míru a kteří vědu podpírají svojí vírou, láskou a nadějí. 
 
    Víra, naděje a láska musejí vykonat mnoho výjimečné práce dříve, než může být na 
Wabash College vyhlášen jediný kurz logiky. Láska, víra a naděje jsou těmi 
nejskutečnějšími, nepraktičtějšími a nejověřenějšími sociálními energiemi. Ve 
skutečnosti přesně ty ctnosti, ze kterých svět tolik činí, spravedlnost, prozíravost, 
střídmost, jednoduše nemohou fungovat, dokud nebude společnost nejprve stmelená 
dohromady mnoha generacemi. Tyto generace musely vytvořit společnou přítomnost 
se společnými nadějemi, společnou minulostí a budoucností před tím, než se 
pohanské ctnosti staly ozdobou města. �adčas předchází lidství každého jedince. 
Lidmi se stáváme tím, že vstupujeme do těla času. 
    
   �yní můžeme formulovat tyto definice: 
 
    Tělo času je produktem sociální kooperace přinejmenším dvou jedinců, kteří 
vytvářejí tripartitu času, superčas, který sestává z přítomnosti mezi minulostí 
reprezentovanou jedním z členů skupiny a budoucností reprezentovanou tím druhým. 
Přítomnost je oběma sevřena v objetí vzájemné víry.  
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    Když hovoříme o minulosti, budoucnosti a přítomnosti, stále předpokládáme více 
než individuální nebo biologický čas. Superčas je založený na projevu těch 
schopností člověka, které má, dokud projevuje zájem o časové břehy, které leží za a 
které leží před jeho vlastním časem.  
 
    Čas je klid, jeden dlouhý stále trvající moment ve školní třídě, zatímco k němu 
přispívá pravá minulost, pravá budoucnost a pravá přítomnost. Tyto časy jsou pravé, 
když jsou navzájem odděleny čistým zlomem v našem poznání - přerušením mezi 
minulostí, přítomností, budoucností. Přerušení je chápáno jako narození mezi 
přítomností a jejím pozadím v minulosti, i jako smrt mezi přítomností a budoucností 
po mě. �arození a Smrt mohou být omezeny na narození a smrt jedné konkrétní části 
člověka. Ale je nevyhnutelné, že si je člověk uvědomuje jako absolutní linie, které mu 
zabraňují, aby je sám osobně překračoval. �ežli se staneme “opravdovými”, museli 
jsme zakusit narození a smrt. Realita nemůže být uchopena, aniž  bychom si nejprve 
uvědomili své časové břehy. 
 
    Do svého pozadí, k formativním energiím, které modelují moji tvárnost, mě 
samého, se nemohu dostat jinak, než pouze vírou v druhé lidi. �emohu se dostat před 
svůj vlastní život jinak než láskou k druhým lidem. Ale chci se dostat dopředu i 
zpátky. Já i všichni ostatní se navracíme a směřujeme dopředu a poznáváme se 
navzájem právě v tomto typicky lidském znaku. �aše naděje, že jeden může druhému 
pomoci, nás k sobě přitahují. A tím vytváříme neustálou přítomnost. 
 
    Vzdělávací proces je pouze jednou ukázkou tohoto sociálního výtvoru času 
setrvávajícího v klidu. Tento čas viditelně spojuje pouze dvě generace, jednu starou, 
jednu mladou. A to je velmi málo. Ale je to dost pro vědeckou studii o “časové 
buňce”, ze které se skládá celé tělo politiky společnosti. Vzdělávací situace je 
nejmenším atomem superčasu. Skutečný čas člověka je zakoušen ve čtyřech 
dimenzích: jako minulost, jako budoucnost, jako fyzikálně pomíjivý okamžik a jako v 
klidu trvající přítomnost.  
 
     Minulost znamená pozadí před mým časem, které je dobýváno vírou. Budoucnost 
znamená čas po mém životě, který je dobýván láskou. Bezčasá přítomnost je založena 
na společných nadějích dvou lidí, kteří nejsou vrstevníci, sdílením společného 
časového smyslu se mohou stát současníky v jedné v klidu stojící přítomnosti. Jak je 
to s pomíjivým časem vědy, tímto zvláštním dogmatickým konceptem času, kterého se 
používá v našich astronomických výpočtech? Pomíjivý čas se stává pozorovatelným 
mimo jakoukoliv skupinu, která je spoutána v superčase. Východní Standardní Čas je 
vnější čas, který superčasová společnost měří na objektech, které jsou neschopné 
vstoupit do přítomnosti. To, co nemůžeme zahrnout do společnosti, náš vnější svět, je 
měřeno tímto umělým časem, který své objekty nemůže zachytit. 
 
    “Bezčasá” přítomnost je člověku neznámá. To, co takto nazýváme, je v klidu 
trvající přítomnost, ve které minulost před narozením, budoucnost po smrti a fyzická 
přítomnost jsou učiněny koexistentními. Úspech tohoto smíšení tří časů spočívá v naší 
svobodě nakládat s dřívějším okamžikem jako s pozdějším a s pozdějším okamžikem 
jako s dřívějším, a zacházet s velkými úseky času, jako by měli všechny jeden a ten 
samý “čas” jako by byli současné. Kdykoliv mohu říci, že první okamžik a poslední 
okamžik nějaké události jsou ve skutečnosti nerozeznatelné ve svém časovém 
charakteru - například část hudby nebo filmu, ve kterém začátek a konec zřetelně 
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vytvářejí jeden nedělitelný celek - úcastnil jsem se úspešného stvoření v klidu trvající 
přítomnosti, která je spojením tří časů, minulosti, budoucnosti, přítomnosti, v jeden 
složený čas. Úspech je založen na přispění, kterým přenášíme naše časové energie do 
hry. Tak se vracíme a máme důvěru v čas před naším narozením a směřujeme vpřed 
láskou k časům po naší smrti a chováme naději na přítomný okamžik, můžeme 
vytvořit v klidu trvající přítomnost tak, že se staneme představiteli lidstva obecně. 
Reprezentace celku, který zahrnuje “přede-mnou” a “po-mě“, má uklidňující 
charakter v tom, jak převádí čas do klidu.  
 
    Ten, kdo miluje čas po své smrti a směřuje energii dopředu, není hnán neustálým 
strachem ze smrti. Ten, kdo se nebojí času před svým narozením, není ve svých 
představách pronásledován přízraky a duchy.  
 
    Co ale vidíme? �espočet lidí se zdá být pronásledováno časem před nimi a po 
nich. Psychoanalýza mladých a omlazovací kůry starých jsou dva nejpropagovanější 
procesy naší doby. V klidu trvající přítomnost mezi dvěma generacemi musí být 
prolomena. Člověk je uháněn a pronásledován ve všech směrech. �emohlo by to být 
tak, že desinterpretace vyučování a vzdělávání má svůj podíl na tomto překroucení 
lidského času? V tomto případě by mohl Augustinův dialog vytvořit opěrný bod pro 
vědu o vzdělání a o společnosti, která obsáhne vlastní životní problémy učitele a takto 
učiní ze vzdělávání jádro celého sociálního života. 
 
    Koexistence více než jednoho momentu času a artikulace mnoha časů člověka 
zakládá vzdělávání, stejná je pak koexistence mezi národy, rasami, třídami, 
profesemi. Všechny naše aktivity a funkce ve společnosti vstupují do společnosti v 
nějaký den historie v mocným narozením a  výbuchem. A vše, co dokazuje jejich 
nadšení, se muselo vrátit do klidné přítomnosti za jejich vlastní zaujatou existenci a 
rámec. Oni všichni vstoupili na širší tapisérii  života, na které bylo jejich pozadí, 
stejně jako budoucnost po jejich životě, usmířeno v charakteristickém časovém 
rozpětí. Žádný způsob života nemůže představovat první nebo poslední způsob života, 
ani “beztřídní společnost” nebo vyšší rasa, které se přesně o to snaží. 
 
    V tomto smyslu ukazovala moje “Autobiografie západního člověka” koexistenci 
mnoha “časů”, které se velké národy Západu rozhodli reprezentovat, jeden po 
druhém. Každý z nich se prolomil do reality s absolutním nárokem být absolutní a 
jedinou formou bytí. Každý z nich byl skrze vzdělávací proces učiněn členem, 
příslušníkem rodiny. My dnes zažíváme tento proces v příběhu ruské revoluce. Jedna 
z absolutních pravd o ekonomice stala se jedinou pravdou. Žít ponejprv pro sebe, 
jako by člověk byl ve svém vlastním čase byl jediným současníkem a jako by všichni 
ostatní byli překonáni jednoduše proto, že jejich způsob života předcházel 
bolševismus. Rusové nyní se přiřazují k virginskému času, jako jeden partner v 
ohromném rozhovoru celé rasy.  
 
    V mnoha jiných monografiích o polychromii lidí, o naší ekonomice, o formách 
vlády, o změně důrazu na různé fáze našeho životního cyklu, byl prověřen týž 
základní zákon času, lidského času: člověk může trvat na jednom elementu času, na 
svém vlastním čase; ale musí být v souladu s tělem času nebo bude tento specifický 
čas smeten ze světa. Doby, které usilují o trvalý příspěvek, musí vyvinout specifické 
orgány, kterými mohou obejmout své vlastní předchůdce a následovníky v čase.  
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    Každá doba je nejprve opilá svými vlastními cíli. Ale každá doba je více než jiná 
vytvořená ze svých vlastních cílů. Je to také tón symfonie. Láska, víra a naděje jsou 
uši a hlasy, kterými individuální čas může mluvit ke všem ostatním časům a být jimi 
nadšeně přijat jako svými bratry. Všechny tyto nesčetné časy dostávají své zasvěcení 
z tohoto provolání a ze svého oslovení všech ostatních časů. Proto situace mezi 
jedním učitelem a jedním studentem je paradigmatem všech sociálních událostí. 
 
    V “De magistro” je zažíváno stvoření společné v klidu trvající přítomnosti. Antická 
forma platónského dialogu je přeměněna do biografického výjevu ze života otce a 
syna. Syn je emancipován. Dialog je přetvořen na nástroj naprosté svobody. 
 
    To možná vysvětluje, proč Augustin nemohl vytvořit pro svého syna malou 
knihovnu, kterou by pak s ním mohl procházet. “De magistro” sahá za formální 
instrukce. Vytvořilo epochu. Událost, která vytváří epochu nebo má biografický 
charakter se nemůže opakovat. 
 
    �ikdy bychom se to nemuseli dozvědět, protože Adeodatus zemřel a Augustin se 
stal biskupem. A jak ukázal hrozivý příklad s Augustinovým vlastním studentem, 
uvnitř institucionalizované církve bylo vyučování zbaveno tohoto biografického 
charakteru. Církev vyučuje tajemství kreativního života a v klidu spočívající 
přítomnosti netvůrčím předkřesťanským způsobem. A dělá to tak dodnes, buď v 
aristotelských formách středověku nebo v platónských způsobech fakulty svobodných 
umění. 
 
    Církev jako Magistra dokud předává svoje tajemství, ještě není obrácená. Ecclesia 
Magistra est nondum Christiana. Vyučuje křesťany v předkřesťanském nadčasovém 
stylu.  
 
    Pro jednou, pouze v intervalu mezi svou řeckou filosofií a svou křesťanskou 
teologií, pustil Augustin ze zřetele rozdíl mezi žitím a vyučováním, a to z lásky ke 
svému synovi. Dialog je jako záblesk přinášející příslib života, ve kterém by 
vzdělávání nepřinášelo zprávy o životě, ale bylo něčím ze života učitele.  
 
    Existuje velmi jednoduché kritérium, které by mohlo ukázat, kdy tento štastný 
okamžik přichází. Když dnes lidé reformují vzdělávání - a ukažte mi osobu, která 
vzdělávání nereformuje - diskutují, plánují a snaží se prodat svoje nové zboží rodičům 
nebo studentům. �ikdy si nedají na čas, aby se ze všeho nejdříve sami stali učiteli. 
Instituce, která by se nejprve tázala, jak může být dosaženo spásy učitelů, a co cítí, 
musejí vědět a musejí předat, a která by dávala neomezený čas na tuto otázku, 
zdědila by ducha Augustina Aurelia, nikoli filosofa nebo teologa, ale člověka. Když 
jsme se zde setkali s Augustinem jako s lidskou bytostí, jako s plavcem k týmž 
časovým břehům, kterých také musíme dosáhnout, abychom se stali lidmi, pak nová 
věda o čase a superčase, se může stát univerzální vědou.  
 
    Z žabí perspektivy je věčné tělo Kristovo, do kterého Augustin vstoupil jako biskup, 
viditelné pouze z  individuálně omezeného kontaktu. Ve svém vlastním životním čase 
si uvědomuji pouze útržkovité a malé části těla času skrze nejisté společenství, ve 
kterém se mám pohybovat. Proto věda o čase, která očekává, že bude poznána námi, 
malými žábami zabývajícími se fakty, nemůže začít na obloze nejvšeobecnějších 
zkušeností lidstva. Může se dovolávat pouze minima sociálních zkušeností, která má 
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každá lidská bytost,  protože byla oslovena či chce být oslovována; protože chce být 
opravdová a chce být lidská.  
 
    Věda o čase stojí na ramenech Augustinových, ale nemůže si pomoci, aby nebyla 
striktně světská.  
 
    �a druhou stranu tato věda o čase je tak protikladná metodě přírodních věd jako 
věda sama byla protikladem k metodám učenců v 17.století. Filosofie za každou 
vědou vidí pouze pomíjivý, vnější a objektivní čas. Věda ignoruje stvoření superčasu, 
ačkoliv je závislá na tomto výtvoru společností, který vznikl před tím, než mohl být 
ustaven jakýkoliv uměle vytvořený greenwichský čas. “Republika vědy” je okupována 
přírodou, a to je společně s pozůstatky těla politiky objekt, který vyjadřuje příliš 
mnoho odporu, než aby byl přičleněn do našeho těla času. Tyto objekty jsou nejlépe 
neživé, jsou to pouhá těla prostoru. Proto přírodní věda vyvinula metody, které 
aplikuje pouze na těla prostoru. Tato věda o objektech je bez metody, která by si 
věděla rady s úkolem vytvoření superčasu. Věda bere superčas rodin, zemí, národů, 
církví, škol, jako samozřejmost a přiřazuje ho ke svému objektivnímu času objektů. 
Světská věda o čase pak není ani filosofií ve smyslu vědy renesance a osvícenství, ani 
teologií ve smyslu sv.Tomáše nebo sv.Bonaventury. A to je důvod proč na začátku 
prohlašujeme, že “De Magistro” a věda o čase patří do třetího Těla Času, do naší 
doby, ve které musíme znovu objevit zápal, který plodí superčas.  
 
    Mluvením vytváříme něco, co před tím neexistovalo, a toto něco je sama 
společnost. Analýza Augustinova dialogu nám umožňuje, abychom viděli tento proces 
v chodu v malém a izolovaném experimentu. Experimentální charakter skupiny, která 
přichází na svět skrze tento dialog je nicméně  modelovou situací pro všechny lidské 
vztahy.  
 
    Mluvíme za úcelem vytvoření společného prostoru a společného času mezi lidmi, 
kteří jsou tímto tvůrčím aktem přetvořeny v bytosti a lidi, stručně řečeno, v lidské 
bytosti. Tyto společné prostory a společné časy předcházejí sekundárním konceptům 
času a prostoru, které jsou používány přírodními vědci.  
 
    Superčas a superprostor, o kterém jsme zde slyšeli, musely být založeny před tím, 
než cokoliv z toho, co bylo o čase řečeno �ewtonem, Einsteinem nebo Kantem, 
dávalo nějaký smysl. Věda používá svou moc, aby organizovala věci mimo přírodu v 
časovém a prostorovém kontinuu jako zastupující moc. Síla je delegována vědě 
společností, protože existuje jako superčas a superprostor skrze dialog, soulad a 
rozhovor všech jejich členů.  
 
    Fyzikové sedí uvnitř tohoto superčasu a superprostoru a vyhlížejí z něj na svět 
objektů. Za úcelem změřit tyto všechny objekty nebo je alespoň pozorovat si ustavičně 
půjčují jeden ze základních výtvorů od společnosti, který v přírodě neexistuje. �eklid 
v moderní vědě pochází právě z této naivní výpůjčky superčasu, který k 
pozorovatelnému času nebo k čas v přírodě nepatří. 
 
    Laplace, autor slavné hypotézy o vytvoření vesmíru, napsal jednu větu, která 
odstraňuje všechen nejistý a podmíněný stav vědy. �apsal: “Měli bychom pak 
pohlížet na přítomný stav vesmíru jako na následek dřívějšího a příčinu toho, co bude 
následovat.” Sám výraz “měli bychom” by postačoval ke kritice, neboť sociální 
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závazek zde již musel být ustaven předem. Ale to nyní nezdůrazňuji. Počítá se zde 
zřejmě se vztahem časů k superčasu. Protože ve společnosti přijímají generace jedna 
druhou, mimo hranice jejich individuální narození a smrti, přijímají do sebe část 
přítomnosti mezi budoucností jedné generace a minulostí druhé. Věda potom pro svůj 
externí výzkum zaměňuje pořadí a hovoří o minulosti, přítomnosti a budoucnosti v 
tomto pořádku. Ale toto otočení rukavice naruby předpokládá rukavici utkanou 
nejprve pro lidskou ruku. A pak je pořadí minulost, budoucnost, přítomnost, protože 
společné pletení více než jednoho individuálního časového rozpětí právě vytváří 
existenci přítomnosti. 
 
    Superčas je stvořen souladem mezi lidskými bytostmi. Tento soulad je úcinný, když 
lidé hovoří. Analýza superčasu z tohoto důvodu otvírá cestu k porozumění lidské řeči. 
Řeč nebyla vytvořena k myšlení nahlas. Řeč byla nástrojem pro vytvoření společného 
prostoru a společného času kolem lidí, kteří jako jednotlivci nemají žádný prostor a 
žádný čas, nebo pro moderní již sociálně sofistikované pozorovatele, kteří mají 
“izolovaný čas” a “izolovaný prostor“.  
 
    V řeči si může homo sapiens živočišné říše udržet svoji jednotu skrze všechny své 
nesčetné individualizace narození a smrti. Skrze řeč je jedním člověkem, věčným 
člověkem, lidskou bytostí. Je posunut do neobjektivního a nepřirozeného společného 
prostoru a času.  
 
    Tato moc řeči není pouze výzvou pro lidské racionální nebo intelektuální 
schopnosti, ačkoliv na ně apeluje také. Apeluje na celého člověka. Řeč je se svými 
čtyřmi časy stejně bohatá jako myšlení. A bez této hojnosti výzev by nemohla 
posunout člověka do superprostoru a superčasu. Společnost je postavená z energií, 
které nám umožňují dostat se mimo náš krátký životní čas a životní prostor a které 
nás nutí toužit  rozplynout se ve světě, narodit se do budoucnosti, vstoupit do hrobů 
minulosti a dosáhnout našeho vlastního nejniternějšího středu. 
 
    Řeč, daleko od vyjadřování myšlenek, člověku umožňuje, aby vůbec myslel, jako 
přestavitel Jednoho Člověka všech dob a míst. 
 
    Jestli je všechno to, co Augustin navrhuje, pravda, pak studium jazyka nám musí 
tuto pravdu odhalit. Musí být možné vysvětlit tuto strukturu jazyka přesně podle 
tohoto kritéria: Vytváří superčas a superprostor? Pokud ano, naše teze jsou 
prokázány. Pokud ne, jsou vyvráceny. 
 
   Přezkoumali jsme lingvistické materiály. A měli bychom zkusit určit nutné koncepty 
univerzálně aplikovatelné gramatiky. 
 

 
 
 
 
 
 

R osenstockovy myšlenky v Augustinově spisu “De Magistro” 
 

   Tolik text Rosenstocka-Huessy. Pokusím se ho nyní porovnat s Augustinovým 



Elektronická podoba nebyla úplná  - chybí přední stránky 
                                                  53 

 

dialogem “De Magistro”. Předem se musím omluvit za to, že nepracuji s originálním 
latinským textem, což může způsobit chyby v mé interpretaci. 
   Podle Rosenstocka má tento Augustinův text zásadní význam pro vědu o 
vzdělávání a o společnosti. Rosenstock nám říká, že hlavním obsahem spisu “De 
magistro” není pojednání o jazyce a řeči. Podle něj spis předvádí konkrétní situaci, 
kdy otec vyučuje svého syna. Dialog odkazuje na biografickou událost ze života 
Augustina a Adeodata. Nejde o spis filosofický nebo teologický, ale řeší jejich vlastní 
osobní problém. Tím, jak “De Magistro” popisuje vyučovací hodiny, kdy Augustin 
rozmlouvá se svým synem, vytváří z události v čase jádro vzdělávání, sociálního 
života.  
   Rosenstock čte spis “De Magistro” s ohledem na zvláštní situaci, ve které se ocitl 
Augustin tím, že zároveň se svým synem podstoupil křest, čímž se akt zplození 
tohoto nemanželského dítěte ukázal jako založený na hříchu. Augustin váhá, zda v té 
zvláštní společenské situaci může být učitelem svého syna. Přestože se s matkou 
svého dítěte rozešel, syna si ponechává u sebe a vyučuje ho. Augustin byl dříve 
učitelem rétoriky a proto dialog zprvu líčí jejich společnou rozmluvu o významu slov. 
   Dialog řeší nejprve význam řeči a pak původ pravdy pro chlapce, ke kterému 
hovoří. Začíná otázkou, jakým způsobem se učíme; hodnotí hlavní nástroj učení, tj. 
lidská slova, pokládá je za znaky a dokazuje, že tyto znaky jen ukazují na věc, ale o 
věci nás nemohou poučit. Pravým učitelem je rozum čili, jak říká sv.Augustin, 
Kristus, v nás přebývající.  
   Dialog na první pohled pojednává o znacích, o slovech.52 Přistoupíme-li k textu 
jako Rosenstock, a budeme sledovat text s ohledem na zvláštní situaci, která existuje 
mezi Augustinem a Adeodatem, nabere pro nás dialog nový význam.    
   Augustin stejně jako v ostatních spisech filosofického obsahu zde vychází z 
antického myšlení.53 V druhé půli dialogu se však spis vzdaluje od svého platónského 
vzoru. Rosenstock nám říká, že tato kniha nenapodobuje platónský dialog.             
“De Magistro” je dialog, ve kterém se něco stane se samotným žánrem dialogu.  
   Augustin s Adeodatem rozmlouvají nad významy slov. Co činíme, když mluvíme, a 
jakým způsobem můžeme druhého poučit o tom, co znamenají různá slova, to jsou 
otázky, které velmi důsledně rozebírají. 
   Zhruba v polovině dialogu Adeodatus shrnuje výsledky jejich dosavadní diskuse o 

                                                           
52 „Je jisto, že dialog není zcela věrným obrazem Augustinova rozhovoru se synem; je příliš 
promyšlen, není v něm jediného zbytečného slova. Tato naprostá soustředěnost, přesně logické 
dotazování, množství svérázných pozorování o jazyce, jakož i strhující hluboký závěr činí z dialogu 
jeden z nejzajímavějších spisů Augustinových, důstojný protějšek ke dvěma starším filosofiím řeči, 
Platonovu Kratylu a Aristotelově Hermeneutice. Přesto neměl „Učitel“ valného ohlasu: jeho podrobná 
nauka o znaku nezajímala bohoslovce a ani filosofové ji nedovedli oceniti. Sv.Tomáš Akvinský se v 
pojednání „O pravdě“ vyrovnával se závěrečnou myšlenkou Augustinovou, že jenom Kristus je 
učitelem, ale v svých výkladech o řeči vycházel z Aristotela, ne z Augustina. Nenavazovali naň ani jiní 
scholastičtí filosofové, ani četní noví filosofové, pojednávající o znaku (Marty, Husserl, Martinak, 
Cassirer, aj.), ač se mu mnozí nejednou blížili. Tím zajímavější je, že „Učitele“ užíval patrně 
Komenský, jenž také přemýšlel mnoho o znaku.“                                                         
K.Svoboda, předmluva k De Magistro, str. 242 
53 „Že slovo je znakem věci, učil Platón, Aristoteles a stoikové. Od stoiků (asi prostřednictvím 
Varronovým) vyšel i Augustin, promyslil onu záhadu do všech podrobností a učinil též pokus o 
obecnou nauku o znaku; jak ho ta myšlenka zajímala, vidíme z toho, že se k ní vrací i v jiných spisech: 
O pořádku, O velikosti duše, O křesťanském učení). Také jeho závěr, že nás znaky-slova nemohou 
doopravdy poučiti, má svou obdobu v řeckém myšlení: ve svém Kratylu dospívá Platón k podobnému 
závěru, že máme poznávati věci skrze ně samy, a ne skrze jejich jména, a zároveň naznačuje, že pravé 
poznání je poznání idejí - tj. ovšem poznání rozumové. Avšak Augustin se tu neopírá o Platóna (jeho 
Kratyla jistě neznal) a k svému závěru přichází vlastní cestou, teorií znaků.“ 
Tamtéž, str. 241 
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znacích. Augustin se zamýšlí nad tím, jak by synovi vysvětlil cíl jejich počínání. 
Obává se, že by Adeodatus mohl být netrpělivý a mohl jejich diskusi pokládat za 
málo důležitou. Nezdá se však, že by Adeodatus měl mít ke svému otci v tomto 
ohledu nějakou nedůvěru. Augustin jasně říká, že si přeje vést oba k hledání dobrého 
a požehnaného života, ačkoliv začal neobvykle. 
   Text, se kterým pracujeme není rozdělen do 14 kapitol, takže údajný zlom v 
kapitole 8, o kterém hovoří Rosenstock, není zprvu patrný. Spíše se zdá že text 
přechází plynule v část, kdy “je dialog jako takový vyňat z rukou dvou lidí, kteří jej 
vedou. Mluvená slova nejsou vysvětlována jedním a chápána druhým. Partneři 
uznávají třetí sílu, která způsobuje pohyb jejich myšlenek a která si dovoluje 
osvobodit se od svých počátečních rolí nebo principů, protože jejich srdce jsou 
spojená.”   
   Říká se nám, že dosavadní rozhovor byl jenom součástí hry. Augustin sám 
přiznává, že si snad pohrávají, nesmí se to však oceňovat dětským smyslem. 
Rosenstock ukazuje, že Augustin tím, jak si se svým synem nejprve hraje, je schopen 
pozvednout syna z jedné úrovne myšlení do druhé. A proto aby Augustin dokázal, že 
to, co říká, myslí vážně, opouští všechny výsledky první části v části druhé. Dobře se 
nám to ukazuje v té části, kdy Augustin říká: “Kdybych řekl, že jest jakýsi blažený a 
věčný život a že bych si přál, abychom tam byli přivedeni Bohem, tj.samou pravdou, 
po jakýchsi stupních, přizpůsobených slabému našemu kroku, tu se bojím, že bych se 
ti zdál směšným, ježto jsme zahájil tak velikou cestu zkoumáním ne věcí samých, jež 
jsou označovány, nýbrž zkoumáním znaků. Odpustíš mi tedy, hraji-li si s tebou 
napřed ne kvůli hře, nýbrž pro cvičení sil i bystrosti mysli, abychom tak mohli nejen 
snášet, ale i milovat žár a světlo onoho kraje, kde je blažený život.” 
   Rozhovor se pak ještě chvíli odvíjí podobným způsobem jako na začátku. Augustin 
chvíli trápí svého syna sofistickými hříčkami.54 Potom spolu rozmlouvají, zda je 
cennější poznání znaků nebo poznání skutečnosti. Rozprava dospěje do bodu, kdy se 
jeho dva úcastníci dohadují, zda je možné někoho učit beze znaků. Odtud se pak 
dostanou k problému, od koho se vlastně učíme. Augustin vysvětluje svému synovi, 
že na všechny věci, které chápeme, se netážeme mluvícího, nýbrž Pravdy, vládnoucí 
nad samou myslí: ten, jenž nás poučuje, je Kristus, který přebývá ve vnitřním 
člověku, neboli neměnitelná ctnost Boží a věčná moudrost. Věci, které rozumem 
vidíme v naší mysli, jsou přítomné v onom vnitřním světle Pravdy. Posluchač uzná, 
že mám pravdu, vidí-li sám totéž skrytým a čistým okem, svým pozorováním. Tím, 
že mluvím pravdu, neučím tedy ani jeho, hledícího na pravdu, neboť se neučí mými 
slovy, nýbrž zřejmými věcmi, jak je odhaluje uvnitř Bůh. Proto také může posluchač 
odpovídat, je-li tázán. Není však nic pošetilejšího, než se domnívat, že je mou řečí 
poučován ten, kdo je otázán a dovedl by totéž vyložit dříve nežli byl otázán. 
Dotazovaný je doveden k odpovědi postupně. 
   Následně Augustin dokazuje tato svá tvrzení. Je jisté, že nikdo není tak pošetilý,  
aby posílal do školy svého syna proto, aby se naučil, co myslí učitel. Když vyloží 
učitelé slovy všechny ty nauky, kterým, jak hlásají, učí, také nauku o ctnosti a 
moudrosti, uvažují pak žáci sami v sobě, zda byla řečena pravda. Hledí totiž podle 
svých sil na onu vnitřní Pravdu. Poněvadž zpravidla neuplyne žádný čas mezi dobou 
řeči a dobou poznání, nazývají lidé mylně učiteli ty, kteří jimi nejsou. Po připomenutí 
mluvícího se ihned  uvnitř učí, domnívají se ale, že se naučili od toho, kdo jim jen 
připomněl. 
   Člověk ale musí vyučovat, říká Rosenstock, i kdyby to učení bylo špatné. To, co 
nutí lidi vyučovat, je spojení, o které člověk usiluje, s budoucností za jeho vlastním 
                                                           
54 „Augustin: Pověz mi , zda je člověk člověkem!“, De Magistro, str.70 
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časem. Školní situace vytváří most, který spojuje minulost a budoucnost. Mladý 
člověk, který se učí, se vrací zpět, proniká do času před ním. V hodině, ve které učitel 
a student komunikují, vystavují z těchto dvou elementů společnou přítomnost. 
    Rosenstock čte “De Magistro” se zřetelem na Augustinovu filosofii času. Čas se 
zde objevuje hned v několika předpokladech. Za prvé, vzdělávání stejně jako myšlení 
se děje v čase. Za druhé, časový rozdíl mezi učitelem a žákem existuje z definice. 
Jsou zde dvě časové existence, z nichž jednu ztělesňuje učitel a druhou žák.  Při 
vyučování dochází k přenesení jich obou do třetího času, který se nazývá přítomnost. 
Učitel a žák během vyučování zažívají stvoření společné v klidu trvající přítomnosti.                                               
.   Vyučovací hodina se neskládá s nesouvislých zlomků vteřin, říká nám Rosenstock. 
Také nám říká, že to byl právě Augustin, kdo viděl problém v časové propasti, která 
je mezi učitelem a žákem.  
   Na závěr Augustin řekne, že o užitečnosti slov, která jsou dobře uvážená, nejsou 
malicherná, pojednají jindy. Není třeba jim přikládat větší význam, protože jediný 
učitel všech je na nebesích, který nás napomíná prostřednictvím lidí skrze znaky a 
zevně, abychom se k němu obrátili uvnitř a takto se vzdělávali.A Adeodatus 
potvrzuje: ve všem mi odpovídala ona skrytá věštírna tak, jak jsi to tvrdil svými 
slovy.  
  
   Nicméně se zdá, Rosenstockova interpretace Augustinova textu je zcela originální.    
Když jsem se ptala prof. Jana Sokola a doc.Zdeňka Pince, zda když dříve četli  
“De Magistro“, zahlédli v něm alespoň vzdáleně něco podobného, odpověděli 
rozhodně, že nikoliv. Sám Rosenstock nás ve svém textu odkazuje na autory, kteří k 
Augustinově spisu přistupovali úplne jiným způsobem a v důsledku toho byla jejich 
interpretace zcela odlišná.  
   Po přečtení Rosenstockova textu se ukáže, že pojednání, které je před námi není 
akademickým zkoumáním významu řeči a vyučování obecně, ale zpytování srdce 
ohledně otcovského práva vést zejména vlastního syna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurelius Augustinus 
O učiteli 
r. 349 
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  Augustinus. Co myslíš, že chceme způsobiti, když mluvíme? 
  Adeodatus. Pokud mi nyní připadá na mysl, chceme buď učiti jiné, nebo učiti sebe.  
  Aug. Jedno z toho vidím a souhlasím z tím, neboť je zřejmo, že chceme mluvením 
učiti jiné; avšak jakým způsobem chceme učiti sebe? 
  Ad. Jakým pak myslíš jiným, než když se tážeme?  
  Aug. Ani tehdy, myslím, nechceme nic jiného než učiti. Neboť se tě ptám, zda se 
tážeš pro jinou příčinu, než abys toho, koho se tážeš, poučil o tom, čeho si žádáš.  
  Ad. Máš pravdu. 
  Aug. Již tedy vidíš, že, mluvíme-li, neusilujeme o nic jiného, než abychom učili. 
  Ad. Nevidím to tak zcela, neboť, není-li mluvení ničím jiným než pronášením slov, 
pozoruji, že to děláme, i když zpíváme. A zpíváme často samotni, aniž je kdo při 
tom, kdo by se učil. Nemyslím tedy, že bychom zde chtěli něčemu učiti.  
   Aug. Avšak já mám za to, že jest jakýsi druh poučování připomínáním, druh jistě 
důležitý, jak se samo ukáže v tomto našem rozhovoru. Ale nesoudíš-li, že se učíme, 
když se rozpomínáme, a že učí ten, kdo připomíná55, nebráním ti a zjišťuji zatím dvě 
příčiny mluvení; buď abychom učili, nebo abychom připomínali, ať jiným, ať sobě 
samým; toto činíme také, zpíváme-li. Či se ti nezdá? 
  Ad. Ne zcela, neboť se stává velmi zřídka, že bych zpíval, abych si něco připomněl, 
ale zpívám jen pro své potěšení. 
   Aug. Vidím, co myslíš. Ale nepozoruješ, že to, co tě těší ve zpěvu jest jakési 
měnění hlasu? A poněvadž to může být přidáno ke slovům i od nich odňato, je něco 
jiného mluviti něco jiného zpívati. Vždyť se “zpívá” i na píšťalu a na kitharu56, i ptáci 
zpívají a my mnohdy beze slov vydáváme jakýsi hudební zvuk, který lze nazvati 
zpěvem, ne však mluvou. Či proti tomu něco namítáš? 
  Ad. Zcela nic.  
  Aug. Uznáváš tedy, že byla mluva vytvořena jen pro poučování nebo pro 
připomínání? 
  Ad. Uznával bych to, kdyby mě neuvádělo v pochybnost, že při motlitbě jistě 
mluvíme, a přece se nesluší věřiti, že bychom Boha o něčem poučovali nebo mu 
něco připomínali. 
  Aug. Nevíš asi, že nám bylo jen proto uloženo, abychom se modlili v uzavřených 
pokojích57 - tímto jménem se označuje nitro mysli -, protože Bůh, aby nám vyplnil 
naši prosbu, nepotřebuje připomínání nebo poučování naší mluvou. Neboť kdo 
mluví, dává článkovaným zvukem vnější znamení své vůle, avšak Boha je nutno 
hledati a prositi v samém skrytu rozumové duše,58 což se nazývá “vnitřní člověk”; 
neboť to chtěl Bůh, aby byl jeho chrám. Což jsi nečetl u apoštola: “Zdaliž nevíte, že 
chrám Boží jste a duch Boží ve vás přebývá?”59 a “Ve vnitřním člověku bydlí 
Kristus”60 a nevšiml sis u proroka: “Mluvte v srdcích svých a kormuťte se na svých 
ložích; obětujte oběť spravedlnosti a doufejte v Hospodina?”61 Kde myslíš, že se 
obětuje oběť spravedlnosti, ne-li v chrámu mysli a na ložích srdce? Kde se však má 
obětovati, tam se má též modliti. Proto při motlitbě není třeba mluvy, tj. hlasitých 
slov, leda snad, jako to dělají kněží, k projevení své mysli, aby to slyšel ne Bůh, ale 
lidé, a aby se jakýmsi souhlasem skrze připomínání povznášeli k Bohu. Či ty soudíš 
jinak? 
  Ad. Zcela s tí souhlasím. 
                                                           
55 Naráží se na platónské učení o rozpomínání (anamnésis), pozn.překl.K.Svobody (stejně jako 
všechny ostatní poznámky pod textem De Magistro) 
56  Slovesa cantare se užívalo v latině i o zpěvu i o hře na hudební nástroje. 
57 Mat. 6,6 
58 Augustin lišil duši (anima) jako životní princip, který mají též zvířata, a rozumovou duši, vlastní 
člověku.  
59 Pavel, 1 Kor. 3, 16 (kralický překlad).  
60 Podle Pavla Efes. 3, 16n. 
61 Žalm, 4,5n. 
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  Aug. Nepůsobí ti tedy rozpaky, že nejvyšší učitel, když učil své učedníky modlitbě, 
učil je nějakým slovům?62 Přitom nečinil patrně nic jiného, než učil, jak se má při 
motlitbě mluviti. 
  Ad. Nepůsobí mi to pražádné rozpaky, neboť je neučil slovům, nýbrž je učil samým 
věcem skrze slova, kterými by si sami připomínali, ke komu a zač by se měli modliti, 
když by se modlili nitru mysli, jak bylo řečeno. 
  Aug. Správně to chápeš a zároveň asi rozumíš, tvrdil-li by kdo, že nevydáváme 
sice žádný zvuk, a přece tím, že myslíme sama slova, mluvíme uvnitř ve svém 
duchu. Podobně neděláme mluvou nic jiného než připomínáme, ježto paměť, v níž 
slova tkvějí, obnovujíc je, přivádí do mysli samy věci, jejichž znakem jsou slova. 
  Ad. Chápu to a sleduji. 
  Aug. Shodujeme se tedy v tom, že slova jsou znaky. 
  Ad. Ano. 
  Aug. Zdaž znak, neoznačuje-li něco, může být znakem? 
  Ad. Nemůže. 
  Aug. Kolik slov je v tomto verši: 
                      Jestliže nic z tak velkého města se zachovat nemá?63 
  Ad. Devět. 
  Aug. Devět je zde tedy znaků. 
  Ad. Tak jest. 
  Aug. Domnívám se, že tomu verši rozumíš.  
  Ad. Myslím. 
  Aug. Pověz mi, co značí jednotlivá slova! 
  Ad. Vidím sice, co znamená “jestliže”, nenalézám však žádné jiné slovo, kterým 
bych to uměl vyložiti.  
  Aug. Nenalézáš aspoň, kde je to, co se označuje oním slovem? 
  Ad. Zdá se mi, že “jestliže” označuje pochybování, a kde je pochybování, ne-li v 
mysli? 
  Aug. Zatím to přijímám, probírej ostatní! 
  Ad. “Nic” co jiného označuje než to, co není?  
  Aug. Máš pravdu, ale od souhlasu mě zdržuje, že jsi dříve připustil, že není 
znakem, leč co něco označuje; avšak co není, nikterak nemůže ničím býti. Proto 
druhé slovo v tomto verši není znakem, ježto nic neoznačuje, a neprávem jsme se 
sjednotili, že všechna slova jsou znaky, čili že každý znak něco označuje. 
  Ad. Příliš na mne doléháš, ale nemáme.li, co bychom označovali, tu zcela pošetile 
pronášíme nějaké slovo. Avšak ty, mluvě nyní se mnou, nevydáváš, jak věřím, 
žádný zvuk marně, nýbrž vším tím, co vychází z tvých úst, mi dáváš znamení, abych 
něčemu rozuměl. Proto bys neměl v řeči onu slabiku pronášeti, neoznačuješ-li jí 
něco. Jestliže však vidíš, že se jí něco nutného vyslovuje a že jsme poučováni nebo 
upomínáni, když nám zní v sluch, pak jistě také vidíš, co chci říci, ale nedovedu 
vysvětliti. 
  Aug. Co tedy učíme? Zdaž neřekneme, že se tímto slovem označuje ne tak věc 
sama, která není, jako spíše jakýsi stav ducha, kdy on nevidí věc, a přece zjišťuje, 
že ta věc není, nebo myslí, že to zjistil? 
  Ad. Právě to je asi to, co jsem se snažil vysvětliti. 
  Aug. Postupme tedy odsud, ať se to má jakkoliv, aby se nám nepřihodila ta 
nejpodivnější věc. 
  Ad. Jaká pak? 
  Aug. Jestliže nás nic nezdržuje,64 a přece meškáme. 
  Ad. Je to věru směšné, a přeci vidím, že se to může nějak státi, ba jasně vidím, že 
se to stalo. 

                                                           
62 Mat, 6,9n (Otčenáš). 
63 Vergilius, Aeneis II 659 (O Troji, vyvrácené Řeky) 
64 V latině je jen jedna záporka; podobný žert je již v Homérově Odyssei IX 408n. 
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  Aug. Dá-li Bůh, porozumíme jasněji na svém místě tomuto druhu rozporu.65 Nyní se 
vrať k onomu verši a snaž se podle možnosti vyložiti, co znamenají ostatní jeho 
slova! 
  Ad. Třetí slovo je předložka “z”; místo nelze tuším říci “s”.66 
  Aug. Nejde mi o to, abys místo jednoho slova, zcela známého, řekl jiné, stejně 
známé, které by znamenalo totéž, znamená-li vskutku totéž; zatím však připusťme, 
že je tomu tak. Kdyby byl básník řekl ne “z tak velkého města”, nýbrž “s tak velkého 
města” a já bych se tě otázal, co znamená “s”, jistě bys řekl “z”, protože jsou to dvě 
slova, tj. znaky, označující, jak myslíš, jednu věc. Já však hledám právě to nějaké 
jedno, co je označováno těmito dvěma znaky.  
 Ad. Mně se zdá, že “z” označuje jakési odlučování od věci, v níž bylo něco, o čem 
se praví, že je z oné věci, ať ona věc netrvá (jako v tom verši, ač město netrvalo, 
mohli z něho zbýti někteří Trojané), ať trvá (jako říkáme, že z města Říma jsou v 
Africe obchodníci). 
  Aug. I když připustím, že je tomu tak, a nevypočítávám, jak mnohé snad lze nalézti 
mimo toto tvé vymezení, přece jistě snadno pozoruješ, že jsi vyložil slova slovy, tj. 
znaky pomocí znaků, a to nejznámější pomocí nejznámějších, avšak já bych chtěl, 
abys mi ukázal, můžeš-li, čeho, jsou to znaky. 
  Ad. Divím se, že nevíš nebo spíše děláš, jako bys nevěděl, že má odpověď 
nemůže rozhodně splniti to, čeho si přeješ; vždyť hovoříme, a nemůžeme tedy 
odpovídati leč slovy. Ty se však ptáš na věci, které, ať jsou čímkoli, jistě nejsou 
slovy, a také ty se mě na ně tážeš slovy. Napřed se tedy ty taž beze slov, abych já 
pak tímto způsobem odpovídal! 
  Aug. Jsi v právu, přiznávám. Ale kdybych se tě zeptal, co znamenají tyto dvě 
slabiky, řeknu-li “stěna”, zdaž bys nemohl ukázat prstem, takže bych viděl přímo 
samu věc, jejímž znakem je toto dvojslabičné slovo? Přitom bys jen ukazoval, ale 
nemluvil žádná slova. 
  Ad. Uznávám, že je to možné jenom u jmen označujících těla, a jen tehdy, jsou-li 
tato těla přítomna.  
  Aug. Zdaž nazýváme barvu tělem, a ne spíše nějakou vlastností těla? 
  Ad. Tak jest. 
  Aug. Proč tedy lze ukázati prstem i na barvu? Či přidáváš tělům též tělesné 
vlastnosti, takže o těchto možno učiti beze slov, pokud jsou přítomny? 
  Ad. Když jsem říkal “těla“, chtěl jsem, aby se rozumělo vše tělesné, tj. vše, co se 
vnímá u těl. 
  Aug. Uvažuj přece, nemusíš-li také z toho něco vyjmouti? 
  Ad. Dobře mi připomínáš, neboť jsem měl říci ne “vše tělesné”, nýbrž “vše 
viditelné”. Přiznávám totiž, že zvuk, vůni, chuť, tíhu, teplotu i jiné věci, vztahující se k 
ostatním smyslům, nelze prstem ukázati, ač nemohou být vnímány bez těl, a jsou 
proto tělesné vlastnosti. 
  Aug. Neviděl jsi nikdy, jak lidé jakoby rozmlouvali s hluchými pomocí posunků a 
sami hluší stejně posunkem se táží nebo odpovídají nebo poučují nebo označují 
vše, co chtějí, nebo jistě velmi mnoho věcí? Přitom se rozhodně ukazují beze slov 
nejen viditelné věci, nýbrž i zvuky, vůně a podobné věci. Vždyť i herci ukazují a 
vykládají na divadle často celé báje beze slov, tancem.67 
  Ad. Nemám nic, co bych namítal, leda to, že nejen já, ale ani sám tančící herec by 
nemohl ukázati beze slov, co znamená ono “z”. 
  Aug. Snad máš pravdu, ale představme si, že by to mohl; nepochybuješ, tuším, ať 
bude jakýkoliv pohyb těla, kterým se vynasnaží mi ukázati věc označenou tímto 
slovem, že to nebude sama věc, nýbrž znak. Pročež také on naznačí, ne sice slovo 

                                                           
65 Augustin se k tomu již nevrací. 
66 V latině lze v onom verši vskutku položiti de (s) místo ex (z); v češtině to v tomto případě možno 
není. 
67 Myslí se na pantomimy, oblíbené v císařské době. 
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slovem, ale přece znak znakem, takže i toto jednoslabičné slovo “z” i onen pohyb 
označují jednu nějakou věc, kterou bych chtěl mít ukázánu bez označování.  
  Ad. Jak je možné, co hledáš, prosím tě? 
  Aug. Tak, jako mohla být ukázána stěna. 
  Ad. Ani ta nemůže být ukázána beze znaku, jak nás poučilo dokazování. Neboť 
natažení prstu není přece stěnou, nýbrž se dává znamení, jehož pomocí lze vidět 
stěnu. Nevidím tudíž nic, co by se mohlo ukázat beze znaků.  
  Aug. Cožpak, kdybych se tě otázal, co je to chodit, a ty bys vstal a dělal to? Zda 
bys tu neužil k mému poučení spíše věci samé než slov nebo nějakých jiných 
znaků? 
  Ad. Přiznávám, že je tomu tak, a stydím se, že jsem neviděl věc tak zřejmou. A 
přicházejí mi již na mysl tisíce věcí, které lze ukázati samy o sobě, ne 
prostřednictvím znaků, jako jísti, píti, seděti, státi, křičeti a jiné nečetné.  
  Aug. Nuže pověz mi nyní, kdybych vůbec neznal význam toho slova a zeptal se 
tebe chodícího, co je to choditi, jak bys mě poučil?  
  Ad. Dělal bych totéž o něco rychleji, abys byl po své otázce upozorněn čímsi 
novým, a přece by se nedělo než to, co mělo být ukázáno. 
  Aug. Nevíš, že je něco jiného chodit a něco jiného spěchat? Neboť ten, kdo chodí, 
ještě nespěchá a ten, kdo spěchá, ještě nechodí; vždyť mluvíme o spěchu i při 
psaní, při čtení a při jiných nesčíslných věcech. Proto kdybys to, cos dělal, dělal 
rychleji po mé otázce, soudil bych, že  chodit není nic jiného než spěchat - to jsi totiž 
přidal nového -, a proto bych se mýlil. 
  Ad. Uznávám, že nemůžeme ukázati beze znaku, jsme-li na něco tázáni, právě 
když to děláme; neboť nepřipojíme-li nic, bude se tazatel domnívat, že to nechceme 
ukázat a že, pohrdnuvše jím, pokračujeme v tom, co jsme dělali. Avšak táže-li se na 
něco, co můžeme dělati a netáže se na to tehdy, když to děláme, pak můžeme po 
jeho otázce děláním toho - tedy spíše samou věcí nežli znakem - ukázat, nač se 
táže. Ledaže by se mne, právě mluvícího, zeptal, co je to mluviti; neboť cokoliv 
řeknu, abych ho poučil, vždy musím mluviti. Tak, pokračuje v řeči, ho poučím, až mu 
objasním, co chce; přitom se nevzdálím od té věci, kterou chtěl mít ukázánu, a mimo 
ji samou nebudu hledat znaků, kterými bych ji ukázal. 
  Aug. Velmi bystře mluvíš. Proto uvaž, zda se již srovnáme v tom, že lze beze 
znaků ukázat buď to, co neděláme, když jsme tázáni, a přece to můžeme ihned 
udělati, anebo znaky, které právě děláme!68 Neboť mluvíme-li, děláme znaky, z 
čehož je odvozeno slovo “značiti”. 
  Ad. Srovnáváme se. 
  Aug. Jestliže se tedy někdo táže na nějaké znaky, je možno ukázati znak znakem; 
jestliže se však táže na věci, které nejsou znaky, tu jest možno je ukázati buď jejich 
děláním po jeho otázce, mohou-li se ovšem dělat, anebo dáváním znaků, jimiž by 
mohly být poznávány. 
  Ad. Tak jest. 
  Aug. V tomto trojčlenném dělení uvažujme, souhlasíš-li, napřed o tom, že je 
znakem ukazován znak! Jsou pouze slova znakem? 
  Ad. Ne. 
  Aug. Zdá se mi tedy, že mluvíce buď označujeme slovy sama slova69, nebo jiné 
znaky, jako říkáme-li “posunek” nebo “písmeno” (neboť, co se označuje těmito 
dvěma slovy, jsou zase znaky), nebo něco jiného, co není znakem, jako řekneme-li 
“kámen“, toto slovo je totiž znakem, neboť něco značí, ale to, co značí, není zase 
znakem. Leč tento druh, tj. označuje-li se slovy to, co není znakem, se nevztahuje k 
té části, kterou jsme si předsevzali probírati. Neboť jsme počali uvažovati o tom, že 
jsou znaky ukazovány pomocí znaků, a přitom jsme shledali dvě části: pomocí znaků 
učíme nebo připomínáme buď stejné, nebo jiné znaky. Či se ti tak nezdá? 

                                                           
68 Mezi signa a forte aginus třeba asi vložit guae. 
69 Myslí se tu na „jméno“, „spojka“. 
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  Ad. Je to jasné. 
  Aug. Pověz mi tedy, ke kterému smyslu se vztahují ty znaky, jež jsou slova! 
  Ad. K sluchu. 
  Aug. Což posunky? 
  Ad. Ke zraku. 
  Aug. Cožpak, když nalézáme napsaná slova? Jsou to slova, či je správně chápeme 
jako znaky slov? Takže by slovo bylo to, co se pronáší čárkovaným hlasem s 
nějakým významem, hlas však nemůže být vnímán jiným smyslem nežli sluchem. 
Proto, když se slovo píše, vzniká znak pro oči, aby jím přišlo do mysli to, co se 
vztahuje k uším. 
  Ad. Zcela souhlasím. 
  Aug. Také s tím snad souhlasíš, že, řekneme-li “jméno”,70 něco tím označujeme.  
  Ad. Pravda. 
  Aug. Co tedy tím označujeme? 
  Ad. To, jak se vše nazývá, buď Romulus, Řím, ctnost, řeka a nesčetně jiného. 
  Aug. Neoznačují tato čtyři jména žádné věci? 
  Ad. Jistě označují některé. 
  Aug. Není žádný rozdíl mezi těmi jmény a věcmi, které označují? 
  Ad. Jistě převeliký. 
  Aug. Chtěl bych od tebe slyšet, jaký. 
  Ad. Především to, že toto jsou znaky, ono nejsou. 
  Aug. Chceš nazývat označitelným to, co může být označeno znakem, a není 
znakem - podobně nazýváme viditelným , co lze vidět -, abychom mohli dále o tom 
pohodlněji rozmlouvat? 
  Ad. Zajisté chci. 
  Aug. Jakpak, ony čtyři znaky, jež jsi před chvílí vyslovil, nejsou označovány 
žádným jiným znakem? 
  Ad. Divím se, myslíš-li, že jsem již zapomněl na naše zjištění, že to, co je psáno, je 
znakem tohoto znaku, jenž je vysloven. 
  Aug. Pověz, jaký je mezi nimi rozdíl! 
  Ad. Že ono je viditelné, toto slyšitelné; neboť proč bys nepřipustil i toto jméno, 
jestliže jsme připustili “označitelné”? 
  Aug. Docela připouštím a vítám to. Avšak znova se táži, zda nemohou být 
označeny ony čtyři znaky žádným jiným slyšitelným znakem, jako sis vzpomněl na 
viditelné? 
  Ad. I na to si vzpomínám; bylo to nedávno řečeno. Neboť jsme odpověděl, že 
jméno něco označuje, a tomuto významu jsem podřídil ony čtyři znaky. Poznávám 
pak, že i “jméno” i ony znaky, jsou-li pronášeny hlasem, jsou slyšitelné. 
  Aug. Jaký je tedy rozdíl mezi slyšitelným znakem /audibile signum/ a slyšitelnými 
označeními /audubilia significata/, jež jsou zase znaky? 
  Ad. Mezi výrazem “jméno” a oněmi čtyřmi znaky, které jsme podřídili jeho významu, 
spatřuji ten rozdíl, že jméno je slyšitelným znakem slyšitelných znaků a ony čtyři jsou 
sice slyšitelné znaky, avšak ne znaků, nýbrž věcí jednak viditelných, jako je 
Romulus, Řím a řeky, jednak pomyslných, jako je ctnost. 
  Aug. Přijímám to a schvaluji. Ale víš, že vše, co se pronáší článkovaným hlasem s 
nějakým významem, se nazývá slovem? 
  Ad. Vím. 
  Aug. Je tedy i “jméno” slovem, ježto vidíme, že je pronášeno článkovaným hlasem 
s nějakým významem. A říkáme-li, že výmluvný člověk užívá dobrých slov, pak užívá 
ovšem i jmen, a když u Terentia pravil otrok starému pánu: “Mluv dobrá slova, 
prosím,”71 mínil i mnoho jmen. 
  Ad. Souhlasím. 

                                                           
70 Jménem se rozumí tuto i dále podstatné jméno. 
71 Dívka z Andru, v.204 
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  Aug. Uznáváš tedy, že těmi dvěma slabikami, jež pronášíme, říkáme-li “slovo”, je 
označováno též “jméno”, a že je tedy slovo znakem jména. 
  Ad. Uznávám.  
  Aug. Chtěl bych, abys mi také odpověděl na toto. Slovo je znakem jména, jméno je 
znakem řeky a řeka je znakem věci, kterou lze již viděti. Nuže, jako vytkl rozdíl mezi 
touto věcí a “řekou”, tj. jejím znakem, a mezi tímto znakem a “jménem”, jež je 
znakem tohoto znaku, jaký myslíš, že je rozdíl, mezi znakem jména, což jak jsme 
poznali, je slovo, a samým jménem, jehož je slovo znakem? 
  Ad. Myslím, že ten rozdíl: to, co je označováno “jménem”, je označováno též 
“slovem” - vždyť jako je “jméno” slovem, tak je i “řeka” slovem,  - avšak co je 
označováno “slovem”, není vše označováno též jménem. Neboť i ono “jestliže”, jež 
stojí na počátku verše tebou uvedeného, i toto “z”, o němž již dlouho jednáme, až 
jsme sem došli vedeni jsouce rozumem, jsou slova, ne však jména a takového lze 
mnoho nalézti. Ježto jsou tedy všechna jména slovy, avšak ne všechna slova jmény, 
je, myslím, jasné, jaký je rozdíl mezi slovem a jménem, tj. mezi znakem toho znaku, 
který neznačí jiné znaky (tj.jméno), a znakem toho znaku, který značí ještě jiné 
znaky (tj. slovo). 
  Aug. Uznáváš, že každý kůň je živočichem, avšak ne každý živočich koněm? 
  Ad. Kdo by o tom pochyboval? 
  Aug. Mezi jménem a slovem je tedy takový rozdíl jako mezi koněm a živočichem. 
Ledaže tě snad zdržuje od souhlasu, že mluvíváme o slově i v jiném významu: pak 
označuje to, co se časuje, jako “píši”, “psal jsem”, “čtu”, “četl jsem”72, to nejsou arci 
jména. 
  Ad. Věru jsi řekl, co mě uvádělo v pochybnost. 
  Aug. Nechť tě to neznepokojuje! Neboť v obecném smyslu nazýváme znakem vše, 
co něco značí, a zde jsme shledali též slova; mluvíme však také o vojenských 
znacích, které se jmenují “znaky” ve zvláštním slova smyslu, a tam slova nepatří. 
Přesto, kdybych ti řekl: jako je každý kůň živočichem, ne však každý živočich koněm, 
tak je každé slovo znakem, ne však každý znak slovem, nikterak bys o tom asi 
nepochyboval.  
  Ad. Chápu již a zcela souhlasím, že je takový rozdíl mezi slovem v obecném 
významu a jménem jako mezi živočichem a koněm. 
  Aug. Víš-li také, že, řekneme-li “živočich”, jest něco jiného toto trojslabičné jméno, 
jež bylo proneseno hlasem, a něco jiného to, co je jím označeno? 
  Ad. Již dříve jsem to přiznal o všech znacích a věcech označitelných. 
  Aug. Zdá se ti, že všechny znaky označují něco jiného, než jsou, jako toto 
trojslabičné slovo “živočich” nikterak neoznačuje totéž, co je samo? 
  Ad. Ne, neboť řekneme-li “znak”, označujeme nejen ostatní znaky, ať jsou 
kterékoliv, ale také sám sebe; je totiž slovem a všechna slova jsou zajisté znaky. 
  Aug. Jakpak, neděje se něco takového v dvojslabičném slově “slovo”? Jestliže se 
totiž tímto dvojslabičným slovem označuje vše, co se pronáší článkovaným hlasem s 
nějakým významem, pak také samo náleží k tomuto druhu. 
  Ad. Tak jest. 
  Aug. Což, není to podobné se jménem? Neboť “jméno” označuje jména všeho 
druhu a samo jest jménem středního rodu. Či kdybych se tě tázal, jakou částí řeči je 
“jméno”, mohl bys mi odpověděti správně jinak, než že jest jménem? 
  Ad. Máš pravdu. 
  Aug. Jsou tedy znaky, které mimo jiné věci, jež označují, označují též sebe? 
  Ad. Jsou. 
  Aug. Zdá se ti takovým znakem i tento dvojslabičný znak “spojka”? 
  Ad. Nikterak, neboť, co “spojka” označuje, nejsou jména; toto slovo je však 
jménem. 
  Aug. Dobře jsi dával pozor. Nyní uvažuj o tom, zda jsou znaky, které by se 

                                                           
72 Latinské verbum značí „slovo“ i „sloveso“, což jsou původně také stejná slova. 
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navzájem označovaly, takže by tento byl označován oním a onen tímto! Nemají se 
tak k sobě dvojslabičné slovo “spojka” a to, co jest jím označováno, jako “jestliže”, 
“nebo”, “neb”, neboť”, “ledaže”, “tedy”, “proto” apod., neboť tato slova jsou 
označována oním jediným slovem (spojka), avšak žádným z nich není označováno 
ono dvojslabičné slovo. 
  Ad. Vidím a přál bych si poznati, které jsou to znaky vzájemně se označující. 
  Aug. Nevíš tedy, že řekneme-li “jméno” a “slovo”, říkáme dvě slova? 
  Ad. Vím. 
  Aug. Jakpak, nevíš, že řekneme-li “jméno” a “slovo”, říkáme dvě jména? 
  Ad. Také to vím. 
  Aug. Víš tedy, že jest jméno tak označováno slovem jako slovo jménem. 
  Ad. Souhlasím. 
  Aug. Můžeš říci, čím se od sebe liší, nehledě k tomu, že se různě píší a znějí? 
  Ad. Snad mohu, neboť vidím, že to je to, co jsme řekl před chvílí. Řekneme-li 
“slovo”, označujeme tím vše, co se pronáší článkovaným hlasem s nějakým 
významem. Proto každé jméno, i když řekneme samo “jméno”, je slovem, avšak 
není každé slovo jménem, třebas, řekneme-li “slovo”, je to jméno. 
  Aug. Cožpak, kdyby ti někdo tvrdil a dokázal, že tak, jako je každé jméno slovem, 
je každé slovo jménem? Budeš pak moci nalézti, čím se liší krom rozdílného zvuku v 
hláskách? 
  Ad. Nebudu moci a myslím, že pak není mezi nimi vůbec rozdílu.  
  Aug. Cožpak, jestliže vše, co se pronáší článkovaným hlasem s nějakým 
významem, jsou i slova i jména, avšak z jiné příčiny jsou to slova a z jiné jména? 
Nebude pak žádného rozdílu mezi slovem a jménem? 
  Ad. Nechápu, jak to je. 
  Aug. Aspoň to chápeš, že vše barevné je viditelné a vše viditelné zase barevné, 
ačkoliv mají tato dvě slova odlišný a odchylný význam.  
  Ad. To chápu. 
  Aug. Cožpak, je-li tedy každé slovo i jménem a každé jméno slovem, ačkoli mají 
tato dvě jména nebo dvě slova, tj. jméno a slovo, odchylný význam? 
  Ad. Vidím již, že se to může státi, ale čekám, abys ukázal, jak se to stává. 
  Aug. Pozoruješ, jak myslím, že vše, co vyráží článkovaným hlasem s nějakým 
významem, jednak udeří v sluch, aby mohlo být vnímáno, jednak je svěřováno 
paměti, aby mohlo být poznáváno.  
  Ad. Pozoruji. 
  Aug. Dějí se tedy dvě věci, když pronášíme něco takovým hlasem. 
  Ad. Ano. 
  Aug. Cožpak, jestliže podle jedné z oněch dvou věcí jsou nazvána slova a podle 
druhé jména? Slova totiž podle udeření, jména pak podle poznávání,73takže první 
dostala název od sluchu, druhá pak od mysli? 
  Ad. Uznám to, až ukážeš, jak bychom mohli správně nazývati všechna slova 
jmény. 
  Aug. Je to snadné, neboť jsi asi slyšel a pamatuješ si, že se nazývá zájmenem to, 
co platí za samé jméno, avšak označuje věc méně plným významem než jméno. 
Neboť takové vymezení je tuším v oné knize, již jsi vrátil svému učiteli gramatiky: 
“Zájmeno jest část řeči, jež, jsouc položena místo jména, značí totéž, byť méně 
plně.”74  
  Ad. Vzpomínám si a schvaluji to.  
  Aug. Vidíš tedy, že podle tohoto vymezení slouží zájmena jenom jménům a kladou 
se jenom místo nich; tak když říkáme “tento muž”, “sám král”, táž žena”, “toto zlato”, 

                                                           
73 verbum (slovo) bývalo odvozováno od verberare (bíti; nesprávně), nomen od noscere (znáti, 
správně) 
74 Tak vymezovali zájmeno Charisius (Gramm.lat. I 157, 24, Keil), Diomedes (t. 329, 2) a jiní římští 
gramatikové (místo plene, plně, bývá v jejich rukopisech paene, téměř) 
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“ono stříbro”, pak “tento”, “sám”, “táž”, “toto”, “ono” jsou zájmena; “muž”, “král”, 
“žena”, “zlato”, “stříbro” jsou jména, jimiž jsou věci označeny plněji než oněmi 
zájmeny.  
  Ad. Vidím a souhlasím. 
  Aug. Vypočti mi nyní tedy několik málo spojek, ať jakýchkoliv! 
  Ad. “A”, “i”, “avšak”, “též”. 
  Aug. Tyto všechny, jež jsi uvedl, nezdají se ti být jmény? 
  Ad. Rozhodně ne.  
  Aug. Zdá se ti aspoň, že jsme správně mluvil, když jsem říkal: “Tyto všechny, jež jsi 
uvedl”? 
  Ad. Zcela správně, a již chápu, jak podivuhodně jsi ukázal, že jsem vyslovil jména, 
neboť jinak by se nebylo mohlo o nich správně říci “tyto všechny”, jelikož se správně 
říká “tato všechna slova”. Otážeš-li se mě pak, jaká je to část řeči “slova”, 
neodpovím nic jiného nežli “jméno”. Proto je snad připojeno k tomuto jménu zájmeno 
a onen tvůj výrok byl tedy správný.  
  Aug. Mýlíš se, třebas bystře usuzuješ, ale aby ses přestal mýliti, dávej ještě bystřeji 
pozor na to, co řeknu, budu-li ovšem s to říci, co bych chtěl. Neboť jednati slovy o 
slovech je tak spletité jako vplétati prsty do prstů a vzájemně je třít: tu se ztěžka 
rozezná - vyjímaje toho, kdo to sám dělá -, které prsty svědí a které pomáhají 
svědícím.  
  Ad. Hle, jsme celou myslí přítomen, neboť toto tvé přirovnání mě velmi napíná.  
  Aug. Slova záleží jistě ve zvuku a v hláskách. 
  Ad. Tak jest.  
  Aug. Užijme tedy především toho svědectví, které je nám nejdražší! Praví-li apoštol 
Pavel: “Nebylo v Kristu jest a není, ale bylo v něm jest,”75 nesmíme se, tuším, 
domnívat, že byly v Kristu ony čtyři hlásky, jež vyslovujeme, říkáme-li “jest”, nýbrž 
spíše to, co se označuje oněmi čtyřmi hláskami. 
  Ad. Máš pravdu. 
  Aug. Chápeš tedy, že ten, kdo praví: “Bylo v něm jest,” neřekl nic jiného než: “Jest 
se nazývá to, co v něm bylo.” Stejně, kdyby byl řekl: “Byla v něm ctnost,” jistě by se 
uznávalo, že neřekl nic jiného než: “Ctnost se nazývá to, co v něm bylo,” abychom 
nemyslili, že v něm byla ona slabika, kterou vyslovujeme, říkáme-li “ctnost”, a ne to, 
co se onou slabikou označuje. 
  Ad. Chápu to a sleduji. 
  Aug. Nechápeš také to, že není rozdílu, řekne-li kdo, “Ctnost se nazývá,” či: “Ctnost 
se jmenuje?” 
  Ad. Je to jasné. 
  Aug. Je tedy také jasné, že není rozdílu, řekne-li kdo: “Jest se nazývá,” či “Jest se 
jmenuje, co v něm bylo.” 
  Ad. Vidím, že ani tu není rozdílu.  
  Aug. Nevidíš také již, co ti chci ukázati? 
  Ad. Ještě ne, věru. 
  Aug. Nevidíš tedy, že jméno je to, jak se nějaká věc jmenuje? 
  Ad. Nad to rozhodně nevidím nic jistějšího. 
  Aug. Vidíš tedy, že “jest” je jméno, jestliže to, co bylo v Kristovi, se jmenuje “jest”. 
  Ad. Nemohu to popříti. 
  Aug. Avšak kdybych se tě tázal, jaká je část řeči “jest”, řekl bys tuším, ne jméno, 
nýbrž sloveso, ač nás rozum poučil, že je to také jméno. 
  Ad. Je to zcela tak, jak říkáš.  
  Aug. Pochybuješ ještě o tom, že také ostatní části řeči jsou stejně, jak jsme ukázali, 
jmény? 
  Ad. Nepochybuji, vždyť přiznávám, že něco značí. Kdyby se smě však tázal, jak se 
nazývají, tj. jmenují, jednotlivé věci, které ony části označují, pak nemohu odpovědět 

                                                           
75 2 Kor. 1, 19. 
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leč: ty části řeči, které sice nenazýváme jmény, ale přece, jak vidím, jsme 
přesvědčováni, abychom je tak nazývali. 
  Aug. Neznepokojuje tě, že by se mohl někdo vyskytnouti, kdo by zviklal tento náš 
důkaz tím, že se má apoštolovi přisuzovati autorita ne v slovech, nýbrž ve věcech, a 
že tedy základ tohoto našeho přesvědčení není tak pevný, jak se domníváme, neboť 
je možné, že Pavel, ač velmi správně žil a učil, méně správně mluvil, když pravil 
“Bylo v něm jest”, tím spíše, že sám doznává svou nezkušenost v řeči?76 Jak myslíš, 
že bychom měli takového člověka vyvrátit? 
  Ad. Nemám, co bych mu namítl, a prosím, tě, abys nalezl někoho z těch, kterým se 
přisuzuje největší znalost slov, a abys spíše jeho autoritou dokázal, co si přeješ.  
  Aug. Méně vhodným se ti tedy zdá sám rozum, bez autorit, který dokazuje, že 
všechny části řeči něco označují, a proto nazývají; nazývají-li, tedy i jmenují, jmenují 
rozhodně jménem. To se pozná velmi snadno v rozmanitých jazycích. Neboť kdo by 
neviděl, že, tážeš-li se, jak jmenují Řekové to, co my jmenujeme “kdo”, odpovídá se 
tis; jak Řekové jmenují to, co my jmenujeme “chci”, odpovídá se theló; jak Řekové 
jmenují to, co my jmenujeme “dobře”, odpovídá se kalós; jak Řekové jmenují to, co 
my jmenujeme “napsané”, odpovídá se gegrammenon; jak Řekové jmenují to, co my 
jmenujeme “a”, odpovídá se kai, jak Řekové jmenují to, co my jmenujeme “od”, 
odpovídá se apo; jak Řekové jmenují to, co my jmenujeme “ach”, odpovídá se oi?77 
Kdo by neviděl, že při všech těch částech řeči, které jsem nyní vyčetl, správně mluví 
ten, kdo se tak táže? A to by nebylo možné, kdyby to nebyla jména. Můžeme-li tedy 
dokázat - nechavše stranou svědectví všech výmluvných -, že apoštol Pavel mluvil 
správně, nač je třeba někoho hledati, kdo by podepřel naše mínění? 
  Ale kdyby snad někdo pomalejší nebo dotěrnější ještě neustupoval a tvrdil, že 
vůbec neustoupí, leda těm svědkům, jimž se přisuzují obecným souhlasem zákony 
slov: co lze nalézti v latině znamenitějšího nad Cicerona? Nuže on ve svých 
nejslavnějších řečech, jež zvou verrinskými, předložku - nebo je-li to na onom místě 
příslovce - “před” nazval jménem.78 Avšak poněvadž je možné, že onomu místu 
dobře nerozumím a že je vykládám jindy jinak buď já, nebo někdo jiný, je cosi, proti 
čemu nelze, tuším, nic namítnouti. Učí totiž nejlepší učitelé dialektiky, že se úplná 
věta, kterou lze tvrdit nebo popírat, skládá ze jména a slovesa79 - tento druh nazývá 
kdesi týž Tullius výpovědí80 -, a když je sloveso 3.osobě, říkají, že má být u něho 1. 
pád jména, a říkají to správně, protože, pozoruješ-li se mnou buď rčení “Člověk 
sedí”, “Kůň běží”, uznáváš snad, že to jsou dvě výpovědi. 
  Ad. Uznávám. 
  Aug. Vidíš, že je vždy v jedné výpovědi po jednom jméně: v jedné “člověk”, v druhé 
“kůň”, a po jednom slovese: v jedné “sedí”, v druhé “běží”? 
  Ad. Vidím. 
  Aug. Kdybych tedy řekl jen “sedí” nebo jen “běží”, právem by ses mě tázal “kdo” 
nebo “co”, abych odpověděl “člověk” nebo “kůň” nebo “živočich” nebo cokoliv jiného, 
čím by mohlo jméno, přidané k slovesu, doplnit výpověď, tj.onu větu, kterou lze tvrdit 
nebo popírat. 
  Ad. Rozumím. 
  Aug. Dávej dále pozor a představ si, že něco déle pozorujeme jsme nejisti, je-li to 
živočich či kámen či něco jiného, a že já tobě řeknu: “protože to je člověk, je to 
živočich.” Neřekl bych to nerozvážně? 
  Ad. Zcela nerozvážně, ale neřekl bys nerozvážně: “Jestliže je to člověk, je to 
živočich.” 
  Aug. Máš pravdu. V tvém výroku se mi tedy líbí “jestliže” a líbí se i tobě, ale nám 

                                                           
76 2 Kor. 11, 6. 
77 Jsou to příklady na všechny části řeči, rozlišované starověkými gramatiky, vyjme jméno. 
78  V II. řeči § 104 (ale Augustin tu spojuje nesprávně slova nomen coram). 
79 Učili tak již Platon a Aristoteles. 
80 V Tuskulských hovorech I 14 (pronuntiatum). 
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oběma se nelíbí v mém výroku “protože”. 
  Ad. Souhlasím. 
  Aug. Podívej se, zda tyto dvě věty jsou úplnými výpověďmi: Líbí se “jestliže”, Nelíbí 
se “protože”! 
  Ad. Rozhodně úplné. 
  Aug. Nuže mi pověz nyní, která jsou tam slovesa a která jména! 
  Ad. Vidím, že jsou tam slovesa “líbí se” a “nelíbí se”, avšak která jiná jména než 
“jestliže” a “protože”? 
  Aug. Je tedy dostatečně prokázáno, že tyto dvě spojky jsou také jména. 
  Ad. Jistě dostatečně. 
  Aug. Můžeš totéž sám ukázati u jiných částí řeči podle téhož pravidla? 
  Ad. Mohu. 
  Aug. Jděme tedy dále! Pověz mi již, zda tak, jako jsme poznali, že všechna slova 
jsou jména a všechna jména slova, se ti zdá, že všechna jména jsou názvy 
(vocabula) a všechny názvy jména! 
  Ad. Rozhodně nevidím, jaký je mezi nimi rozdíl mimo různý zvuk slabik. 
  Aug. Neodporuji tomu zatím, ač je někteří odlišují též významem; ale o jejich 
mínění není třeba nyní uvažovat. Avšak jistě již pozoruješ, že jsme došli k těm 
znakům, které se navzájem označují bez jakéhokoliv rozdílu mimo zvuk a které také 
označují samy sebe se všemi ostatními částmi řeči. 
  Ad. Nerozumím tomu. 
  Aug. Nerozumíš tedy, že je označováno i jméno názvem i název jménem, a to tak, 
že se kromě zvuku hlásek nijak neliší, pokud jde o jméno v širokém významu slova? 
Neboť mluvíváme též o jméně v úzkém významu: je to jedna z osmi částí řeči a 
neobsahuje ostatních sedm. 
  Ad. Rozumím. 
  Aug. Nuže to je to, co jsme řekl, že se název a jméno navzájem označují.  
  Ad. Chápu, ale táži se, proč jsi řekl: “Které také označují samy sebe s ostatními 
částmi řeči.” 
  Aug. Zdaž nás nepoučil dřívější důkaz, že všechny části řeči mohou být nazvány i 
jmény i názvy, tj. že mohou být označeny i jménem i názvem? 
  Ad. Tak jest. 
  Aug. Kdybych se tě optal, jak nazveš samo “jméno”, tj. tento zvuk vyjádřený dvěma 
slabikami, zdaž mi neodpovíš správně: nazvu je jménem? 
  Ad. Správně. 
  Aug. Zdaž tak označuje sebe ten znak, jejž vyjadřujeme dvěma slabikami, 
řekneme-li “spojka”? Toto jméno zajisté nelze počítati mezi to, co označuje.81 
  Ad. Správně tomu rozumím.  
 Aug. To je to, co bylo řečeno, že jméno označuje samo sebe s ostatními částmi řeči, 
které označuje. A to můžeš sám rozuměti též o názvu. 
  Ad. Je to již snadné, přichází mi však nyní na mysl, že se o jméně mluví obecně i 
zvláště, avšak název se nepočítá k osmi částem řeči. Proto myslím, že se také tím 
od sebe liší jméno a název, nehledě k různému zvuku.  
  Aug.  Cožpak, myslíš, že se “jméno”  a onoma něčím od sebe liší mimo zvuk, 
kterým se vůbec liší jazyk náš a řecký? 
  Ad. Myslím věru, že ničím jiným. 
  Aug. Došli jsme tedy k těm znakům, které označují samy sebe, jeden je navzájem 
označován druhým, cokoliv je označeno jedním, jest označeno i druhým, a neliší se 
od sebe ničím jiným mimo zvuk. Tuto čtvrtou vlastnost jsme právě nalezli; dřívější tři 
se totiž rozumějí i jméně a slovu. 
  Ad. Jistě jsme k nim došli. 
  Aug. Chtěl bych, abys přehlédl, co jsme již nalezli rozhovorem. 
  Ad. Učiním to, pokud mohu, neboť si především vzpomínám, že jsme nějaký čas 
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pátrali, proč mluvíme. I shledalo se, že mluvíme, abychom učili nebo připomínali, 
ježto ani při otázce nechceme nic jiného, než aby se tázaný poučil o tom, co chceme 
slyšeti. Zpíváme-li, což činíme patrně pro své potěšení, jistě není podstatnou věcí 
mluva. Při motlitbě k Bohu, o němž nemůžeme mysliti, že bychom ho poučovali nebo 
upamatovávali, mají slova ten význam, abychom buď sami sebe upomínali, anebo 
abychom jiné upomínali nebo poučovali. Když potom bylo dosti jisté, že slova nejsou 
nic jiného než znaky a že nemůže být znakem, co nic neoznačuje, uvedl jsi verš a já 
jsem se měl snažit ukázati, co značí jeho jednotlivá slova. Byl to tento verš: 

 
Jestliže nic z tak velkého města se zachovat nemá. 

  
  Co značí jeho druhé slovo, ač zcela známé a jasné, jsme nemohli nalézti. A když 
se mi zdálo, že je nekladem v řeči nadarmo, ale že jím poučujeme o něčem 
posluchače, odpověděl jsi sice, že snad tím slovem označuje ten stav mysli, kdy ona 
zjišťuje nebo se domnívá, že zjistila, že není ta věc, kterou hledá, ale přece ses 
vyhnul žertem jakési hloubce otázky a odložil jsi její objasnění na jinou dobu - 
nemysli, že jsem zapomněl na tvůj dluh! Když jsem se pak snažil vyložiti třetí slovo 
ve verši, doléhal jsi na mne, abych ukázal ne jiné slovo, které by mělo týž význam, 
nýbrž raději samu věc, kterou by slova označovala. A když jsme řekl, že to při 
hovoru není možné, přišli jsme k tomu, co se tazatelům ukazuje prstem. Měl jsem za 
to, že to jsou všechny tělesné věci, ale shledali jsme, že jen viditelné. Pak jsme se 
nějak dostali k hluchým a k hercům. Ti označují posunkem bez hlasu nejen, co lze 
viděti, nýbrž i mnoho jiného a téměř všechno, co mluvíme; avšak poznali jsme, že 
tyto posunky jsou znaky. Pak jsme znova začali zkoumati, jak bychom mohli ukázati 
bez pomocí znaků věci, které jsou znaky označovány, neboť jsme se přesvědčovali, 
že i ona stěna i barva i vše viditelné, co se ukazuje natažením prstu, ukazuje se 
nějakým znakem. Tu jsme tvrdil omylem, že nic takového nelze nalézti; konečně 
jsme se však dohodli, že lze ukázat beze znaku to, co právě neděláme, když jsme 
na to tázáni, ale co po otázce můžeme udělat. Avšak mluva sem nenáleží, neboť se 
dostatečně ukázalo, že i když mluvíme a jsme tázáni, co je mluva, můžeme ji ukázati 
skrze ni samu. 
  Tak jsme si připamatovali, že jsou ukazovány buď pomocí znaků znaky, nebo 
pomocí znaků jiné věci, které nejsou znaky, nebo bez pomocí znaků ty věci, které 
můžeme dělat po otázce, a z těch tří druhů jsme počali bedlivěji zkoumat a probírati 
první. Touto rozmluvou se objasnilo, že některé znaky nemohou být navzájem 
označeny těmi znaky, které sami označují, jako řekneme-li dvojslabičné slovo 
“spojka”. Jiné znaky mohou: tak řekneme-li znak, označujeme též slovo, a řekneme-
li “slovo”, označujeme též znak, neboť znak i slovo jsou i dva znaky i dvě slova. 
Avšak v tom druhu, v němž se znaky navzájem označují, některé, jak se ukázalo, 
neznamenají stejně mnoho, některé znamenají stejně mnoho a některé dokonce 
totéž. Neboť, vyřkneme-li jednoslabičné slovo “znak“, označuje to úplne všechno, 
čím je cokoliv označováno, avšak řekneme-li “slovo”, není to znakem všech znaků, 
nýbrž pouze těch, které jsou pronášeny článkovaným hlasem. Odtud vysvítá toto: ač 
je slovo označováno znakem a znak slovem, tj. ony dvě slabiky touto a tato oněmi, 
přece znamená znak více než slovo, neboť tato jedna slabika označuje více než tyto 
dvě. Stejně mnoho však znamená v obecném významu slovo a v obecném významu 
jméno. Poučil nás totiž rozumový důkaz, že všechny části řeči jsou jmény, poněvadž 
lze k nim ke všem přidat zájmena, o všech lze říci, že něco jmenují, a každá z nich, 
přidá-li se sloveso, může vytvořit celou výpověď. Ale znamenají-li jméno a slovo 
stejně mnoho, jelikož všechna slova jsou také jména, neznamenají přece totéž, 
neboť jsme prokázali dosti pravděpodobně, že se z jiné příčiny jmenuje “slovo” a z 
jiné “jméno”. Prvé z nich (slovo) bylo totiž nalezeno, aby označovalo udeření v sluch, 
druhé (jméno), aby označovalo připomnění mysli. Lze to poznati i odtud, že mluvíce 
říkáme velmi správně: “Jaké jest jméno této věci?” - chcem totiž svěřiti tu věc své 
paměti -, avšak neříkáme: “Jaké je slovo této věci?” Ale co označuje nejen stejně 
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mnoho, nýbrž i zcela totéž a mezi čím není rozdílu mino zvuk hlásek, jest, jak jsme 
shledali, “jméno” a onoma. Arci to jsme zapomněl v tom druhu, v němž se znaky 
vzájemně označují, že jsme nezjistili žádný znak, který by mimo jiné věci než značí, 
neznačil též sebe. Na tolik jsme se rozpomněl, pokud jsme dovedl. Zda jsme to 
vyložil správně a po pořádku, uvaž ty, jenž jsi podle mého mínění řekl v tomto 
rozhovoru vše znale a bezpečně! 
  Aug. Dosti věrně jsi podle paměti znova vše probral, co jsem si přál, a abych se ti 
přiznal, zdá se mi to nyní mnohem jasněji rozlišeno, než když jsme to oba 
zkoumáním a rozmlouváním dobývali z jakýchsi skrýší. Ale kam se snažím s tebou 
dospěti tak velikými oklikami, je nesnadno říci na tomto místě. Neboť ty se snad 
domníváš, že buď žertujeme a jakýmisi dětinskými otázečkami odvracíme svou mysl 
od vážných věcí, nebo že hledáme nějaký malý nebo prostřední užitek. Anebo tušíš-
li, že se z tohoto rozhovoru rodí cosi velikého, přeješ si jižjiž to věděti nebo aspoň 
slyšeti. Ale já bych chtěl, abys věřil, že jsem touto řečí ani nepodnikl jalovou hříčku, 
třeba si snad pohráváme - nesmí se to však oceňovat dětským smyslem -, ani že 
nemám na mysli malé nebo prostřední dobro. A přece, kdybych řekl, že jest jakýsi 
blažený a věčný život a že bych si přál, abychom tam byli přivedeni Bohem, tj. 
samou pravdou, po jakýchsi stupních, přizpůsobených slabému našemu kroku, tu se 
bojím, že bych se ti zdál směšným, ježto jsem zahájil tak velikou cestu zkoumáním 
ne věcí samých, jež jsou označovány, nýbrž zkoumáním znaků. Odpustíš mi tedy, 
hraji-li si s tebou napřed ne kvůli hře, nýbrž pro cvičení sil i bystrosti mysli,abychom 
tak mohli nejen snášet, ale i milovat žár a světlo onoho kraje, kde je blažený život.  
  Ad. Pokračuj raději, jak jsi začal, neboť bych nikdy nepokládal za hodné opovržení 
to, co bys ty pokládal za vhodné říci nebo vykonat.  
  Aug. Nuže uvažujme již o té části, kdy se pomocí znaků neoznačují jiné znaky, 
nýbrž to, co nazýváme označitelným. A nejprve mi pověz, zda je člověk člověkem? 
  Ad. Nyní věru asi žertuješ. 
  Aug. Pročpak? 
  Ad. Poněvadž se mě chceš ptáti, zda je člověk něčím jiným než člověkem. 
  Aug. Stejně bys asi myslil, že žertuji, kdybych se tě optal, zda je první slabika 
tohoto jména něco jiného než člo a druhá něco jiného než věk. 
  Ad. Jistě stejně. 
  Aug. Avšak spojené ty dvě slabiky jsou “člověk”. Či to popřeš? 
  Ad. Kdo by to mohl popírati? 
  Aug. Ptám se tě tedy, zda jsi ty těmi dvěma spojenými slabikami. 
  Ad. Nikterak, ale vidím již, kam míříš. 
  Aug. Pověz to tedy, ať mě nepokládáš za posměváčka! 
  Ad. Podle tvého mínění z toho plyne, že nejsem člověkem. 
  Aug. Jakpak, ty nesoudíš stejně? Uznáváš přece, že je pravdivé vše předcházející, 
z čeho to bylo vyvozeno. 
  Ad. Neřeknu ti, co soudím, dokud od tebe neuslyším, ptal-li ses mě při své otázce, 
zda je člověk člověkem, na ony dvě slabiky, či na věc, kterou označují. 
  Aug. Spíše ty odpověz, s které stránky jsi chápal mou otázku, neboť je-li 
dvojsmyslná, měl ses mít dříve na pozoru, a ne mi odpovídat, dokud ses neujistil, 
jakým způsobem jsem se tázal! 
  Ad. Jakpak by mi vadila tato dvojsmyslnost, když jsem odpověděl v dvojím smyslu; 
neboť člověk je jistě člověkem, ty dvě slabiky nejsou jistě nic jiného než ty dvě 
slabiky, a co označují, není nic jiného, než co to je. 
  Aug. Bystře věru, ale proč jsi chápal v obojím smyslu jen slovo “člověk” a ne také 
ostatní, co jsme mluvili? 
  Ad. Jak dokážeš, že jsem i ostatní tak nechápal? 
  Aug. Abych pominul jiné, kdybys byl mou první otázku pojal celou z toho hlediska, 
jak znějí slabiky, nebyl bys mi nic odpověděl, neboť by se ti mohlo zdáti, že jsme se 
nic netázal. Nyní však, když jsem vyslovil tři slova a jedno z nich, poslední, jsem 
opakoval, právě, “zda je člověk člověkem”, tu jsi chápal první a druhé slovo ne podle 
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znaků, nýbrž podle toho, co se jimi označuje. Je to zřejmé již z toho, že jsi ihned jistě 
a bezpečně pokládal za vhodno odpověděti na otázku. 
  Ad. Máš pravdu. 
  Aug. Proč jsi tedy pouze poslední slovo chtěl chápati i podle toho, jak zní, i podle 
toho, co značí? 
  Ad. Hle, pojímám již vše jenom z té stránky, kterou se něco označuje, neboť s 
tebou souhlasím, že bychom vůbec nemohli rozmlouvat, kdyby se mysl, uslyševši 
slova, neobracela k tomu, čeho jsou to znaky. Proto nyní ukaž, kterak jsem byl 
ošálen tím úsudkem, jímž se dokazuje, že nejsem člověkem! 
  Aug. Nuže budu se znova ptát na totéž, abys sám nalezl, kde jsi pochybil. 
  Ad. Děláš dobře. 
  Aug. Na to, co jsem se nejprve otázal, se tě již nezeptám, protože jsi na to již 
odpověděl. Pozoruj tedy bedlivěji, zda slabika člo není nic jiného než člo a zda věk 
není nic jiného než věk!82 
  Ad. Nevidím tu rozhodně nic jiného. 
  Aug. Pozoruj také, zda spojením těchto dvou slabik vzniká “člověk”! 
  Ad. Nikterak bych to nepřipustil, neboť jsme se rozhodli a správně rozhodli, 
abychom, je-li dán znak, pozorovali jen to, co se jím označuje, a uvážíce to, výpověď 
buď schválili, nebo zamítli. Poněvadž pak ony slabiky, odděleně vyslovené, zněly 
bez jakéhokoliv významu, uznali jsme, že jsou je to, co zněly. 
  Aug. Schvaluješ tedy a jsi pevně přesvědčen, že se na otázky nemá odpovídat 
jinak, než podle věcí, jež jsou slovy označovány.   
  Ad. Nevím, proč bych to neschválil, jsou-li to ovšem slova. 
  Aug. Rád bych věděl, jak by ses bránil tomu člověku, který, jak slýcháme od 
žertujících lidí, usoudil, že vyšel lev z úst toho, s nímž rozmlouval. Když se totiž 
otázal svého soupeře, zda vychází z našich úst, co mluvíme, a ten to nemohl popříti, 
tu jednal s ním tak - bylo to snadné -, že jmenoval v řeči lva. Když se to stalo, začal 
naň žertovně dorážeti a doléhati, že on, člověk ne zlý, zjevně vychrlil tak hroznou 
šelmu, jelikož byl doznal, že vychází z našich úst, cokoli mluvíme, a nemohl popřít, 
že mluvil o lvu. 
  Ad. Věru nebylo obtížné ubránit se tomu vtipálkovi, neboť bych nepřipustil, že 
vychází z našich úst, cokoli mluvíme. Vždyť co mluvíme, to označujeme, z úst 
mluvícího však nevychází věc, jež se označuje, nýbrž znak, jímž se označuje, leda 
jsou-li označovány samy znaky; o tomto druhu jsme jednali dříve. 
  Aug. Věru byl bys tímto způsobem dobře ozbrojen proti onomu člověku; avšak co 
odpovíš mně, zeptám-li se tě, je-li člověk jménem? 
  Ad. Co jiného, než že jest jménem. 
  Aug. Jakpak, když tě vidím, vidím jméno? 
  Ad. Nikoliv. 
  Aug. Chceš tedy, abych řekl, co z toho plyne? 
  Ad. Ano, prosím tě, vždyť já sám sobě ohlašuji, že nejsem člověkem, jelikož jsem 
na tvou otázku odpověděl, že jest jménem. Neboť jsme se rozhodli, abychom podle 
věci, která se označuje, buď souhlasili s výpovědí nebo ji popřeli. 
  Aug. Zdá se mi, že jsi neupadl marně do tohoto rozporu; tvou opatrnost přemohl 
sám zákon rozumu, vložený do našich myslí. Neboť, kdybych se tě tázal, co je 
člověk, odpověděl bys asi “živočich”; kdybych se tě však tázal, jaká část řeči je 
člověk, nemohl bys správně odpověděti nijak jinak leč “jméno”. Proto shledává-li se, 
že člověk jest i jménem i živočichem, tvrdí se prvé z té stránky, pokud je znakem, a 
druhé z hlediska věci, kterou označuje. Kdo se tedy ptá, zda je člověk jménem, tomu 
bych neodpověděl nic jiného, než že jest, neboť dostatečně naznačuje, že chce 
odpověď z hlediska znaku. Táže-li se však, zda je člověk živočichem, přisvědčil bych 
mnohem ochotněji, a to proto: kdyby tazatel nemluvil o jméně a o živočichu a ptal se 
toliko, co je člověk, tu by se podle onoho uznaného pravidla mluvy obrátila mysl k 
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tomu, co je označeno těmi dvěma slabikami, a neodpovědělo by se nic jiného, než 
že je člověk živočichem, nebo by se vyřklo celé vymezení, tj. živočichem rozumným 
a smrtelným.83 Či se tobě tak nezdá? 
  Ad. Rozhodně zdá, avšak připustíme-li, že je člověk jménem, jak unikneme onomu 
příliš urážlivému závěru, kterým se dokazuje, že nejsme lidmi? 
  Aug. Jak myslíš jinak, než upozorněním, že onen závěr nebyl učiněn z té stránky, 
ze které jsme přisvědčili tazateli. Anebo, uzná-li on, že jej činí z této stránky, není 
třeba se hroziti před oním závěrem, neboť proč bych se bál prohlásiti, že nejsem 
člověkem, tj. oněmi třemi slabikami? 
  Ad. Nic není pravdivějšího. Proč tedy uráží naši mysl, řekne-li se: “Nejsi tedy 
člověkem, “ když podle toho, co jsme uznali, nelze říci nic pravdivějšího? 
   Aug. Poněvadž se nezbytně domnívám, jakmile ona slova zazní, že se závěr 
vztahuje k tomu, co jest označeno těmi třemi slabikami, a to podle toho pravidla, jež 
má přirozeně největší moc, že uslyšíme-li znaky, obracíme pozornost k označeným 
věcem.  
  Ad. Uznávám, co pravíš.  
  Aug. Přál bych si tedy, abys chápal, že věcí, které jsou označovány, je si třeba více 
vážiti nežli znaků. Neboť cokoli je kvůli něčemu jinému, je nutně horší než to, kvůli 
čemu jest; ledaže bys ty jinak soudil. 
  Ad. Tu zdá se mi nesmím nerozvážně přisvědčiti, neboť, řekneme-li “lejno”, myslím, 
že toto jméno vyniká daleko nad věc jím označenou. Neboť, co nás uráží, slyšíme-li 
je, nevztahuje se k zvuku slova; vždyť jméno “lejno”, změníme-li jedinou hlásku, je 
“hejno”84  a vidíme věru, jak veliký je rozdíl mezi věcmi, které jsou označeny těmito 
jmény. Nikterak bych tedy nepřičítal tomu znaku, co je nám protivné ve věci jím 
označené. Proto mu dávám právem přednost před onou věcí, neboť jej raděj i 
slyšíme, než se oné dotýkáme nějakým smyslem. 
  Aug. Jistě velmi obezřetně soudíš. Není tudíž správné, že si je třeba více vážiti 
všech věcí než jejich znaků. 
  Ad. Tak se zdá. 
  Aug. Pověz  mi tedy, čím se podle tvého mínění řídili ti, kdo pojmenovali onu věc 
tak ohavnou a hodnou opovržení, nebo mi řekni, zda je chválíš, či haníš! 
  Ad. Já se věru neodvažuji ani je haniti, ani chváliti a nevím, čím se řídili. 
  Aug. Můžeš aspoň věděti, čím se řídíš ty, když vyslovuješ to jméno? 
  Ad. To rozhodně mohu, neboť chci označovati, abych toho, s kým mluvím, poučil 
nebo mu připomněl, o čem se mu má podle mého mínění dostat poučení nebo 
připomenutí. 
  Aug. Jakpak, poučovat nebo připomínat, anebo docházet poučení nebo 
připomenutí, což buď ty děláš pomocí onoho jména, nebo čeho se tobě dostává, 
zdaž se to nemá považovat za cennější než jméno? 
  Ad. Uznávám, že vědění, vznikajícímu tímto znakem, je třeba dáti přednost před 
znakem, ale nemyslím, že je proto třeba dáti přednost také oné věci.  
  Aug. V našem výroku je tedy sice chybné, že se má dávati všem věcem přednost 
před jejich znaky, avšak není chybné, že vše, co je kvůli něčemu jinému, je horší než 
to, kvůli čemu to je. Vždyť poznání lejna, pro kteréž poznání bylo zavedeno toto 
jméno, je nutno klásti výše než jméno a jménu, jak jsme zjistili, je nutno dáti přednost 
před samým lejnem.  A onomu poznání jsme dali proto jen přednost před uvedeným 
znakem, ježto se uznává, že znak je pro poznání, a ne poznání pro znak. Tak když 
jakýsi jedlík a (podle slov apoštolových)85 služebník břicha říkal, že žije proto, aby 
jedl, nesnesl toho řádný člověk, který to zaslechl, a pravil: “Oč lépe by bylo, kdybys 
proto jedl, abys žil!” To pronesl zajisté podle téhož pravidla. Neboť se mu onen jedlík 
proto nelíbil, ježto si svého života tak málo vážil, že jej pokládal za horší než rozkoš 

                                                           
83 Toto vymezení nalézáme u Cicerona (Lukullus 21). 
84 V latině je mnohem větší rozdíl: caenum (lejno), caelum (nebe). 
85 Pavel, 1 Řím. 16,18. 
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hrdla, když tvrdil, že žije pro jídlo.86 Podobně nějakému tlachalovi a milovníku slov, 
tvrdícímu: “Proto učím, abych mluvil”, bys snad i ty odpověděl i kdokoliv z lidí, 
posuzujících zkušeně věci: “Člověče, proč raději nemluvíš, abys učil?” Je-li to 
pravda, jak vskutku poznáváš, tu zajisté vidíš, oč méně je si třeba vážiti slov než 
toho, k čemu slov užíváme. Užívání slov je nutno dát přednost před slovy, neboť 
slova jsou proto, abychom jich užívali, a užíváme jich k poučování. Oč je tedy lepší 
učiti než mluviti, o to je lepší mluva než slova. 
  Avšak rád bych slyšel, co by se snad dalo podle tvého mínění proti tomu 
namítnouti. 
  Ad. Souhlasím sice, že nauka je lepší než slova, avšak nevím, nemůže-li se nic 
uvésti proti tomu pravidlu, že vše, co je kvůli něčemu jinému, jest horší než to, kvůli 
čemu to je. 
  Aug. Jindy o tom pojednáme vhodněji a pozorněji; nyní to, co připouštíš, postačuje 
k tomu, co chci dokázati. Souhlasíš totiž s tím, že je poznání věcí cennější nežli 
poznání znaků. Proto je třeba dávati přednost poznání věcí, které jsou označovány, 
před poznáním znaků. Či se tobě nezdá? 
  Ad. Copak jsem připustil, že poznání věcí vyniká nad poznáním znaků a ne nad 
samými znaky? Bojím se tedy ti zde přisvědčiti. Což, jestliže tak, jako jméno “lejno” 
je lepší než věc označená, i poznání tohoto jména dlužno dát přednost před 
poznáním oné věci, třeba samo jméno jest horší než poznání? Jsou totiž čtyři členy: 
jméno a věc, poznání jména a poznání věci. A jako vyniká první člen nad druhým, 
proč by nevynikal též třetí nad čtvrtým? Ale i kdyby nad ním nevynikal, zdaž se mu 
má podříditi? 
  Aug. Vidím, že zcela znamenitě sis zapamatoval, co jsi připustil, i vyložil, co myslíš. 
Ale chápeš, tuším, že dvojslabičné slovo, jež zní, řekneme-li “neřest”, je lepší než to, 
co označuje, ačkoli poznání samého jména stojí hluboko pod poznáním neřestí. 
Dejme tedy tomu, že stanovíš ony čtyři členy a je pozoruješ: jméno a věc, poznání 
jména a poznání věci! Tu dáme prvnímu členu právem přednost před druhým, neboť 
ono jméno, když je položil Persius v básni, řka: “Neřest však budí v něm úžas,”87 
nejen nespáchalo ve verši nic neřestného, nýbrž mu dodalo ještě jakési ozdoby, 
kdežto sama věc,označená oním jménem, v komkoli jest, nutí ho, aby byl neřestný. 
Avšak vidíme, že nevyniká podobně třetí člen nad čtvrtým, nýbrž čtvrtý nad třetím, 
neboť poznání tohoto jména jest bezcenné proti poznání neřestí. 
  Ad. I tehdy, když činí toto poznání lidi nešťastnými, má se mu dáti podle tvého 
mínění přednost? Neboť nade všecky tresty, které si vymyslila krutost tyranů nebo 
které podstupuje jejich žádostivost, staví týž Persius tento jediný trest: utrpení lidí, 
kteří se musí přiznati k neřestem, jimž nedovedou uniknouti. 
  Aug. Tím způsobem bys mohl též popříti, že se před poznáním onoho jména má 
dáti přednost poznání samých ctností, poněvadž viděti ctnost a nemíti ji jest mukou, 
kterou by měli býti potrestáni - podle přání téhož satirického básníka - tyrani. 
  Ad. Chraň Bůh před touto pošetilostí! Věru již chápu, že se nemá obviňovati 
poznání, jímž napájí naši mysl nejlepší ze všech nauk,88 nýbrž že je dlužno pokládati 
za nejubožejší ze všech ty, kdo jsou stiženi takovou nemocí, že jí nepomáhá ani tak 
mocný lék. Stejně soudil, tuším, i Persius. 
  Aug. Dobře tomu rozumíš, ale ať soudí Persius jakkoliv, co je nám do toho? Vždyť 
v takovýchto věcech nejsme podrobeni autoritě básníků. Mimoto, zda se má některé 
poznání klásti nad jiné, není tu snadno vyložiti. Stačí mi, co bylo dokázáno, že 
poznání věcí, které jsou označovány, vyniká, ne-li nad poznáním znaků, tedy aspoň 
nad samými znaky. Proto již více a více rozbírejme, jaký je to druh věcí, o nichž jsme 
řekli, že mohou být ukazovány samy sebou beze znaků, jako mluviti, choditi, seděti, 
ležeti a ostatní toho druhu! 

                                                           
86 Tato zásada se často čte u starověkých spisovatelů; přičítá se Sokratovi. 
87 Persius (satirický básník 1.stol.po Kr.)v satiře 3, v.32. 
88 Tj. filosofie. 
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  Ad. Již se rozpomínám na to, co pravíš. 
  Aug. Zdá se ti, že lze ukázati beze znaku vše, co můžeme hned dělati, jsme -li 
otázáni, či z toho něco vyjímáš? 
  Ad. Věru, uvažuji-li znovu a znovu o celém tom druhu, nenacházím dosud nic, 
čemu by bylo možno někoho učiti beze znaku, leda snad mluvu, a kdyby se snad 
někdo otázal právě na to, co je to učiti. Neboť vidím, že ten člověk, ať udělám cokoli 
po jeho otázce, aby se poučil, nepoučí se z té věci, kterou si přeje mít ukázánu. 
Neboť dejme tomu, že se mne nečinného, jak jsme řekli, anebo dělajícího něco 
jiného, někdo otáže, co je to chodit, a že se hned vynasnažím chozením poučit ho 
beze znaku o tom, nač se tázal! Jak zabráním, aby nepokládal za chození jen to, 
kolik já budu chodit? Jestliže to bude pokládat, bude se mýlit, neboť, bude-li kdo 
chodit více nebo méně nežli já, nebude o něm myslit, že chodí. A co jsme řekl o 
tomto jednom slově, vztahuje se na všechna ta, o nichž jsem souhlasil, že je lze 
ukázati beze znaku - mimo ona dvě, která jsme vyňali.  
  Aug. Schvaluji to, avšak nezdá se ti, že je něco jiného mluviti a něco jiného učiti? 
  Ad. Jistě se mi to zdá, neboť kdyby to bylo totéž, pak by nikdo neučil jinak než 
mluvou; ježto však učíme mnohému i jinými znaky než slovy, kdo by mohl 
pochybovati o tomto rozdílu? 
  Aug. Cožpak, učiti a označovati, není v tom rozdíl či se to nějak od sebe liší? 
  Ad. Myslím, že je to totéž. 
  Aug. Nemá pravdu, kdo říká, že proto označujeme, abychom učili? 
  Ad. Má zcela pravdu. 
  Aug. Cožpak, řekl-li by někdo jiný, že proto učíme, abychom označovali, nebude 
snadno vyvrácen dřívějším výrokem? 
  Ad. Tak jest.  
  Aug. Jestliže tedy označujeme, abychom učili, a neučíme, abychom označovali, 
pak jest něco jiného učit a něco jiného označovat. 
  Ad. Máš pravdu a nesprávně jsem odpověděl, že je to totéž. 
  Aug. Nyní mi odpověz  na to, zda ten, kdo někoho učí, co je to učit, činí to 
označováním, či jinak! 
  Ad. Nevidím, jak by mohl jinak. 
  Aug. Je tedy chybné, co jsi řekl před chvílí, že lze učit beze znaků, když se někdo 
táže, co je to učit. Vždyť vidíme, že ani to se nemůže dít bez označování, ježto jsi 
přiznal, že je něco jiného označovat a něco jiného učit. A liší-li se, jak je patrno, od 
sebe tyto dvě činnosti a je-li učení ukazováno jenom označováním, pak rozhodně  
není ukazováno samo sebou, jak se tobě zdálo. Nebylo tudíž nalezeno dosud nic, co 
by mohlo být ukázáno samo sebou, vyjma mluvu, která mimo jiné označuje také 
sebe, ale poněvadž je sama také znakem, nenacházíme dosud zcela nic, čemu se 
mohlo učiti beze znaků.  
  Ad. Nemám důvodu, proč bych s tím nesouhlasil. 
  Aug. Bylo tedy dokázáno jednak, že bez znaků nelze ničemu učit, jednak že nám 
má býti dražší poznání než znaky, kterými poznáváme, třebas vše, co jest 
označováno,nemůže vynikat nad svůj znak. 
  Ad. Tak se zdá. 
  Aug. Pamatuješ si, prosím, jak velikou oklikou byla dokázána tak maličká věc? 
Neboť od té doby, co mezi sebou metáme slova, což děláme již tak dlouho, 
usilujeme o to, aby se nalezly tyto tři věci: zda nelze ničemu učiti beze znaků, zda se 
má dávati některým znakům přednost před věcmi, které označují, a zda poznání 
věcí je lepší než znaky. Ale je ještě čtvrté, co bych chtěl od tebe krátce zvěděti; zda 
jsou tyto věci podle tvého mínění tak zjištěny, že bys o nich už nemohl pochybovati. 
  Ad. Přál bych si sice, aby se bylo po tak velikých oklikách a zacházkách došlo k 
jistotě, ale tato tvá otázka mě nějak znepokojuje a zdržuje od souhlasu. Zdá se mi 
totiž, že by ses mě na to nebyl otázal, kdybys neměl za lubem nějakou námitku, a 
sama spletitost věcí mi nedovoluje, abych všechno prozkoumal a bezpečně 
odpověděl. Bojím se totiž, aby se v tak velikých obalech cosi neskrývalo, co by 
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nedovedl prohlédnout můj důvtip. 
  Aug. Tvou pochybnost rád přijímám, neboť svědčí o duchu ne nerozvážném a ten 
je největší záštitou klidu. Je jistě velmi nesnadné, nebýti zmaten, když to, co jsme 
hájili s ochotným a snadným souhlasem, se viklá opačným hovorem a jaksi z rukou 
vykrucuje. Proto, jako je spravedlivé ustupovati důvodům dobře uváženým a 
prozkoumaným, tak je nebezpečné míti nepoznané za poznané. Neboť, když se 
často řítí to, o čem myslíme, že bude zcela pevně stát a trvat, pak je obava, 
abychom neupadli do tak veliké nenávisti k rozumu nebo do takového strachu před 
ním, že bychom nechtěli důvěřovat ani zřejmé pravdě. 
  Nuže nyní rychle rozvažme, zda jsi právem usuzoval, že je třeba o tom 
pochybovati! Neboť se tě ptám: kdyby někdo, jsa neznalý šálení ptáků pomocí prutů 
a lepu, potkal ptáčníka, vyzbrojeného svým nářadím, nechytajícího však ptáky, nýbrž 
kráčejícího, a kdyby se při této podívané zastavil, s údivem, jak to bývá, u sebe 
přemýšlel a se tázal, co znamená one výstroj toho člověka, a kdyby ptáčník vida, jak 
on ho pozoruje, a chtěje se mu ukázat, nastražil pruty a píšťalkou i sokolem se 
zastavil, přemohl a chytil nějakého ptáčka, jehož by nablízku zpozoroval: zda by 
onoho diváka nepoučil o tom, co on toužil věděti, bez označování, samou věcí? 
  Ad. Tuším, že je tu něco takového, jako jsme řekl o onom člověku, který se táže, co 
je to choditi. Vždyť ani zde nevidím, že by byla ukázána celá čižba.  
  Aug. Je snadné zbaviti tě této starosti, neboť přidávám: kdyby byl ten člověk tak 
chápavý, že by z toho, co spatřil, poznal celé ono umění. Nám totiž stačí, že o 
některých věcech, byť ne o všech, mohou být někteří lidé poučeni beze znaku. 
  Ad. To mohu také já přidati: je-li onen člověk chápavý, pak pozná, když se mu 
několika málo kroky ukáže chůze, co je celé chození. 
  Aug. Co se mne týče, můžeš to učiniti a nejen ti nijak nebráním, nýbrž to také 
schvaluji, neboť, jak vidíš, oba dva dokazujeme, že o něčem mohou být někteří lidé 
poučeni  beze znaků a že je chybné, co se nám dříve zdálo, že zcela nic nelze 
ukázati beze znaků. Vždyť ihned ne jedna nebo druhá věc, ale tisíce jich přicházejí 
na mysl, jež se ukazují samy sebou beze znaku. Jak bychom o tom pochybovali, 
prosím tě? Pominu-li totiž nesčetná představení lidí, předváděná na všech divadlech 
beze znaku samými věcmi, zdaž slunce a světlo, vše pronikající a odívající, měsíc a 
ostatní hvězdy, zemi a moře i vše, co se v nich rodí v nesčíslném počtu, zda 
všechny tyto věci nepředvádí a neukazuje  skrze ně samé Bůh a příroda vidoucím? 
   Jestliže to uvážíme pečlivěji, nenajdeš snad nic, čemu bychom se učili skrze 
znaky. Když je mi totiž dán znak a zastihne mne nevědoucího, čeho je znakem, 
nemůže mě ničemu naučiti; když mě však zastihne vědoucího, čemu se pak učím 
znakem? Čtu-li “A jejich sarabary nebyly změněny,”89 neukazuje mi ono slovo, 
kterou věc označuje. Neboť jsou-li nazvány tímto jménem nějaké pokrývky hlavy, 
zdaž já, uslyšev je, jsem se poučil, co je to hlava nebo co je to pokrývka? Znal jsem 
ty věci již dříve a poznal jsem je ne, když je druzí jmenovali, nýbrž když jsem je sám 
viděl. Neboť, když se po prvé dotkly mých uší ony dvě slabiky “hlava”, nevěděl jsem 
co znamenají, stejně jako když jsem po prvé slyšel nebo četl “sarabary”. Avšak když 
se často říkalo “hlava” a já jsem pozoroval  a si všímal, kdy se to říká, shledal jsem, 
že je to název věci, která mi byla od vidění již dobře známa. Dříve než jsme to 
shledal, bylo mi to slovo pouze zvukem. Že je též znakem, jsem se dověděl teprve 
tehdy, když jsem zjistil, čeho je znakem, avšak této věci, jak jsem pravil, jsem se 
naučil ne označením, nýbrž pohledem. Učíme se tudíž spíše znaku poznáváním věci 
nežli věci dáváním znaku. 
  Abys to jasněji pochopil, představ si, že slyšíme nyní poprvé “hlava” a že 
nevědouce, zda tento výraz toliko zní či také něco označuje, se tážeme, co je to 
“hlava”! Měj při tom na paměti, že chcem znáti ne věc, která je označována, nýbrž 
sám znak, a jej arci neznáme, pokud nevíme, čeho je znakem! Je-li nám tedy takto 

                                                           
89 Daniel, 3,21 (překlad Theodotiův). Slovo sarabary je asi iránského původu a značí široké kalhoty. 
Staří spisovatelé je vykládali jako kalhoty nebo pokrývku hlavy. 
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se tážícím ukázána prstem sama věc, tu, spatřivše ji, učíme se znaku, který jsme 
toliko slyšeli, ještě však neznali. V tomto znaku jsou dvě věci, zvuk a význam. Zvuk 
zajisté vnímáme ne znakem, nýbrž tím, že nás udeří v sluch; význam pak chápeme 
tím, že spatříme věc, jež je označována. Neboť ono natažení prstu nemůže 
označovati nic jiného než to, kam se prst natahuje; nenatahuje se však na znak, 
nýbrž na tu část těla, která se jmenuje hlava. Tak oním natažením prstu nemohu 
poznati ani věc, kterou jsem již znal, ani znak, na nějž prst nebyl natažen. Ale o 
natažení prstu se příliš nestarám, jelikož se mi jeví spíše znakem samého ukazování 
než znakem věcí, které jsou ukazovány, tak jako když řeknem příslovce “hle”; neboť 
zároveň s tímto příslovcem natahujeme často prst, jak by jeden znak nedostačoval 
ukazování. A já se snažím, abych tě přesvědčil, budu-li moci, hlavně o tom, že se 
prostřednictvím znaků, které se nazývají slova ničemu neučíme. Spíše totiž, jak jsem 
pravil, smyslu slova tj. významu skrytému ve zvuku, se učíme poznáním označené 
věci, než abychom onu věc chápali takovým označením. 
  A co jsme řekl o hlavě, mohl bych říci též o pokrývce i o nesčetných jiných věcech; 
ale , ač tyto věci znám, ony sarabary ještě neznám. Kdyby mi je někdo označil 
posunkem nebo je namaloval nebo ukázal něco, čemu se podobají, neřeknu, že by 
mě nepoučil - snadno bych to dokázal, kdybych chtěl mluvit poněkud obšírněji -, ale 
říkám, co je tomu nejbližší, že by mě nepoučil slovy. Spatří-li je však náhodou v mé 
přítomnosti a mně připomene slovy: “Hle sarabary,” tu poznám věc, kterou jsem 
neznal, ne však slovy, jež byla pronesena, nýbrž pohledem. A ten působí, že také 
vím a si pamatuji, co znamená ono slovo. Neboť, když jsem poznal samu věc, 
nevěřil jsme svým slovům, nýbrž svým očím; oněm slovům jsem však snad uvěřil, 
abych dával pozor, tj. abych hledal pohledem, co bych měl viděti. 
  Jen potud působila slova. Ať jim přisoudíme sebe více, pobízejí nás toliko, 
abychom věci hledali, ale nepředvádějí je, abychom je poznali. Avšak ten mě 
něčemu naučí, kdo to, co chci poznati, ukazuje buď mým očím, nebo jinému 
tělesnému smyslu, nebo i samé mysli. Slovy se tedy učíme jen slovům, ba jen zvuku 
a hluku slov, neboť, nemůže-li být slovem, co není znakem, pak třebas slyším slovo, 
nevím přece, že je slovem, dokud nevím, co znamená. Poznáním věcí se tudíž 
uskutečňuje též poznání slov, avšak slyšením slov se neučíme ani slovům. Neboť 
neučíme se slovům, která již známe, a nemůžeme tvrditi, že jsme se naučili slovům, 
která neznáme, ledaže jsme poznali jejich význam, a to se děje ne slyšením 
pronesených slov, nýbrž poznáním označených věcí. Zajisté je velmi správná 
zásada a velmi správně se tvrdí, že, pronášejí-li se slova, buď víme, co znamenají, 
nebo to nevíme. Jestliže to víme, pak nás slova spíše upomínají, nežli učí. Pakli to 
nevíme, ani nás neupomínají, ale snad nás vybízejí k hledání.  
  Řekneš snad: ony pokrývky hlavy, jejichž jméno známe toliko podle zvuku, 
nemůžeme poznati, nevidíme-li je, a ani jejich jméno neznáme úplne, nepoznáme-li 
je, avšak co jsme zvěděli o samých jinoších, jak svou vírou a zbožností překonali 
krále i plameny, jaké chvály pěli Bohu a jakých poct si získali i od samého 
nepřítele,90 zdaž jsme se tomu naučili jinak než slovy? Na to odpovím, že vše, co je 
označeno oněmi slovy, bylo nám již známo. Neboť jsme věděl, co je to “tři jinoši”, co 
“pec, co “oheň”, co “král”, co konečně “neporušení ohněm”, i vše ostatní jsem znal, 
co znamenají ona slova. Arci Ananias, Azarias a Misael jsou mi tak neznámi jak ony 
sarabary a k jejich poznání mi tato jména nic nepomohla ani nemohla pomoci. Avšak 
že se vše to, co se čte v onom vyprávění tehdy tak stalo, jak je to vypsáno, to, 
přiznávám, spíše věřím než vidím. Tohoto rozdílu nebyli neznalí ti, jimž věříme, 
vždyť praví prorok: “Neuvěříte-li, nepochopíte.”91 To by jistě nebyl řekl, kdyby byl 
soudil, že tu není žádný rozdíl. Tudíž, co chápu, tomu také věřím, avšak nechápu 
vše, čemu věřím. Všechno pak, co chápu, vím, ale nevím vše, čemu věřím. Přesto 
jsem si vědom, jak je užitečné věřiti mnohému, co nevím, a k tomu užitečnému 
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řadím též ono vyprávění o třech jinoších. Proto, ač nemohu věděti přemnoho věcí, 
přece vím, jak je užitečné jim věřiti.  
  Na všechny věci, které chápeme, se tážeme ne mluvícího, který se zvnějšku ozývá, 
nýbrž Pravdy, vládnoucí uvnitř nad samou myslí, a abychom se jí tázali, jsme snad 
pobízeni slovy. Ten však, jenž je tázán, nás poučuje, Kristus, o němž bylo řečeno, 
že přebývá ve vnitřním člověku,92tj.neměnitelná ctnost Boží a věčná moudrost. Jí se 
táže každá rozumová duše, ale každé se zjevuje jen tolik, kolik může pojmouti pro 
vlastní vůli, buď špatnou nebo dobrou.A mýlí-li se někdy, není to vinou otázané 
Pravdy, jako není vinou světla, které je vně, že se tělesné oči často klamou; tohoto 
světla se tážeme, jak doznáváme, na viditelné věci, aby je nám ukázalo, pokud 
můžeme viděti. 
  Jestliže se na barvy tážeme světla, jestliže se na ostatní věci, vnímané tělem, 
tážeme prvků tohoto světa, a to vnímaných těles a smyslů, jichž užívá mysl jako 
tlumočníků k poznání takových věcí, a jestliže na to, co se chápe rozumem, se 
tážeme vnitřní Pravdy: co lze uvésti, odkud by vysvitlo, že slovy něčemu učíme 
kromě samého zvuku, dorážejícího na sluch? Neboť vše, co si uvědomujeme, 
uvědomujeme si buď tělesným smyslem, nebo myslí. Ony věci nazýváme 
smyslovými, tyto pomyslnými, anebo, abych mluvil po způsobu našich spisovatelů, 
ony zveme tělesnými, tyto duchovními.93 Jsme-li tázáni na ony věci, odpovídáme, 
pokud máme po ruce smyslové dojmy, buď díváme-li se na nový měsíc a někdo se 
nás otáže, jaký jest měsíc anebo kde jest. Tu tazatel, nevidí-li, věří našim slovům a 
leckdy nevěří, nikterak se však neučí znějícími slovy, nýbrž samými věcmi a smysly. 
Neboť táž slova znějí vidoucímu, která zněla nevidoucímu. 
  Jsme-li však tázáni ne na to, co vnímáme vlastními smysly, nýbrž na to, co jsme 
někdy vnímali, tu již nemluvíme o věcech samých, nýbrž o obrazech, jimi vtištěných 
a paměti svěřených. Jakým právem nazýváme tyto obrazy pravdivými, ač vidíme, že 
bývají klamné, nevím, ledaže vyprávíme, ne že je vidíme a vnímáme, nýbrž že jsme 
je viděli a vnímali. Tak nosíme ony obrazy v úkrytu paměti jako jakési památky po 
vnímaných věcech, a pozorujíce je ve své mysli, s dobrým svědomím nelžeme, když 
o nich mluvíme. Arci jsou to památky jen pro nás , a jestliže je můj posluchač také 
sám osobně vnímal, pak se neučí mými slovy, nýbrž znova věci poznává, jelikož si 
sám s sebou odnesl jejich obrazy; jestliže je však nevnímal, kdo by pak nechápal, že 
on spíše věří slovům, než že by se učil? 
  Jde-li však o věci, viděné naší myslí, tj. chápavostí a rozumem, tu mluvíme to, co 
vidíme přítomné v onom vnitřním světle Pravdy, jímž jest ozařován a jehož užívá, 
kdo se nazývá vnitřním člověkem. Ale i tehdy náš posluchač, vidí-li sám totéž 
skrytýma čistým okem, zná, co pravím, svým pozorováním, a ne mými slovy. Mluvě 
pravdu, neučím tedy ani jeho, hledícího na pravdu, neboť se neučí mými slovy, 
nýbrž zřejmými věcmi, jak je odhaluje uvnitř Bůh. Proto by mohl také odpovídati, 
kdyby byl tázán. Co je však pošetilejšího než se domnívati, že je mou řečí poučován 
ten, kdo, byv otázán, by dovedl totéž vyložiti, dříve než bych mluvil. 
  Často se arci stává, že člověk na něco tázaný to popírá a k souhlasu je přiváděn 
jinými otázkami. Děje se to slabostí dívajícího se, který se nemůže otázati onoho 
světla na celou věc. Je tedy povzbuzován, aby to činil po částech, a to tak, že je 
tázán právě na ty části, z kterých se skládá onen souhrn, jejž nedovedl vidět celý. A 
je-li k tomu doveden slovy tazatelovými, pak neučí tato slova, nýbrž se tak vyptávají, 
jak je tázaný schopen učit se uvnitř. 
  Dejme tomu, že bych se tě tázal právě na to, o čem jednáme, zda nelze slovy 
ničemu učiti, a že by se ti zdálo nejprve nesmyslným, ježto bys nebyl s to spatřiti to 
celé. Tu bych se tě měl tázati podle toho, jak jsi schopen slyšeti onoho vnitřního 
učitele. Řekl bych: “Odkud se naučil tomu, co uznáváš za pravdivé v mé řeči, tomu, 
čí sis jist a co tvrdíš, že znáš?” Snad bys odpověděl, že jsme tě tomu naučil já. Tu 
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bych pokračoval: “Kdybych řekl, že jsem viděl létati člověka, zdaž by tě má slova tak 
přesvědčovala, jako kdyby slyšel, že jsou moudří lidé lepší než hloupí?” Jistě bys to 
popřel a odvětil bys, že prvému nevěříš anebo, i kdybys věřil, že to nevíš, zato druhé 
že zcela bezpečně víš. Z toho bys věru již poznal, že ses mými slovy ničemu 
nenaučil, ani o onom, co bys nevěděl, kdybych to tvrdil, ani o tomto, co bys nejlépe 
věděl. Vždyť, kdybys byl tázán na jednotlivosti, přísahal bys, že ono je ti neznámo a 
toto známo. Avšak onen celek, jejž si popíral, bys uznal teprve tehdy za pravdivý, 
kdybys poznal, že jest jasné a jisté to, z čeho se skládá, že totiž buď neví posluchač, 
zda je pravda vše, co mluvíme, nebo ví, že je to klam, nebo ví, že je to pravda. V 
prvním z těchto tří případů buď věří, nebo se domnívá, nebo pochybuje; v druhém 
odpírá a odmítá; v třetím přisvědčuje. V žádném případě se tedy neučí, ježto i ten, 
kdo po našich slovech nezná věc, i ten, kdo ví, že slyšel lež, i ten, kdo by mohl na 
otázku odpověděti totéž, co bylo řečeno, jsou usvědčováni, že se mými slovy ničemu 
nenaučili. 
  Proto také v oboru věcí viděných naší myslí ten, kdo je sám nemůže spatřit, marně 
naslouchá řeči vidoucího, ledaže je užitečno věřit takovým věcem, pokud nejsou 
poznávány. Kdokoli je však může spatřit, jest uvnitř žákem Pravdy a vně soudcem 
mluvícího, nebo spíše samé mluvy, neboť mnohdy ví, co bylo řečeno, ač sám 
mluvící to neví. Tak jestliže někdo, kdo věří epikurejcům a pokládá lidskou duši za 
smrtelnou, přednáší důkazy její nesmrtelnosti, podané rozumnějšími lidmi, a jestliže 
tomu naslouchá ten, kdo dovede patřiti na duchovní věci, tu soudí tento člověk, že 
onen mluví pravdu, avšak sám mluvící neví, že mluví pravdu, ba pokládá dokonce 
svůj výklad za zcela nesprávný. Zdaž lze tedy mysliti, že učí tomu, co neví? A přece 
užívá týchž slov, kterých by mohl užívati i ten, kdo by to věděl.  
   Proto nezůstává slovům ani ta zásluha, že by ukazovala aspoň mysl mluvícího, 
neboť je nejisto, zda ví, co mluví. Přidej k tomu lháře a podvodníky a snadno 
pochopíš, že slova nejen neodhalují, nýbrž dokonce ukrývají mysl. Nikterak 
nepopírám, že slova lidí pravdomluvných o to usilují a to jaksi hlásají, aby se 
zjevovala mysl mluvícího, a dosahovala by toho se souhlasem všech, kdyby nebylo 
dovoleno mluvit lhářům. Často jsme ovšem zažili i na sobě i na jiných, že se 
nepronášejí slova těch věcí, které jsou myšleny. To jak pozoruji, se může státi 
dvěma způsoby: buď řeč, svěřená paměti a často odříkávaná, vychází z úst člověka, 
myslícího na něco jiného; to se nám mnohdy stává, zpíváme-li hymnus. Anebo 
pouhým přeřeknutím proti naší vůli nám vyklouznou jiná slova místo jiných; i tu je 
slyšeti znaky jiných věcí, než máme v mysli. Zato lháři myslí na to, co mluví, takže 
sice nevíme, mluví-li pravdu, avšak víme, že mají na mysli, co říkají, ledaže se jim 
přihodí něco z toho dvojího, co jsme uvedl. A jestliže někdo tvrdí, že se to mnohdy 
přihází, a přihodí-li se to, že to vychází najevo, ale často též zůstává skryto a často 
mě zmátlo poslouchajícího, nic proti tomu nenamítám. 
  K tomu však přistupuje ještě jiný druh, jistě velmi rozšířený a zárodek nesčetných 
svárů a sporů: mluvící sic označuje totéž, co myslí, ale obyčejně jen sobě a 
některým lidem, avšak tomu, k němuž mluví, a rovněž jiným lidem neoznačuje totéž. 
Neboť dejme tomu, že by někdo řekl a my bychom to slyšeli, že některá zvířata 
překonávají člověka zdatností.94 Nemůžeme to snésti a hned s velikým úsilí 
vyvracíme toto tak klamné a zhoubné mínění, zatímco onen člověk snad zdatností 
nazývá tělesnou sílu a tímto jménem vyslovuje, co myslil. Tu ani nelže, ani se nemýlí 
ve věci, ani neskládá slova uložená v paměti, mysle při tom na něco jiného, ani 
neříká přeřeknutím něco jiného, než co myslil, nýbrž myšlenou věc nazývá jiným 
jménem než my. V této věci bychom s ním ihned souhlasili, kdybychom mohli 
nahlédnout do jeho uvažování, avšak on nebyl s to nám je vyjevit, ač pronesl již 
slova a vyložil svou myšlenku. Říká se, že může tomuto omylu odpomoci vymezení; 
tak, kdyby on vymezil při této otázce, co je zdatnost, bylo by prý jasné, že není spor 
o věc, nýbrž o slovo. I když připustíme, že je tomu tak, jak málo dobrých 
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vymezovatelů lze nalézti! Ostatně proti a nauce o vymezování bylo mnoho 
namítáno, ale to se nehodí zde probírat a vůbec to neschvaluji. 
  Nechávám stranou, že mnohé věci dobře neslyšíme a dlouho i mnoho se o nich 
sváříme, jako bychom je byli slyšeli. Tak jsem nedávno říkal o nějakém punském 
slově, že značí soucit, kdežto ty jsi říkal, že jsi slyšel od lepších znalců tohoto jazyka, 
že značí lásku. Já jsem však odporoval a tvrdil, že jsi zcela zapomněl, co jsi slyšel; 
zdálo se mi totiž, že jsi neřekl “láska”, nýbrž “víra”, ač si seděl zcela blízko mne a ač 
tato dvě slova nikterak neklamou podobností zvuku. Přesto jsem dlouho myslil, že 
nevíš, co ti bylo řečeno, ačkoli jsem sám nevěděl, co jsi řekl. Neboť kdybych tě byl 
dobře slyšel, nikterak by se mi nebylo zdálo nemožné, že jsou láska a soucit 
nazývány punsky jedním názvem. To se nejednou stává avšak, jak jsem pravil, 
nechejme to stranou, aby se nezdálo, že osočuji slova pro nepozornost slyšícího 
nebo dokonce hluchotu lidí. Více vadí to, co jsem dříve uvedl, že, ač slova zcela 
jasně uchem vnímáme, a to slova latinská, a ač mluvíme týmž jazykem, přece 
nejsme s to poznat myšlenky mluvících. 
  Avšak, hle, již povoluji a připouštím, že, uslyší-li slova ten, komu jsou známa, může 
věděti, že mluvící myslil na to, co ona slova značí. Zdaž tí také poznává - a o to nyní 
jde -, mluvil-li on pravdu? Zdaž hlásají učitelé, že se mají přijímati a v paměti 
podržovati jejich myšlenky, a ne samy nauky, které podávají, jak myslí, svou řečí? 
Neboť kdo je tak pošetile zvědavý, že by posílal do školy svého syna proto, aby se 
naučil, co myslí učitel? Když vyloží učitelé slovy všechny ty nauky, kterým, jak 
hlásají, učí, i nauku samé ctnosti a moudrosti, tu ti, kdo se nazývají žáky, uvažují u 
sebe samých, zda byla řečena pravda; hledí totiž podle svých sil na onu vnitřní 
Pravdu. Tehdy se tedy učí, a když uvnitř shledají, že byla řečena pravda, tu chválí, 
netušíce, že nechválí tak učící jako spíše poučené, vědí-li ovšem sami, co mluví. 
Poněvadž zpravidla neuplyne žádný čas mezi dobou řeči a dobou poznání, nazývají 
lidé mylně učiteli ty, kteří jimi nejsou, a ježto se po připomenutí mluvícího ihned 
uvnitř učí, domnívají se, že se naučili zevně od toho, kdo jim jen připomněl. 
  Avšak o celé užitečnosti slov, jež není nepatrná, uvažuje-li se dobře, pojednáme 
jindy, dá-li Bůh. Nyní jsem ti připomenul, abychom jim nepřikládali větší význam, než 
je třeba, a abychom nejen věřili, ale počali též chápati, jak správně je napsáno z vůle 
Boží, že nemáme na světě nikoho jmenovati svým učitelem, protože jediný učitel 
všech je na nebesích.95 Co je však na nebesích, o tom nás poučí on sám, jenž nás 
napomíná prostřednictvím lidí skrze znaky a zevně, abychom se k němu obrátili 
uvnitř a se vzdělávali. Jeho milovati a znáti, toť blažený život, o který všichni usilují, 
jak hlásají, ale jen málokteří se radují, že jej doopravdy nalezli. Ale přál bych si již, 
abys mi řekl, co soudíš o celém tomto mém výkladu. Jestliže jsi totiž poznal, že je 
pravda, co jsem pravil, tu, byv mnou otázán na jednotlivé myšlenky, byl bys řekl, že 
je znáš. Vidíš tedy, od koho ses tomu naučil: jistě ne ode mne, jemuž bys na otázky 
vše odpovídal. Jestliže jsi však nepoznal, že je to pravda, nenaučil jsem tě ani já ani 
on: já, poněvadž nikdy nemohu ničemu naučiti, on, poněvadž se ty ještě nemůžeš 
naučiti.  
  Ad. Naučil jsem se věru připomenutím tvých slov, že člověku slova toliko 
připomínají, aby se učil, a že to mnoho neznamená, projevuje-li se řečí do jisté míry 
myšlenka mluvícího. Zda se mluví pravda, učí jen ten, jenž připomněl, že bydlí 
uvnitř, ač bydlí vně. A s pomocí jeho samého ho budu tím ohnivěji milovati, čím více 
pokročím v učení. Avšak této tvé souvisle pronesené řeči nejvíce děkuji za to, že 
předešla a vyvrátila vše, co jsme se chystal namítnouti. A zcela nic jsi neopomenul z 
toho, co ve mně budilo pochybnosti, a ve všem mi odpovídala ona skrytá věštírna 
tak, jak jsi to tvrdil svými slovy. 

Eugen Rosenstock Huessy - stavitel mostů 
 

    Práce Eugena Rosenstocka-Huessy je vlivná má širokou aspiraci, nehledě na 
                                                           
95 Matouš 23,8n. 
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skutečnost, že o něm zdá se “nikdo” neslyšel. Třebaže velmi produktivní vzdělanec 
shledal univerzitní život jako neúplný a jednotvárný a jeho práce na univerzitě také 
zůstala provokativně někde na okraji. Ve stejnou dobu pochopil, že jeho zdánlivý 
nedostatek disciplinárního zaměření byl nutný a byl součástí procesu samotného 
vyučování a pochopení. Jeho početné spisy a novátorské služby společenství měly 
vzor a cíl, ačkoliv onen vzor je cosi zakrytého typickým jeho stylem 19.století a 
rozmanitostí jeho práce.  
    Eugen Rosenstock-Huessy byl muž s obrovským rozsahem znalostí, širokými 
zájmy a různými zkušenostmi, o čemž jeho eseje jasně vypovídají. Muži mnoha 
zájmů je těžké porozumět a jistě nemožné jej zaškatulkovat. On to také věděl a 
pravděpodobně se z toho těšil, když pochopil nebezpečí disciplín a bariéry vytvářené 
označováním. Tento „nepravý” myslitel vítal pluralismus v učení.  
    Jako německý a americký vzdělanec strávil většinu svých let jako univerzitní 
profesor v Německu a ve Spojených státech. Ačkoliv měl mnoho jiných veřejných a 
profesních rolí. Ústrední Rosenstockovy individuální a sociální role byly role 
studenta a učitele, v kampusu i mimo něj, a občas navzdory omezením univerzity 
jako instituce. Byl stejnou měrou studentem ve zákopech u Verdunu jako v 
univerzitní knihovně v Berlíně, a stejnou měrou učitelem v pracovních kempech pro 
mládež ve Slezsku jako na univerzitě v Darmouthu.  
   Podle Rosenstocka zprostředkovává  historie a vzdělávání paradox změny. Sociální 
role studentů a učitelů jsou základními aspekty jeho autobiografického pohledu na 
historii a vzájemné působení mezi společností, církví a státem. “Žádný jedinec 
nemůže dojít příliš daleko. Opravdové úspechy musí být založeny na kontinuitě 
mnoha generací”, napsal. Historie vyžaduje vztahy mezi generacemi a přinejmenším 
spolupráci tří nebo čtyř generací na společném cíli.  
    Vzdělávání je v podstatě proces vytvoření současnosti mezi generacemi a pro 
udržení suverenity skupiny jako definované vzájemným působením společnosti, 
církve a státu. Z definice je vzdělávání něčím mnohem víc než institucionalizovaná 
třídní aktivita pro děti a pro dospělé. Antropologové například nazývají tento přenos 
kultury z generace na generaci socializace. Vzdělávání je tudíž integrální proces pro 
udržení fungující a vitální společnosti. 
    Jakmile jsou společnosti dynamické, jsou také fundamentálně konzervativní. 
Nikdy nejsou úplne statické, ale současně usilují o změnu, kontinuitu a stabilitu. 
Vzdělávání má speciální sociální funkci. Poskytuje intelektuální kontext pro setkání 
politických a duchovních výzev ke změně, které vznikají, jakmile jako jednotlivci 
odpovídáme na mnohé sociální role a povinnosti v každodenním životě. Vzdělávání 
je mezigenerační záležitost. Stojí mezi příslibem budoucnosti a příslibem minulosti. 
Vzdělávání, stejně jako historie, je příběh protnutí toho, co je “za”, a toho, co je 
“před”, přes přítomnost a mezi generacemi. Jak zpozoroval  Rosenstock-Huessy: 
   ..správné pořadí jakéhokoliv vzdělávání dospělých skupin je toto: nejprve změny 
sociální, zahrnující samo vzdělávání dospělých, za druhé stabilita politická, 
zahrnující zákony a ústavy, a za třetí duchovní, jako směr Scyllou pouhé změny a 
Charybdis pouhé jednotvárnosti. Vzdělávání je provždy postaveno na lidské svobodě 
rozhodnutí mezi těmito dvěma.. 
    Sociální důsledky změny závisejí na kvalitě společenství nebo na vitalitě komunity 
a její schopnosti změny. Na individuální úrovni je podstata sociální funkce 
vzdělávání  
charakterizována generační povahou vztahu učitel-žák. V tomto bodě se 
Rosenstockovy myšlenky o historii a vzdělávání shodují nejzřetelněji a nejvýrazněji. 
    Vtah mezi studentem a učitelem je společenství na té nejosobnější úrovni. Dva 
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jedinci společně v přítomnosti konstruují most kontinuity z minulosti do budoucnosti.  
    Rosenstock si byl naprosto vědom zvláštního břemena jeho generace, která 
“přežila sociální smrt ve všech jejích variacích.” Jako učitel  si byl nutně vědom 
propasti mezi jeho vlastní generací a těch, kteří přišli po roce 1914. A tak byl 
přinucen říci, že ”lidská duše zchátrá v pekle sociální katastrofy, dokud se 
nepodnikne společné kroky s druhými.”96    
    Postavení mostu nad touto propastí bylo jedním z jeho hlavních životních poslání.     
Ačkoliv měl mnoho dobrých snah vytvořit most komunikace nad minulostí a 
přítomností, mnoho jeho pokusů bylo zmařeno, přinejmenším v krátké době. 
Rosenstock byl zároveň příliš archaický i příliš pokrokový.  
    Výzva  ke změně a hledání společné věci ho odvedla po první světové válce z 
univerzity. Obrátil se od akademického světa a od své předvídatelné profesní dráhy a 
se zapojil se přímo do hledání změny v německé společnosti. Později by se mohlo 
říci, že odešel z univerzity, protože “toho bylo třeba.” 
   Mezi jeho poválečnými snahami byla v tomto ohledu význačná jeho důležitá role 
vedoucího v Německém hnutí pro vzdělávání dospělých od roku 1919 do 1933. . 
Dnes je nejvíce vzpomínaným aspektem jeho aktivit založení dvanácti 
dobrovolnických pracovních kempů, které začly v Slezsku v roce 1926. Vyvinuly se 
v Německý dobrovolnický pracovní servis. 
    Cílem těchto kempů nebylo veřejně prospěšné poskytnutí přístřeší zájemcům ani 
nešlo o letní kempy pro nečinnou mládež. K překonání beznaděje z války a překlenutí 
válkou vytvořeného rozkolu bylo Rosenstockovo pátrání nadějné, požadoval 
revitalizaci a reformaci společnosti skrze mobilizaci latentní energie lidí - studentů, 
dělníků, rolníků, zaměstnaných a nezaměstnaných. Rozuměl zneklidnění z 
“nedostatečného využití pracovních sil” ve společnosti a z nesplněných slibů 
ušlechtilých a odhodlaných snah. Rosenstock nezávisle rozvíjel a hájil v Německu 
základní koncepty universálních služeb a morálního ekvivalentu války, které 
postuloval ve Spojených Státech William James. Rosenstock použil Jamesův koncept 
nejprve v Německu a později v Severní Americe.97 
 
 

Most přes generace 
 
   V roce 1927 vyšla novela Thorntona Wildera Most Svatého Ludvíka Krále, která ve 
své době vzbudila tak velký ohlas, že během měsíce si vyžádala šest dalších vydání. 
Autor za ni dostal svoji první Pullitzerovu cenu. Je velmi pravděpodobné, že 
Rosenstock tuto kultovní knihu četl. 
   V roce 1917 se v Peru přetrhl most Svatého Ludvíka krále a svrhl pět pocestných 
do propasti pod sebou. Kniha Thortona Wildera vypráví životní příběhy těchto pěti 
lidí, kteří při zřícení mostu zahynuli. Příběhy se navzájem prolínají a spojuje postava 
františkánského mnicha Junipera, který byl svědkem neštěstí. Juniper se rozhodne 
prozkoumat skrytý běh života těchto pěti osob a zjistit smysl jejich náhlého skonu. 
Snaží dokázat záměr ve všem vesmírném dění na těchto pěti náhle skončených 
životech. Výsledkem jeho pátrání je mnoho sešitů, kde zaznamenává tisíce drobných 
skutečností a svědectví a končí kapitolou, vykládající, proč Bůh vyvolil právě těchto 
pět lidí a onen den, aby zjevil svou moudrost. Dílo tohoto mnicha je pak prohlášeno 
za kacířské a odsouzeno i se svým autorem k upálení.  

                                                           
96  R.H.;  Out of Revolution 
97 Z přednášky Bridge builder Terryho Simonse, se sbírky E.Rosenstock-Huessy: Studiesin his life and 
thought 
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   “Most spojoval silnici z Limy do Cuzca a den co den po něm přecházelo na sto 
osob. Bylo to více než sto let, co jej Inkové upletli z vrbového proutí a každého, kdo 
navštívil město sem zavedli, aby si jej prohlédl. Každý měl dojem, že most je jednou 
z oněch věcí, které trvají na věky; nebylo ani pomyšlení, že by se kdy mohl 
přetrhnout. Každý Peruán, když uslyšel o neštěstí, se rychle pokřižoval a v duchu 
počítal, jak je tomu nedávno, co po mostě přešel, a jak brzy po něm hodlal přejít zas. 
Lidé chodili po ulicích jako mátohy a rozmlouvali sami se sebou. Každému bylo, že 
sám padá do propasti.  
   V katedrále byly slouženy veliké služby Boží. I nastalo veliké zpytování srdce a 
ledví v překrásném městě Limě. Služebné vracely náramky, které ukradly svým 
paním, a lichváři měli co obhajovat lichvu proti svým zbožným ženám. Bylo však 
tuze podivné, že tato událost učinila na Limské tak hluboký dojem, neboť v  této zemi 
byly nadmíru hojné pohromy, kterým právníci ve své hantýrce rouhavě říkají zásah 
vyšší moci. Mořské záplavy často smývaly celá města; zemětřesení se přiházela 
každý týden a přes tu chvíli spadla nějaká věž na bohabojné muže a ženy. Proto bylo 
tak podivné, že se právě trhlina v mostě Svatého Ludvíka krále tolik dotkla myslí 
Peruánů.”98 
    
   Analogie s textem Eugena Rosenstocka-Huessy je zřejmá. Hlavní motiv, který 
prostupuje oběma texty, je most neboli láska. Láska, která spojuje generace, zemi 
mrtvých a zemi živých. 
   Příběhy všech pěti postav v knize T.Wildera spojuje motiv nenaplněné, vášnivé a 
zžírající lásky. Jejich život končí ve chvíli, kdy se této své lásky vzdávají a rozhodují 
se žít nový život. Památka těchto pěti lidí brzy zmizí ze světa, “ale byla tu láska, a na 
tom dost; všechny tyto lásky navrátí se k lásce jediné, která je jejich tvůrcem. Ani 
památky není lásce třeba. Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí, a mezi nimi 
láska, to je most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl.”99 
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