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Abstrakt 

  

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu problematiky Času a věčnosti u sv. 

Augustina. První část práce se zabývá fenoménem času a věčnosti ve dvou 

zásadních Augustinových dílech O Boží obci a Vyznání – a to především jeho 

proslulou knihou jedenáctou, v níž se věnuje otázkám stvoření světa a času. 

Klíčovými slovy jsou čas, věčnost, paměť, duše, Bůh. 

Ve druhé části nastiňuji a srovnávám Augustinovo pojetí s pohledem a představami 

starověkých myslitelů a filosofů v podání Platóna a Plótina. Právě oni dva společně 

s Aristotelem se významnou měrou zasloužili svojí koncepcí vnímání času o to, 

jakým způsobem je v mnoha ohledech dodnes kategorie času chápána. 

Třetí část práce je věnována modernímu pojetí a uchopení problematiky času, 

zejména v klíčovém díle Stephena W. Hawkinga s názvem Stručná historie času. 

Hawking se zabývá převážně teoretickou fyzikou, přičemž se zaměřuje především 

na oblast kosmologie a kvantové teorie. Pokouší se zodpovědět základní myšlenky 

o původu a osudu vesmíru: Z čeho pochází vesmír? Kdy a proč se počal vyvíjet? 

Bude mít vesmír také svůj konec, a pokud ano, tak jaký konec jej čeká? Klíčovými 

slovy jsou čas, prostor a nekonečno.  
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Abstract 

 

This Bachelor´s Work is aimed at the analysis of the problems of Time and Eternity 

by St. Augustin. The first part of the work deals with phenomenon of time and 

eternity in two Augustin´s fundamental works About God´s Community and 

Confession – namely his illustrious eleventh book, in which he attends to the 

questions of the creation of the world and time. The key words are time, eternity, 

memory, soul, God. 

The second part outlines and compares Augustine's conception of time with ideas of 

ancient philosophers like Plato and Plotinus. Especially these two thinkers together 

with Aristotle made significant contribution to the perception of time and their 

perspective could be still found in current understanding of the outlined topic. 

The third part of the work is dedicated to a modern concept and grasp of the 

problems of time, especially in Stephen W. Hawking´s key work called Brief 

History of Time. Hawking predominantly follows up theoretical physics whereas he 

focuses primarily in field of cosmology and quantum theory. He tries to answer the 

basic ideas of the origin and fate of the universe: What does the universe come 

from? When and why did it start to develop? Will the universe have its end too and 

if so, what ending does it await? The key words are time, space and eternity. 
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Úvod 

 

Problematika času a prostoru, která z dnešního pohledu bezprostředně souvisí 

s otázkou věčnosti a nekonečnosti, byla odedávna velikou výzvou pro mnoho 

myslitelů, filosofů i vědců. Nejinak je tomu i u Aurelia Augustina, jehož 

myšlenkový záběr se rozprostírá v obrovském prostoru mezi oblastí člověka  

a oblastí Boha. Velmi zjednodušeně řečeno se dá říct, že přes úsilí o pochopení 

člověka dospěl – po neuvěřitelném a téměř nadlidském úsilí – k pochopení věcí 

božských. 

Augustin je výjimečný především svým neúnavným a neústupným hledáním 

pravdy, vášnivostí pohledu do sebe sama, o čem se můžeme přesvědčit v jeho 

výjimečném díle Vyznání, v němž se zabývá mimo jiné také otázkami stvoření 

světa a času, a kde podrobuje čas a věčnost hluboké psychologické analýze. Tímto 

obratem k niternosti začíná nová epocha dějin filosofie. Augustin se nedívá na 

člověka obecně jako řečtí filosofové, jako na součást kosmu, ani jako 

novoplatonikové, jako na část božství roztroušenou po světě. Jde mu především  

o člověka, který se ukazuje ve zkušenosti sebe sama. Myšlenku stvoření chápe 

Augustin v radikálnosti, jaké předtím v řecké filosofii nebylo nikdy dosaženo. Pro 

Platóna je např. Bůh tvůrcem světa, který uspořádává a formuje chaos. Chaos je pro 

něj něco, co je dáno předem. Augustin ale vidí, že by tím byla moc Boha omezena. 

Je-li moc Boha myšlena neomezeně, pak nemůže existovat nic, co by předcházelo 

jeho tvůrčí vůli, tedy ani sám o sobě existující chaos. Pak musí být stvoření chápáno 

vskutku jako stvoření z ničeho. V této, pro antické myšlení nanejvýš paradoxní 

myšlence, vrcholí představa Boha jako absolutně všemohoucího. 

Z dnešního úhlu pohledu je fascinující, jak těsně se Augustinovy myšlenky, týkající 

se především času, stýkají s nejmodernějšími fyzikálními názory, které se objevily 

jako důsledek teorie relativity. Přírodověda 18. a 19. století chápala objektivitu času 

a prostoru v intencích Newtonova myšlení jako něco vzájemně odtržené, jako cosi 

samostatného, co existuje nezávisle na hmotě a pohybu, současná fyzika, resp. její 

hlavní představitelé jako např. právě Hawking, jehož názorům na čas, prostor  

a nekonečnost se věnuji v poslední části práce, vycházejí ze závěrů Einsteinovi 

teorie relativity a domýšlejí ji do důsledků. Čas a prostor neexistují samy o sobě, 
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odtržené od hmoty, nýbrž existují v takovém univerzálním vzájemném spojení, že 

ztrácejí svou samostatnost a vystupují jako relativní stránky jediného nedělitelného 

časoprostoru. 

Augustinův způsob myšlení měl pro budoucí vývoj moderního uvažování o světě  

i o člověku nesmírný vliv. Zakladatel moderního racionalismu Descartes na něho 

přímo navázal a převzal jeho myšlenku o subjektu jako základním  

a nezpochybnitelném pilíři všeho filosofování. Moderní logicismus se na něj 

odvolává svým pojmem věčných hodnot. „Otec kybernetiky“ Norbert Wiener 

navazuje na jeho pojetí zla, resp. ďábla, jakožto funkci záporných hodnot tohoto 

nahodile stvořeného světa. Augustin svojí originální osobností i svým inspirujícím 

dílem jako málokdo v historii ovlivnil myšlení kulturního lidstva tak rozhodujícím 

způsobem. 

Jsem si plně vědom toho, že ve své práci o času a věčnosti musím opomenout 

některé významné filosofy, kteří se těmto fenoménům rovněž věnovali, jako jsou 

např. Aristotelés, z novodobějších pak Henry Bergson či Edmund Husserl.  

O některých se letmo zmíním a jen velmi stručně nastíním podstatu jejich pojetí:  

to se týká např. Imannuela Kanta. Rozsah této práce mi však nedovoluje se těmto 

bezesporu velkým a originálním myslitelům věnovat tak, jak by si jistě zasloužili. 

Aristotelovo pojetí času jsem si pro rozbor záměrně nevybral z toho důvodu, že jeho 

koncepce je v jistém protikladu k Augustinovu vidění světa, takže se na jeho pojetí 

sice dobře demonstrují jejich odlišnosti, avšak nikoliv společné prvky, jako tomu je 

právě u Plótina a Platóna. A mně šlo především o to, zdůraznit a vystihnout jistou 

vzájemnou provázanost a návaznost jednotlivých koncepcí. Co se např. Martina 

Heideggera a jeho zásadního spisu Bytí a čas, mám za to, že jeho filosofie času je 

natolik složitá a obtížně sdělitelná, že jsem na ni v této práci prostě a jednoduše 

rezignoval, a to především z důvodů rozsahu práce. 
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1 Aurelius Augustinus: život a dílo 

 

Rodištěm slavného Aurelia Augustina, jeho působištěm i místem, kde v roce 430 

zemřel, byla Numidie, africká kolonie římského impéria se značně pohnutou 

historií. V krátkém období po zničujícím boji v Kartágu Afriku započala 

kolonizovat Itálie, Sýrie a Palestina. Kartágo, obnovené Juliem Caesarem a císařem 

Augustem, získalo právo římského města jako colonia Julia Carthag. Vyrovnalo se 

tím velkoměstům, jako byl samotný Řím, Alexandrie, Antiochie  

a Konstantinopolis.1 

Přistěhovalci pocházející z Evropy byli povětšinou římští občané a jejich jazykem 

byla latina. Již tehdy platil výrok: „čí panství, toho víra“ a tato skutečnost s sebou 

přinesla nemalé sociální, etnické a náboženské rozdíly. Původní obyvatelstvo, 

Berbeři, mělo své vlastní, málo rozvinuté představy o bozích a věřilo v duchy. 

Používalo však své písmo, jež je pro nás dosud stále nesrozumitelné a tisíce nápisů 

v tomto jazyce jsou rozluštitelné jen ve výjimečných případech. Numidie  

a prokonzulská Afrika se staly důležitým střediskem křesťanství, zvláště kvůli 

svému uzlovému postavení mezi Západem a Východem.2 

Toto období je spojeno se jmény Tertullianus (160-220), Cyprianus (zemřel r. 258), 

Arnobius (kolem 300), Lactantius (zemřel po r. 317), největšími předchůdci 

Augustina. Rozlehlé území od Egypta po Mauretánii spravoval jediný hlavní 

biskup, který sídlil v Kartágu, což dodávalo zdejšímu církevnímu zřízení velmi 

zvláštní podobu. V metropoli provincie tak sídlil metropolitní biskup, který 

spravoval všechny zásadní církevní úřady a měl právo nejvýznamnějších projevů 

úcty. Další biskupové měli na starost jen místo svého působení a okolní venkov.3 

Afrika, stejně jako další oblasti římské říše, byla v té době velmi neklidným  

a výbušným místem. Kmeny místních obyvatel byly nespokojené a bouřily se, 

stejně jako otroci, rozbroje vznikají také mezi daňovými výběrčími a nájemci polí 

vůči vlastníkům půdy. Velké nepokoje se mísí s omyly vůči jednotlivcům. 

Nepokoje jsou na základě náboženských rozporů iniciované sektami s rychle 

                                                 
1 Srov.: HOŠEK, R.: Aurelius Augustinus: říman - člověk - světec (úvodní studie), str. 10. 
2 Srov.: HOŠEK, R.: Aurelius Augustinus: říman - člověk - světec (úvodní studie), str. 10-11. 
3 Srov.: HOŠEK, R.: Aurelius Augustinus: říman - člověk - světec (úvodní studie), str. 13. 
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rostoucím vlivem, dále propukaly sociální nepokoje ze strany venkovského 

obyvatelstva, a nepokoje politické, které měly, stejně jako církevní poměry, přesah 

až do Itálie. V čele těchto bojů často stojí bezejmenný vůdce. Velmi často se 

spojovaly odlišně orientované skupiny, jako v případě hnutí agnostiků, jakýchsi 

Božích bojovníků, kteří na svou stranu získali vzbouřené venkovské obyvatelstvo  

a útočili na velkostatky a na vůči státu loajální farnosti. Agnostikové se slučovali  

s donatovci, podpůrci Donata. Donatistická církev byla součástí církve katolické, 

než se oddělila pro nesouhlas s rozhodnutím Diokleciána odevzdat posvátné spisy. 

Konečný rozkol afrických biskupů a biskupů podporujících Řím se datuje roku 311, 

kdy byl biskupem v Kartágu jmenován Caecilianus, u římské církevní obce velmi 

oblíbený stoupenec císaře Konstantina. 

Že zde pro tradiční křesťanskou víru nebylo příliš přátelské prostředí, dokládá fakt, 

že v této bouřlivé době Augustin požádal papeže Caelestina o ustanovení biskupa  

v malém městečku poblíž jednoho ze dvou významných přístavů, Hippo Regia. 

Nikdy dříve tento krok nebyl nutný, protože v těsné blízkosti tu stála hipponská 

farnost. Pobývalo tu však malé množství katolických věřících, kteří čelili krutým 

persekucím donatovců, jako bylo ubíjení či oslepování jmenovaných presbyterů.  

I když zde nezbývalo mnoho katolíků, přesto došlo k obnově, neboť Augustin  

v tomto místě dopomohl svojí autoritou ke vzniku biskupství.  

V Augustinově „Žalmu proti donatovcům“ je prokazatelná jeho aktivní činnost proti 

tomuto uskupení, jež vyjadřovalo v Donatově spisu O duchu svatém myšlenku  

s tradičním katolickým přesvědčením příliš nesouznící. Dle Augustinova díla  

O herezích se však tato myšlenka nakonec neujala a ze všech donatovských spisů se 

toho příliš neuchovalo. Augustin donatovce svými díly značně oslabil, přestože 

jejich význam v různých fázích nesporně ovlivnil politický vývoj Afriky a je třeba 

říci, že určoval místní uspořádání i mnohem později.4 

 

 

                                                 
4 Srov.: HOŠEK, R.: Aurelius Augustinus: říman - člověk - světec (úvodní studie), str. 29-30. 
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1. 1 Život 

Aurelius Augustin se narodil 13. listopadu roku 354 jako syn pragmaticky 

založeného římského úředníka a matky s niterním křesťanským vyznáním.  

Po neklidném a velmi výstředním mládí, které bylo plné neustálého hledání  

a mnoha omylů, byl inspirován Ciceronovým spisem ke studiu filosofie a hledání 

pravdy. Předtím, než nalezl klid a smysl života v křesťanství, před okamžikem 

konverze, hledal pravdu v učení manichejců, k jejichž náboženství se po deset let 

hlásil. Byl nadšen manichejskými výklady Bible, kde ve Starém zákoně je dobro 

Boha spojeno s principem zla a v Novém zákoně není Ježíš postavou historie, ale 

jen symbolem se světelnou podstatou. Byl nižším členem tohoto společenství, 

věnoval se studiu estetiky, logiky a astrologie. Dále v Kartágu studuje filosofii  

a řečnictví, o svém vzdělání však pochybuje a nešetří kritikou především kvůli 

povinnosti učit se řečtině a rozboru povrchních literárních děl. Toto období je navíc 

spjato s patnáct let trvajícím vztahem s neznámou ženou, s níž zplodil syna 

Bohdana (Adeodata).  

Pochybnosti jej po mnoha letech zavedly do Říma a následně do Milána, kde se, 

stejně jako za svého bouřlivého mládí v Kartágu, věnoval vyučování rétoriky. Od 

filosofického skepticismu, jemuž zprvu propadal, se oprostil studiem 

novoplatónských spisů, obzvláště nejčastěji citovaného Plótina. Vliv Plótinových 

úvah je velmi patrný i v pozdějších křesťanských dílech Augustina. Ten po čase 

hledání připustil, že Platónici sice viděli pevnou, nehybnou a neproměnnou pravdu, 

jež obsahuje praformu všeho stvořeného, ale pozorovali ji jen zdálky. Proto nemohli 

najít cestu, jež by je k tomuto obrovskému, neuvěřitelně naplňujícímu vlastnictví 

oné pravdy dovedla.5 

On sám ji objevil studiem křesťanství, které se u Augustina datuje rokem 387, kdy 

byl přítomen kázání uznávaného biskupa Ambrože (Ambrosia) z Milána. Tato 

skutečnost vedla Augustina k osamocenému životu v ústraní, posléze se však 

zaměřil – nejprve v Itálii, poté ve své vlasti v Africe – na studium a cele se věnoval 

myšlenkám, z nichž vzešla jeho největší díla. Na samém počátku svého slavného 

sebezpytného spisu Vyznání (Confessiones) je uvedena myšlenka, jež všechnu jeho 

                                                 
5 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 165. 
   Srov.: HOŠEK, R.: Aurelius Augustinus: říman - člověk - světec (úvodní studie), str. 27. 
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tvorbu předchází: „Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud 

nespočine v tobě.“ Autor se stává svým životem, který je ve Vyznání v podobě 

jedné jediné modlitby (zaznamenané ve třinácti knihách popsán od bouřlivého 

mládí až po okamžik konverze), a svými díly nejhlubším myslitelem  

a nejvýznamnější osobností patristiky. V průběhu let byl Augustin vysvěcen na 

presbytera a dostalo se mu jmenování biskupem v Hippo Regius v Severní Africe.6 

Vzhledem ke své zkušenosti s naukami, které nazýval bludnými, započal svou 

činnost spisovatele právě popíráním tezí z nich plynoucích. Nesouhlasil se skeptiky 

ve spisu Proti akademikům, popíral manichejce, přestože, nebo snad právě proto, že 

k nim dříve patřil. Významná díla jako je Vyznání, doplňují neméně významné 

spisy O svobodě vůle, O trojici a O Boží obci, v nichž křesťanská kultura v jeho 

pojetí získává svou nejvyšší filosofickou tvář. Augustin se těmito díly stává 

uznávaným a respektovaným náboženským myslitelem a filosofem své doby. Jeho 

dílo, jež je dnes vysoce ceněným duchovním a kulturním svědectvím celého 

středověku, se prosazuje v křesťanské Evropě v 5. a 6. století, kde vzrůstá jeho vliv 

a význam.  

Kromě Platóna nebylo spisovatele, který by ovlivnil myšlení moderního lidstva 

více. Pozornost následujícího období se od vzniku Augustinových spisů soustředěně 

upírala na náboženskou problematiku a oba její protipóly, Boha a duši, a pro 

vědecké poznatky a světské myšlenky zde nebyl příliš velký prostor. Poznání Boha 

a láska k Bohu je pro Augustina jediným smyslem hodným duchovního úsilí. Říká, 

že ten, kdo všechno ví a Boha nezná, není šťasten a naopak šťastný je ten, kdo zná 

Boha, přestože nic jiného neví. Zná-li někdo Boha i ostatní věci, nebude jimi více 

šťasten, než samotným Bohem.7 

Augustinovu filosofii v systematický celek spojuje zvláště jeho základní křesťanské 

ladění a osobnost samotného autora. V každém ze spisů je patrný nezaměnitelný 

rukopis, ať již v sebereflexi Vyznání, v poklidu knihy O Trojici, v neobyčejně 

krásných a povznášejících žalmech, a v samotné, vše prostupující věčné obhajobě 

Boha. 

 

                                                 
6 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 165-166. 
7 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 166. 
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1. 2 Dílo 

Stejně jako filosofové antického Řecka, především Hérakleitos a Platón, vydává se 

Augustin do nitra lidské duše. Na rozdíl od nich je však jeho psychologický vhled 

mnohem ostřejší, je plný vášně při pohledu na sebe, nešetří sebekritikou  

a s nebývalou silou odkrývá své osobní a niterné, aby tak v zásadní zpovědi 

Vyznání tuto pravdu vynesl na světlo světa krutě a nesvázaně. V řecké filosofii je 

tato upřímnost víceméně nepřítomna, zahalena mytologií nebo skryta za masku, 

pokud se zde vůbec vyskytuje. Augustinův objev temného místa v nás, k němuž jej 

vedlo jeho neustálé noření do hlubin lidské duše, psychologie později nazývá 

nevědomím. Při zkoumání hlubin duše je však třeba nacházet pevný orientační bod, 

tím spíš, čím více pronikáme a prožíváme její bezednost. Stejně jako před 

Augustinem Indové a více než tisíc let po Augustinovi Descartes, nalézá jej autor  

ve svém nitru. Je-li možné o všem pochybovat, pak nikoliv však o tom, že 

pochybuje, tzn., že myslí, že je bytostí myslící. Tato formulace se stává pro 

Augustina východiskem, alfou a omegou dalšího filosofického přemýšlení.8 

V nauce O Trojici se zamýšlí nad návratem k sobě samému, neboť jen zde je možné 

najít pravdu. Toto přesvědčení je velmi blízké myšlenkám indických nauk  

a v mnohém inspirovalo mystiky v pozdějších dobách, Augustin však svou ideu 

rozvíjí dále. Touží dojít do míst, kam dosud nevstoupil – do svých vzpomínek, aby 

dosáhl Boha, jejž nazývá světlem. Boha není možné poznat, ani jej uchopit, všechny 

oblasti našeho myšlení jsou před ním tak nedokonalé, že nám pochopení uniká.  

Je ve své velikosti neměřitelný, ve své dobrotě nepoznatelný, ve své přítomnosti 

nevyzpytatelný, ve věčnosti bez času, zjevený však ve slově Božím. Zde Augustin 

nalézá světlo a pravdu – v Bohu. 

Svým přemítáním o svobodě lidské duše se ve své době dostal Augustin do sporu  

s britským mnichem jménem Pelagius, jenž tvrdil, že po narození není žádný člověk 

hříšný, je cele svobodný a pokud se bude ubírat cestami učení Krista, je sám 

schopen dojít blaženosti. Augustinova nauka o predestinaci významně vystoupila 

proti tomuto přesvědčení. Svobodný a bez hříchu se narodil pouze Adam, který 

však neuposlechl, a hříchu propadl. Lidé se již svobodní nerodí, jsou nuceni jít 

cestou hříchu a umírat - smrt je trestem za hřích. Milostivý Bůh však některé 

                                                 
8 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 167. 
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vyvolené vykoupí, jiné uvrhne v nemilost, podle své vůle plné moudrosti a tajného 

zalíbení. Lidé nejsou předem vyvolení a zavrženíhodní, Bůh je však vševědoucí  

a jejich konečná rozhodnutí mu nejsou nikdy utajena.9 

Co však Augustin těžko zdůvodňoval vzhledem k přesvědčení o neomezené  

a jediné Boží vůli, byl vznik zla ve světě. Jeho cílem by mohlo být existenci zla 

nepřipustit, proto Augustin zlo pojednává tak, že dobro není přítomno, jako ve tmě 

není přítomno světlo. Ale člověku, jenž si prošel temným obdobím svého mládí, 

náročnými vnitřními krizemi a vyznával manicheismus, myšlenkový směr, jenž 

proti sobě dobro a zlo staví jako základní předpoklad všech věcí, nemohlo toto 

neurčité vysvětlení stačit. Proto v díle Augustinově není názor na problém dobra  

a zla jednoznačně ustálen. 

Přestože naším tématem jsou pojmy čas a věčnost, které Augustin podrobuje 

hluboké myšlenkové analýze v knize Vyznání, nelze se nezmínit alespoň na pár 

řádcích o Augustinově zásadním a nesmírně objemném díle O Boží obci, v níž 

popisuje dějiny od počátku světa po přítomnost a dále do skonání věků jako proces, 

který je určován Boží vůlí a souzní s jeho plánem spásy. Zásadním okamžikem 

věků je fakt, že vtělen do Syna stal se Bůh člověkem a započal tak výběr lidí 

vyvolených od těch, kteří navždy propadnou zatracení. Neméně významnou 

událostí bude Poslední soud, jímž se tento koloběh zakončí. Ti, již dostali milost, 

založí Boží obec, jejímž protikladem je pozemský svět (pozemská obec), svět 

určený zatraceným, odsouzený k zániku.  

Obcí Boží není ani církev, ani ta tohoto ideálu zdaleka nedosahuje, neboť i zde  

v lidském konání existují pojmy jako spravedlnost a nespravedlnost. Je tím, co Boží 

obci připravuje, je jejím obrazem, který úplné dokonalosti zatím nedosáhl, půdou, 

kde Boží obec jednoho dne vznikne. Tento obraz dějinných událostí předkládá 

církev v pojetí, které si do té doby sama vytvořila – ukazuje ji jako Kristovo 

společenství, v níž se setkávají lidé dle vůle Boží vyvolení ke spáse, a vše ostatní je 

hodno zatracení. Tímto se stal svatý Augustin nejvýznamnějším Otcem církve, 

největším ze všech církevních myslitelů.10 

 

                                                 
9 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 169. 
10 Srov.: STÖRIG, H.: Malé dějiny filosofie, str. 170. 
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2 Úvahy o čase 

 

2. 1 Obraz času v jazyce 

Dnes již proslulý a okřídlený Augustinův výrok, „dokud se mne nikdo neptá, vím, 

co je čas; chci-li to však vysvětlit tázajícímu, nevím“11, vystihuje zvláštní  

a paradoxní povahu času. Čas ze své podstaty není konkrétní, jakkoliv uchopitelný 

předmět, a lze jej ze své povahy zařadit mezi takové pojmy, pro něž je společné to, 

že jsme si sice vědomi, co znamenají, ale přesto si to neumíme jasným a zřejmým 

způsobem vysvětlit. Tuto skutečnost můžeme konstatovat o dalších takových 

podobných pojmech, jako jsou např. věčnost, svět, dobro a zlo, pravda aj. 

Augustin si je sám dobře vědom toho, že nemůže celý vytyčený předmět (kvůli 

v mnoha ohledech paradoxní povaze času) zcela bezezbytku myšlenkově vyčerpat. 

Nepředpokládá, že by mohl svým zkoumáním problém času jednou provždy vyřešit. 

Z jeho slov je však zřejmé, že však doufá a žije v naději, že se mu o tomto 

tajemném a pro lidstvo přitažlivém tématu podaří říci alespoň několik osvětlujících, 

nebanálních a netriviálních slov. 

Na samém začátku bychom si měli položit základní otázku, co vlastně máme na 

počátku našeho zkoumání o povaze a jednotlivých projevech času k dispozici a na 

čem se naše předpoklady zakládají? Jan Sokol na to odpovídá takto: „A ť už jsou 

naše předchůdné názory a představy o povaze času jakékoli, je tu sám pojem, 

kterému prakticky rozumíme, a jeho vyjádření v řeči: slovo.“12 Z naší zkušenosti  

je zřejmé, že jazyk patří mezi základní prostředky nejen lidské komunikace, ale  

i našeho porozumění a pochopení skutečnosti. „Každý přirozený jazyk je také 

historicky vzniklou stopou tisícileté lidské zkušenosti se světem. Je záložnou  

či pokladnicí, kam lidé ukládali a ukládají své náhledy na povahu života i kosmu, na 

jejich možný rozklad do součástek a na vztahy mezi nimi, na to, co ve světě 

nejenom jest, ale také platí…“13 

Pokud si tedy chceme udělat jakousi inventuru toho, co nám je o čase už dopředu 

známo (máme o něm určité předporozumění), to znamená, jak mu v běžném 

                                                 
11 SOKOL, J.: Čas a rytmus, str. 19. 
12 Tamtéž, str. 20. 
13 Tamtéž, str. 21. 
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a přirozeném světě jazyka už rozumíme, měli bychom začít někde tady. Pro naše 

myšlenkové zkoumání je nejpodstatnější položit si otázku, jak fenoménu času vůbec 

rozumíme v běžném jazyce. „Co všechno za různých okolností časem rozumíme, 

s čím ho spojujeme a od čeho odlišujeme, co o něm předpokládáme jako 

samozřejmé a obecně uznávané – a co se s ním naopak podle soudu jazyka sloučit 

vůbec nedá.“14  

V pojetí času ve smyslu plynutí se vyjevuje základní charakteristika času: jeho 

nepřetržitost, uplývání a nenávratnost. Je řekou i proudem zároveň. Jednou se pro 

nás – podle osobní zkušenosti a konkrétní situace – čas vleče pomalu a jindy naopak 

pádí nebo dokonce letí. Čas mohu ztrácet, mařit a zabíjet, mohu si ho užívat nebo 

krátit. Někdo má na všechno dost času a u jiných se ptáme, kde na to berou čas? 

Čas může ale také na jednu stranu něco podstatného přinášet, zároveň však  

i na druhou stranu odnášet, někomu může hojit rány a pro jiného pro změnu zase 

tzv. pracovat. Jak vidíme, vše je jen otázkou času – v něm se skutečné věci 

zobrazují tak, jak samy o sobě jsou.  

Jan Sokol čas ve smyslu trvání chápe tímto způsobem: „Čas může být dlouhý nebo 

krátký, člověk ho má a ještě častěji nemá. Totiž na něco má – a pro někoho nemá. 

… Je tu, jako to jediné, co je zadarmo, a přece je drahý.“15 Těm, co neví, jak 

s časem naložit, dal kdysi radu proslulý Benjamin Franklin, který zcela pragmaticky 

konstatoval, že čas jsou peníze, což dodnes představuje pro určitou skupinu lidí 

jakousi osobní hodnotovou mantru. Známé přísloví říká, že časy se mění a my se 

měníme v nich. Ovšem přírodní myslitel a filosof Lessing to viděl poněkud jinak, 

dle něj se žádné časy měnit nemohou, ale naopak měnit se můžeme z podstaty jen 

my.  

Čas jako míru charakterizuje Jan Sokol tímto způsobem: „Různá trvání se všelijak 

překrývají, předcházejí a následují, navazují na sebe. … Tak mluvíme o celku času 

nebo o tom, že všechny (časné) věci jsou v čase, zejména v protikladu k tomu, co je 

nečasové a věčné. Od Aristotela můžeme sledovat snahu trvání nějak měřit, jež se 

pak plně rozvinula nejprve v historii a později ve vědě. Odtud se odvozuje  

i představa času jako zásadně nekonečného měřítka či souřadnice, která čas staví 

                                                 
14 Tamtéž, str. 22. 
15 Tamtéž, str. 24. 
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vedle souřadnic prostorových a v moderní fyzice s nimi spojuje (časoprostor).“16 

V těchto intencích lze tedy rozlišovat např.: čas sluneční, hvězdný čas, čas 

občanský, ale i čas střední, světový nebo letní. K tomuto výčtu můžeme ještě 

přiřadit různé časové jednotky, přirozené i umělé, nejrozmanitější kalendáře  

a rovněž různé počátky letopočtů, tj. epochy.  

„Pravý čas a pravá chvíle ukazují dramatickou stránku času: teď nebo nikdy.“17 

Něco má ještě čas, jindy je už naopak nejvyšší čas. Člověk by měl být připraven, až 

přijde jeho čas, jeho hodina… Otázkou zůstává, zda se lze na tuto výsostně 

existenciální chvíli vůbec připravit. Slovy biblickými můžeme říci, že vše na světě 

má jasně vymezenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj přesně vyměřený 

čas. Jan Sokol tzv. gramatický čas uvozuje takto: „Jenže ještě dřív, než tohle 

všechno mohl vyjádřit, musel už jazyk časové povaze naší zkušenosti „rozumět“ 

daleko intimněji a zevnitř. Každý jazyk obsahuje různé prostředky k vyjádření času 

jako časová příslovce, slovesa s různými aspekty, modalitami a velmi často  

i gramatickými časy.“18 

Nyní se můžeme ptát, co nám tento stručný exkurz do jazykové oblasti v chápání 

času přinesl podnětného? „Především jistě první ohmatání terénu, vytyčení 

významové oblasti. Ukázal, jak široce chápeme čas v běžné řeči, a přesto nám to 

nepůsobí žádné potíže. Stojí dále za zmínku, že většina příkladů, které jsme zde 

uvedli, se dá bez nesnází přeložit z jednoho evropského jazyka do druhého, často 

úplně doslova: zkušenost času, jak o ní svědčí (přinejmenším) indoevropské jazyky, 

je téměř shodná. To nás jistě opravňuje brát její obsah vážně. A teď ovšem – jaký 

obsah?“19  

Vzhledem k samotnému tématu času a věčnosti je rovněž na místě připomenout tři 

nejznámější a nejdůsažnější dilemata a paradoxy času v období tzv. 

předfilosofickém. Za prvé můžeme čas chápat jako řeku, kterou můžeme  

z bezpečné pevniny pozorovat. „Anebo je to naopak on sám, kdo se plaví na loďce 

času, a odtud pozoruje míjející – a přece stálé břehy?“20  

                                                 
16 Tamtéž, str. 25. 
17 Tamtéž, str. 26. 
18 Tamtéž, str. 26-27. 
19 Tamtéž, str. 35. 
20 Tamtéž, str. 35. 
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Za druhé lze konstatovat, že „tu stojí proti sobě vždycky cosi, co je pevné, a něco, 

co se pohybuje, plyne. Co z toho je skutečné? Je to nehybné, věčný celek, takže 

každý pohyb je třeba vztahovat právě k němu – anebo v pravém smyslu jest právě 

jen bod jejich setkání a míjení, přítomný okamžik, kdežto všechno mimo něj, co 

k němu ještě nedospělo, co se teprve schyluje a chystá, i všechno už rozhodnuté  

a naplněné, co už odplulo, ještě – anebo už – není?“21 

A konečně za třetí by nás měla zajímat povaha tohoto setkávání a míjení, to 

znamená přítomnost, jež však „určována spíš svojí polohou – anebo svým 

obsahem? Tím, že k němu dochází – anebo tím, oč se v něm právě jedná? Je spíš 

hodnotou jakési souřadnice určité události na pozadí nekonečné stupnice – anebo je 

spíš tím dramatickým okolím přítomného, mírou úsilí a výsledkem zápasu o to, co 

je, co bylo a co bude?“22 

Ještě než se budeme věnovat samotnému Augustinovi a jeho úvahám o čase, rádi 

bychom chtěli poukázat na některé ne zcela zjevné souvislosti a spojitosti 

v inspirujícím díle dvou velikých myslitelů a filosofů starověku. Máme samozřejmě 

na mysli Platóna a Plótina, na jejichž myšlenky v některých momentech a oblastech 

Augustin přímo či nepřímo navazuje či je rozvíjí ještě mnohem dál. 

 

2. 2 Platón 

Myšlení o čase lze poprvé najít a zaznamenat v Platónově dialogu Timaios, kde se 

v samém úvodu vypráví o Mýtu o stvoření světa, který je s otázkou času zcela 

přirozeně svázán. „Platónův filosofický mýtus je zde převyprávěn jako drama 

vyvedení z chaosu a nastolení kosmického řádu, posléze završeného vytvořením 

člověka, v němž se hvězdná duše spojuje s pozemským tělem.“23 Zde můžeme najít 

styčné body a jisté paralely s konkrétními biblickými pasážemi. Při vzájemném 

srovnání těchto podobností je nadmíru evidentní, že Platón i jeho žáci  

a pokračovatelé nepřehlédnutelně ovlivnili jak myšlení židovské, tak především 

myšlení křesťanské. Jeho postřehy a úvahy o čase měly velký a nepopiratelný vliv 

na středověké křesťanské myslitele, jako byl Augustin Aurelius či Tomáš Akvinský.  

                                                 
21 Tamtéž, str. 35-36. 
22 Tamtéž, str. 36. 
23 KARFÍKOVÁ, L.: Čas a řeč, str. 152. 



18 

Postava Timaia vysvětluje a chápe svět jako viditelný, hmatatelný a tělesný, a proto 

už ze své podstaty nemůže existovat na věčné časy – z těchto důvodů musí být tedy 

také stvořený. „Jakožto stvořený musí mít svůj počátek a také příčinu. I když jeho 

tvůrce nemůžeme nalézt, musíme se ptát, zda ho tvořil podle věčného, anebo podle 

stvořeného vzoru.“24 Sám Platón k tomu v dialogu Timaios říká toto: Protože je svět 

tím nejkrásnějším a nejlepším stvořením, musel být stvořen podle věčného vzoru.25 

„Božský tvůrce (Platón pro něj používá označení démiurgos) zajisté chtěl učinit 

svět tak dobrý, jak je to vůbec možné. Proto především uspořádal až potud 

chaotický pohyb viditelného a protože zjistil, že rozumová bytost je lepší než 

nerozumná a že taková musí mít duši, vložil do duše rozum a duši do těla světa. 

Svět je tedy z boží prozřetelnosti živá bytost s duší. Protože měl být dokonalý, 

nemohl být obrazem jen něčeho, nějaké části, nýbrž plného celku. Proto je také 

nutně jediný a obsahuje v sobě celek všech živlů, takže nic nezůstalo mimo něj. 

Jeho viditelné tělo podřídil neviditelné duši, která celý svět až do krajů plně 

proniká: to je božský počátek nikdy nekončícího a rozumného života, který trvá na 

věky.“26 

Jak je z Platónova dialogu Timaios zřejmé, démiurgos z těchto důvodů ustanovil  

a zřídil jakýsi obraz věčnosti v pohybu, přičemž po samotném uspořádání nebes, 

rozhodl, že tento obraz bude věčný, avšak pohyblivým (myšleno dle počtu –  

tj. čísla), zatímco věčnost sama spočívá v jednotě. Ve výsledku pak tento obraz je 

pro Platóna čas.   

Platón dále vysvětluje, že zároveň při tvoření nebes myslel démiurg i na další 

podstatné „věci“ skutečnosti, jako jsou dny, noci, měsíce a období, které byly 

stvořeny souběžně s nimi. Chápe je ve smyslu jednotlivých částí času. Dále 

specifikuje a odlišuje pojmy minulost a budoucnost, což jsou v jeho podání stvořené 

druhy času, jež však jsou chybně přisuzovány věčné podstatě, věčné jsoucnosti. 

Sám Platón ústy Timaiovými to blíže vysvětluje takto: „Říkáme totiž, že byla, jest  

a bude, jí však po pravdě náleží toliko určení „jest“, kdežto „byl“ a „bude“ že „byl“ 

a „bude“ sluší říkati o dění jdoucím v čase; jsou to zajisté pohyby. To však, co stále 

v témže stavu bez hnutí, nemůže se časem stávati  ani starším ani mladším, ani 

                                                 
24 SOKOL, J.: Čas a rytmus, str. 42. 
25 Srov.: PLATÓN, Tim, 29.  
26 SOKOL, J.: Čas a rytmus, str. 42. 
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jednou vzniknouti ani nyní trvati ani v budoucnosti nastati, ... nýbrž to jsou druhy 

času napodobujícícho věčnost a pohybujícího se v kruhu podle čísla.“27 

„Platón se ve své kosmogonii a antropogonii neodchyluje od křesťanského učení, 

jen je zahalil do mytického roucha.“28 Když bychom tedy shrnuli Platónovu 

představu, mohli bychom konstatovat, že čas i nebesa byla stvořena souběžně spolu, 

a to s přihlédnutím k tomu, aby co nejvíce odpovídala a byla adekvátní svému 

věčnému vzoru, jenž je přítomen od věčnosti. Věčně, a tedy po celou dobu byla, 

jsou i budou zachována také stvořená nebesa. Jakož i „Slunce, Měsíc a planety byly 

stvořeny proto, aby rozlišovaly a zachovávaly počty času. Aby se všichni 

živočichové na nich naučili počítat oběhy téhož a podobného. Den a noc tvoří ten 

nejrozumnější oběh (periodu), lidé si však většinou nevšimli ostatních těles, která 

obíhají na svých sférách jinak, takže nevědí, že dokonalé číslo času naplní dokonalý 

oběh teprve tehdy, až všechna tělesa dovrší své oběhy současně.“29  

Jak jsme mohli vidět, Platón založil svůj názor na problematiku času na klíčovém 

výkladu mýtu o stvoření, který prezentuje v jeho dialogu postava Timaia. V tomto 

případě se jedná o zásadní větu o „pohyblivém obraze neměnné věčnosti.“30 Platón 

dává tak čas do dvojí souvislosti – a to jednak s pohybem duše a jednak s pohybem 

Kosmu. V souladu s celou nejstarší tradicí chápe čas jako pravidelné střídání dne  

a noci, které jsou ovlivněné kruhovým pohybem nebeských těles. „Tento pohyb, 

jakožto kruhový, je jedinou možnou formou věčnosti ve světě pohybu, kde nic 

nemůže trvat, může se však pravidelně vracet a opakovat. K podobnému náhledu 

dospívají ostatně i některé soudobé vědy, např. genetika.“31 Platón tedy klade důraz 

především na kosmologický – v tomto smyslu počitatelný aspekt času, jenž „spojuje 

lidskou duši s božským, s nevzniklým vzorem.“32 

Platón tak jistým způsobem vybízí člověka k aktivnímu prožívání života, k tomu, 

aby se každý z nás snažil svůj vymezený čas „podřizovat a přizpůsobovat tomuto 

jedinému „přirozenému“, který do základu světa vložil jeho tvůrce, démiurg. Aby 

měl stále na paměti, že dokonalým vzorem času je v sobě spočívající celek, 

                                                 
27 PLATÓN, Tim, 37d-38a. 
28 KARFÍKOVÁ, L.: Čas a řeč, str. 179. 
29 SOKOL, J.: Čas a rytmus, str. 43. 
30 Tamtéž, str. 43. 
31 Tamtéž, str. 44. 
32 Tamtéž, str. 44. 
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„věčnost“, k níž se může přibližovat jen v dokonalém opakování téhož.“33  

Ve srovnání se starší tradicí, kde bylo myšlení zásadně ovlivněno osudem, jako 

tomu bylo např. u Gilgameše, pro nějž je směřování světa určováno nezávisle na 

lidské snažení, u Timaia se jednotlivec od osudu určitým způsobem drží určitý 

distanc, „neboť podřizování viditelného světa řádu nebeského času tu vlastním 

záměru démiurgově a dovádí jej dál i do oblastí člověku svěřených…“34 

 

2. 3 Plótinos 

Plótinos ve své filosofii pokračuje, navazuje a originálním způsobem rozvíjí  

a k „obrazu svému“ – své vizi modelu světa – přetváří a uzpůsobuje myšlenky 

Platónovy. Stejně jako Platón i Plótinos výrazným způsobem ovlivnil křesťanské 

středověké myslitele. V době svého života nepovažoval za nutné a vhodné sepisovat 

své myšlenky a jeho spisy tak byly uspořádány až po jeho smrti – a to jeho 

oddaným žákem Porfyriem. Jedna z jeho šesti knih je věnována právě tématu 

věčnosti a času, konkrétně se jedná o sedmý traktát třetí knihy.  

Samotný výklad své koncepce je započat popisem věčnosti, který je očividně  

a přiznaně inspirován Platónem – a to již z výše citovaného dialogu Timaios. Pro 

Plótina „věčnost není ani sama duchovní či poznatelná podstata, ani nehybnost-tam, 

tak jako se říkává, že je to pohyb-zde.“35 Věčnost vnímá jako žití – chápe ji jako  

sám bující a kypící život ve všech jeho formách a proměnách. Na jiném místě mluví 

také o jakémsi „vyzařování, které je neměnně nehybné, v okamžiku úplné  

a dokonalé, nerozdělené a nesložené, a které v sobě obsahuje všechno: čas, prostor  

i jevy v aktuální přítomnosti.“36 

Vše, co bude a co již bylo, v ní není obsaženo, a nic mimo ni ji ničím neobohatí. To 

je věčnost v nitru natolik blízká, že z ní samé vyvěrá. Naproti tomu věci stvořené 

jsou nuceny bez ustání přijímat a růst, vyžadují budoucí bytí a ve chvíli, kdy jej 

spotřebují, jejich existence je završena. Pátrají po věčnosti prostřednictvím toho, co 

nastane. Avšak věčnost je neoddělitelná od Boha, neboť jejím prostřednictvím se 

Bůh projevuje, je s ním ztotožněna. 

                                                 
33 Tamtéž, str. 44. 
34 Tamtéž, str. 45. 
35 Tamtéž, str. 53. 
36 Tamtéž, str. 53. 
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Pluralita a završení, bez hranic a na věky nekončící, zatímco věci a vše živé dle 

zákona času, ač zdánlivě celistvé, jako je zdánlivě celistvé tělo bez přítomnosti 

nemoci, stále vyžadují cestu vpřed. Nedostává se jim času a touží mít cosi před 

sebou. To vysvětluje neexistenci zrození nám známého vesmíru, resp. neexistenci 

samého jeho počátku. 

Jak však rozpoznat, zda nediskutujeme o cizím zákonu věcí, o čemsi, co nám 

samotným je navěky vzdáleno? Plótinos tvrdí, že my samo ze své podstaty máme  

a „musíme mít podíl na věčnosti.“37 Dle něho se totiž náš život odehrává  

v určitém čase – a ten je jakýmsi pokračovatelem či nástupcem věčnosti. A nám 

zbývá jediné – pátrat mezi dávno minulými koncepcemi času. Zde je čas vyložen 

jako prostý pohyb, absolutně pojímaný či vnímaný jako pohyb veškerenstva, anebo 

jako trajektorie veškerenstva, či snad jako jev či doba pohybu, po kterou je cosi 

v pohybu, jako jeho rozsah, nebo jako cosi, co neoddělitelně k pohybu patří. 

Nenazývejme však čas samotným pohybem, neboť ten existuje právě v čase. Čas 

navíc probíhá a pokračuje neustále, zatímco pohyb je možno ukončit či pozastavit. 

Lze namítnout, že pohyb veškerenstva je neměnný. Ale čas cesty tam není totožný 

s časem cesty zpět, neboť jeden je přece dvakrát delší než druhý. A neexistuje-li 

pohyb vesmíru, neexistuje ani vesmír sám. Můžeme toto vnímat jako míru a stálost 

pohybu? Jakési měřítko z venku je třeba i při definování spojitého pohybu, protože 

ani ten nemá danou a neměnnou velikost, a vnějším měřítkem mohl by být onen 

čas. Ale i pohyb vesmíru v důsledku definuje jen trajektorii či rozsah, opakuje-li se, 

existuje dvakrát, třikrát, udává množství, počet nebo údobí, jež je možno vnímat 

jako mnohost pohybu. Nicméně čas sám v tomto nevidíme. Na otázku, co je tedy 

čas, odpovídá Plótinos: je to rozsah pohybu v čase.  

Plótinos však míří na své myšlenkové cestě ještě hlouběji a znovu a znovu se ptá po 

podstatě času a po jeho přesnější definici, vymezení. Co tedy čas skutečně je? 

Pravdu o svém vzniku nám dle něho nezjeví nikdo jiný, než sama zrozená bytost 

čas. Jak vidíme, jde zde o jistou antropomorfizaci času. Snad zpočátku nehybně 

setrvával v přirozeném „jest“, klidný a uzavřen do sebe sama. A aniž by byl sám 

sebou, nebyl ani časem.  Existoval však „aktivní princip“, který toužil ovládat svůj 

osud a dojít uskutečnění. A vydal se směrem k něčemu odlišnému, než obsahovala 
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ona přítomnost. „Pohnul se z klidu a čas se pohnul s ním. A my jsme se pohnuli 

k neustálé posloupnosti, k dalšímu, k rozlišení totožnosti a ustavování stále nových 

rozdílů – prošli jsme část cesty tam a vytvořili obraz věčnosti, vytvořili čas.“38 

Snad lze tedy čas pojmout jako prožitek a život duše, jež se pohybuje a dosahuje 

přechodu z jedné úrovně aktu či prožitku do úrovně jiné, protože v tomto případě 

jde o nižší a jednodušší zobrazení vyšší skutečnosti. Tak čas zobrazuje věčnost bytí 

v nehnutí, beze změny, stejné, a věčně celistvé. A v opozici k tomu všemu,  

té stálosti, totožnosti a neměnnému bytí je stav, který je odlišný ve všem a jehož 

důsledkem je zástup dějů. Obraz celistvosti, celistvost neustálého spojení a kontaktů 

je protikladem k oné jednotě bez prostoru a časových úseků. Čas u Plótina je tedy 

jakýsi prapůvodní princip, jistá zákonitost. Nesmíme jej však v žádném případě 

chápat jako něco mimo Duši. „Je to věc inherentní a sourodá s Duší – tak jako 

věčnost s oblastí rozumu.“39 

Jde zde o princip rozpínání života duše, plynoucí vpřed po cestě proměn bez 

násilných zvratů, a změn, které po sobě následují. Ke všemu se dochází stupeň po 

stupni. Čas by byl završen ve chvíli, kdy by se sama duše navrátila zpět, přestala by 

své prostředí prostupovat, vnikla by zpět do sebe sama a ukončila by vše, dokonce  

i existenci vesmíru. Vše by se vrátilo k celistvosti a nastala by pouze a jen věčnost. 

Mírou času, jak již bylo zmíněno, jest oběh nebes jako projev času, přestože jím 

samotným seč čas nerodí. Podstatou však není definovat hodnotu a na hodnotě 

záviset.  

Koloběh sfér se udává v prostoru vymezeným časem, v němž se i projevuje, ale sám 

o sobě není přítomen nikde. Je prvotním, sám v sobě samém ač z věčnosti se nerodí. 

„Ale čas sám nemůže být v ničem: musí být prvotní věc v sobě samé. V něm 

uspořádaně jest všechen pohyb i klid. Vešel do bytí současně s nebesy jako obraz 

věčnosti v pohybu.“40 

Postupně se na cestě Duše započalo klesání z úrovně věčné a čas se zrodil jako 

konstanta doprovázející vše duší vykonané.  Duše je neoddělitelnou částí vesmíru  

a v nás je neoddělitelnou částí ona duše, jež je naše, stejně, jako je čas. „Pozorujte 
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kráčejícího člověka: stejný pohyb, jaký můžete změřit, existoval už předtím v jeho 

duši. Tak je čas i v každé duši na úrovni Duše veškerenstva a všude je podobně; 

neboť všechny duše jsou jedna duše.“41 

Plótinovy teze, týkající se otázky času, jsou na první pohled nápadně odlišné od 

přísné racionality Aristotela, který se opírá především o živou přírodu a zkušenost. 

Liší se svým způsobem i od svého velkého učitele Platóna, na kterého sice navazuje 

a rozvádí jeho myšlenku prostřednictvím Timaia o stvoření světa, ta je mu však jen 

inspirací k rozvádění svých originálních úvah o povaze světa. Plótinos je výrazně 

jiný typ filosofa – jeho myšlenkový záběr je rázu spekulativního, někdy až 

mystického. Tato osobní zkušenost vychází přitom z hlubokého vnitřního prožitku, 

z mystických vidění, v nichž mimo jiné hleděl na svět jako na dílo, projev jedné 

jediné Duše. Jak poznamenává Jan Sokol: „Geniální metafora o Duši, která se 

probudila ze svého uzavření do sebe a „rozhodla se“ chtít něco víc, než je přítomné, 

bude pak provázet evropské myšlení až dodnes.“42 

Plótinos se rovněž podrobně věnuje otázce minulosti a nadcházející budoucnosti. 

Vše, co z budoucího vývoje plyne, sice považuje za cestu k úpadku v porovnání 

s nehybným bytím věčnosti sama v sobě, nicméně jeho názory jsou prosyceny 

nadšením z této kontroverzní cesty. Vždyť směřování mimo onen klid, touhu sám 

sebe projevit má přece hluboce uloženo ve vlastní duši. Neboť je jedním a tímtéž 

jako ona Duše všeho. Čas u něho je s věčností neoddělitelný – odvozuje se z ní, 

přičemž však tato věčnost je jaksi nečasová, „není to však „věčnost“ matematických 

objektů, nýbrž právě naopak „život“. Život jistě obrácený a uzavřený do sebe, 

nicméně právě „živý“ v tom smyslu, že se může probudit.“43 Nikoliv tedy věčnost 

počitatelných, číselných souvislostí, nýbrž věčnost živého. Věčnost čehosi 

uzavřeného a setrvávajícího uvnitř sebe sama, avšak živého natolik, že je schopno 

se zrodit.  

Přestože se tyto odvážné názory ve své době neobešly bez námitek, a okolím jsou 

přijímány zprvu s rozpaky, Plótinos nemá o svém přesvědčení pochyb. Vždy se 

totiž může obrátit ke své představě dokonalé věčnosti, přestože je svým způsobem 

skryta. Ale i kdyby vše zaniklo, ona sama je pro něho věčná.  
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Jak jsme se mohli u Platóna a Plótina přesvědčit, tématu času je v antickém myšlení 

pozornost rozhodně věnována. A to jsme vzhledem k úhelnému kameni naší práce – 

totiž otázce času a věčnosti u Augustina Aurelia – nenastínili představu o čase 

Aristotelovu, především z toho důvodu, se vůči jeho pojetí a jeho koncepci času 

Augustin spíše vymezuje, než aby na něj navazoval a jeho myšlenky dále rozváděl, 

jako tomu bylo v případě Platóna a Plótina. V každém případě můžeme konstatovat, 

že každé další myšlení o fenoménu času ať už ve filosofii, vědě či umění, z tohoto 

jejich prazákladu vyrůstá – někdy zcela vědomě, jindy je přítomno latentně či 

nevědomě.  

Zajímavější skutečností se však zdá být tendence evropských filosofů, vědců  

i umělců čerpat z antických děl inspiraci ve chvíli, kdy pociťovali potřebu začít 

znovu a jinak, a nemohli najít směr, kterým se vydat. Skeptik by tedy mohl 

prohlásit, že v pravdě každá nadcházející nová myšlenka o čase je jen opakováním 

závěrů antických myslitelů, ať už převládá kterákoliv myšlenková koncepce. Platón 

svým způsobem stvrdil souvislost času s pohybem těles, Aristotelův pohled zůstal 

určujícím měřítkem na nazírání času dodnes, kdy přes všechny odlišnosti  

ve vnímání světa jako takového je jeho pojetí aplikovatelné na mnoho oborů. Tedy 

kromě běžného života se jeho myšlenkový odkaz uplatňuje ve vědě, hospodářství  

a jiných oblastech lidské činnosti. Jeho pojetí času každopádně umožnilo měření 

času v moderním smyslu slova. Můžeme tak získávat číselné údaje, které lze mnoha 

způsoby vyhodnocovat, reprodukovat a díky tomu s časem hospodařit, pracovat dle 

výsledných hodnot, rozumně si je rozvrhnout. To je koneckonců hlavní motivace 

k činnostem, jež se zkoumáním času úzce souvisí. A také důvod, proč o čase 

mluvíme a proč jej potřebujeme počítat a měřit.  

Plótinova vize se naopak nezaobírá jednotlivým, ale chce popsat a pochopit celek 

světa. „Je to právě ona, která poprvé výslovně obrací lidské hodnocení času. Bude 

pak trvale působit jako jakási skrytá, ponorná řeka, jako alternativa v nouzi, kdykoli 

se standardní myšlení vyčerpalo a neví, kudy dál.“44 

Augustin Aurelius ve své koncepci času a věčnosti vychází z myšlenkového 

paradigmatu Plótinovo a dá se říci, že ho do jisté míry vysvětluje  

a zprostředkovává. Avšak jako nebývale originální a hluboký myslitel dovádí jeho 
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spekulace a úvahy mnohem dál a vede je jiným směrem. Jan Sokol to komentuje 

takto: „Původní spekulaci o duši vesmíru a o vztahu věčnosti a času totiž převedl do 

stavu vlastní vnitřní zkušenosti, kde je vykazatelná a pozorovatelná zblízka a spojil 

ji se zkoumáním základního fenoménu pozornosti (intentio). Jako první si také 

všiml obrovské možnosti ‘rozpínání’, který dovoluje ‘duši’ zažívat fenomenální 

přítomnost jako jakousi omezenou věčnost, jako lidský čas. Zůstane velkým 

mistrem zkoumání každodenních fenoménů.“45 
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3 Věčnost a čas 

 

Překvapivě a trochu ironicky, ne-li kacířsky rozehrává na několika málo odstavcích 

Augustin svoje myšlenkové úvahy o životě věčném již v díle O obci boží: 

„Rozeznává se tedy trojí náboženství, mytické, fyzické a politické podle Řeků; 

v našem jazyce je pak lze nazvat báječným, přirozeným a občanským. Z nich nelze 

očekávat věčný život ani od báječného, které velmi otevřeně odsuzují i sami 

vyznavači množství nepravých bohů, ani od občanského, jehož částí se ukázalo ono 

a jež je onomu velmi podobno, ne-li ještě horší.“46 

 

3. 1 O boží obci 

Kdo by dle Augustina mohl dát život věčný, který pokládá za Boží dar? Jen ten, kdo 

dává blaženost, protože životem věčným nazýváme přece ten život, ve kterém je 

blaženost bez konce. Augustin je skálopevně přesvědčen o tom, že žije-li duše  

ve věčných trestech, je to pak spíš věčná smrt nežli život. Není totiž větší a horší 

smrti než nad tu, ve které smrt neumírá. Přirozenost duše, která je nesmrtelná, 

nemůže být totiž bez jakéhokoli života. Pro ni by bylo svrchovanou smrtí odloučení 

od života Božího ve věčném trestu. Z tohoto důvodu dává tedy život věčný, to 

znamená bez konce šťastný, výhradně ten, kdo dává pravou blaženost.  

Co se týká otázky věčnosti, věčného života, postupuje Augustin ve svých úvahách 

takto: „Ze všeho viditelného největší je svět, ze všeho neviditelného je největší Bůh. 

Ale že svět jest, to vidíme; že jest Bůh, věříme. Že však svět byl stvořen Bohem, to 

nevěříme nikomu bezpečněji, než právě Bohu.“47 

Zároveň s tím se ovšem celkem logicky a přirozeně ptá, proč se zachtělo Věčnému 

Bohu stvořit právě tehdy nebe a zemi, a nikoliv jindy? A odpovídá tak, že ti, co tuto 

námitku předkládají, mají v úmyslu svět vylíčit jako věčný, bez jakéhokoliv 

začátku, a proto také Bohem nestvořený. 

                                                 
46 AUGUSTIN, A.: O boží obci, str. 224. 
47 Tamtéž, str. 356. 
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Jiní lidé sice zase uznávají, že byl svět stvořen Bohem, přesto si ale představují, že 

nemá počátek v čase, nýbrž v počátku stvoření, takže by dle této úvahy byl jakýmsi 

zvláštním a těžko pochopitelným způsobem jednou provždy stvořen. „Tak ať tedy 

věří, že i svět mohl vzniknouti v čase, a že přesto Bůh při jeho stvoření proto ještě 

nezměnil svůj věčný úradek a rozhodnutí.“48 

Augustin se rovněž pozastavuje nad těmi lidmi, kteří sice uznávají za stvořitele 

světa Boha, ale přesto se dále ptají, jak je to s časem světa. Sám Augustin těmto 

pochybovačům odpovídá takto: „Otázka, proč byl stvořen raději tehdy a ne dříve, se 

klade zrovna tak, jako lze klásti otázku, proč právě zde, kde jest, a ne jinde. Jestliže 

si totiž představují před světem nekonečné rozměry časové, ve kterých po jejich 

zdání Bůh nemohl od činnosti odpočívati: nechť si podobně představí mimo svět 

nekonečné rozměry prostorové.”49 

Tito pochybovači dle Augustinových slov sice věří, že byl stvořen jediný svět 

působením Boha, avšak omezený a ohraničený svým místem. V tomto smyslu jim 

radí, že to, co říkají o nekonečných prostorách mimo, ve kterých Bůh odpočívá,  

si mají též myslit o nekonečných dobách před světem, kdy Bůh také nebyl činný.  

„A tak na jedné straně se nepodobá, že by Bůh spíše náhodou, nežli z božského 

důvodu umístil svět na tom místě, na němž jest, a ne na jiném, když toto mohlo být 

vyvoleno bez jakékoli přednosti, neboť ze všech stran se rozkládají prostory stejně 

nekonečné – ačkoliv žádný lidský rozum nemůže pochopit ten božský důvod, pro 

který se tak stalo.”50 

Augustin dále výslovně říká, že Bůh nedělá nic nahodile a náhodou. A není tedy 

žádný důvod si myslet, proč by měl stvořit svět raději v oné době nežli v předchozí, 

když předcházející doby plynuly stejně v nekonečném rozměru nazpět a nebylo 

žádného rozdílu, na jehož základě by se ve volbě dala přednost jedné době před 

druhou. „Pakli říkají, že lidské myšlenky, ve kterých si představujeme nekonečné 

prostory, jsou prázdné, jelikož mimo svět žádného prostoru není, odpovídáme jim 

takto: že si lidé naprázdno představují minulé doby Boží nečinnosti, protože před 

světem není žádného času.“51 

                                                 
48 Tamtéž, str. 358. 
49 Tamtéž, str. 358. 
50 Tamtéž, str. 359. 
51 Tamtéž, str. 359. 
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Augustin tvrdí, že ve věčnosti neexistuje žádná změna. Zdůvodňuje to pak 

argumentem, že pokud dobře a správně odlišujeme čas od věčnosti, pak můžou 

všichni nahlédnout to, že bez aktu stvoření by nemohlo být ani žádných časů.  

„A když v tom pohybu a změně ustávají i nastávají neustále jiné a jiné věci, jež 

zároveň býti nemohou, že mají za následek v kratších či delších dobových 

intervalech čas. Když tedy Bůh, v jehož věčnosti není vůbec žádné změny, je 

tvůrcem a pořadatelem všeho, nechápu, jak o něm lze říci, že stvořil svět po rozloze 

časů – leda bychom řekli, že už před světem bylo nějaké stvoření, jehož pohyby 

způsobily běh časů.“52 

Velmi přesvědčivě pak v otázce o stvoření světa a počátku času mluví, když se 

opírá o výklad písma, o jehož božské pravdě nepochybuje. Pokud na počátku stvořil 

Bůh nebe a zemi, z čehož zákonitě vyplývá, že před tím nestvořil nic, a pokud přece 

ano, tak by tam nejspíš pravděpodobně stálo, že to stvořil přede vším ostatním 

stvořením. Augustin z tohoto usuzuje, že svět nebyl bez pochyby stvořen v čase, 

nýbrž s časem. „Neboť co vzniká v čase, jednak vzniká po nějakém čase a jednak 

před nějakým časem, po tom, který je minulý, a před tím, který je budoucí; ale 

žádného minulého býti nemohlo, ježto nebylo žádného stvoření, jehož 

proměnlivými pohyby by se uskutečňoval. Leč svět byl stvořen v čase, jestliže při 

jeho stvoření vznikl proměnlivý pohyb.“53 

A dokládá to na známých slovech, že sám Bůh viděl, že je to dobré, ve kterých 

nelze dle Augustina vidět nic jiného, nežli schválení díla, stvořeného tím uměním, 

jímž je Boží moudrost. „Bůh však neseznal, že je to dobré, teprve tehdy, když se 

stalo; dokonce nic z toho by se bylo nestalo, kdyby toho neviděl před tím, než se 

stalo.“54 Augustin v souvislosti se stvořením světa zmiňuje i Platóna, který 

v dialogu Timaios na jednom místě říká, že Bůh se zaradoval, když dokončil celek 

všehomíra. Na této zmínce dokládá to, že Platón chtěl tak ukázat, že svému 

„umělci“ se zalíbilo už stvořené to, co se mu dříve zlíbilo stvořit uměle. Chce tím 

říci, že se boží vědění nijak nemění, protože kdyby tomu tak bylo, pak by v něm 

působily věci, které ještě nejsou, jinak než ty, které už jsou, a jinak zase ty, které 

dosud nebyly.  

                                                 
52 Tamtéž, str. 359. 
53 Tamtéž, str. 359. 
54 Tamtéž, str. 372. 
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Bůh v tomto smyslu totiž nenahlíží do budoucnosti, ani nehledí na přítomnost, ani 

se neohlíží do minulosti, jako to činíme my lidé. Dělá to způsobem naprosto jiným, 

a to daleko a hluboce odlišným od našeho obvyklého myšlení. „On totiž nevidí tak, 

že by obracel mysl od jednoho k druhému, ale vidí vůbec neproměnně; a tak to, co 

se v čase děje, a co jako budoucí ještě není, i co jest už přítomno, i co jako minulé 

už není, to všecko on chápe ve stálé a ustavičné přítomnosti – ne však jinak očima, 

a jinak myslí, neboť nesestává z ducha a těla, ani jinak nyní a jinak před tím a jinak 

potom, neboť jeho vědění není jako naše, aby se měnilo rozmanitostí tří časů, totiž 

přítomného a minulého či budoucího.“55  

Jeho pozornost totiž nepřechází od myšlenky k myšlence, protože před jeho 

netělesným pohledem je současně přítomno vše, co zná. Zná totiž časy bez 

jakýchkoli časových známek právě tak, jako časy pohybuje bez jakýchkoli vlastních 

časových pohybů. A i ti, kteří tento svět nepovažují za věčný a domnívají se, že 

neexistuje jenom tento svět, ale mnoho dalších světů, nebo jiní, kteří si myslí, že je 

sice jediný, ale že v určitých obdobích znovu a znovu vzniká a zaniká, musí uznat, 

„že lidské pokolení nejdříve vzešlo bez lidského plození“.56 

 

3.1.1 Proč Bůh svět nestvořil dříve? 

Augustin ještě před položením této pro něj zásadní otázky se ujišťuje o tom, že 

nemá žádné pochybnosti o tom, že se nikdy žádný člověk nemohl na světě 

vyskytovat ještě před tím, než byl Bohem vůbec k obrazu svému stvořen. Tím si je 

zcela jist, což dokládá na té skutečnosti, že se nikdo nikdy jakkoliv a kdykoliv 

předtím nevrátil. Sám k tomu dodává: „A od této víry mne neodrazují filosofické 

argumenty, z nichž se pokládá za nejvtipnější ten, že prý žádné vědění nemůže 

postihnouti nic nekonečného; a tudíž Bůh, říkají, má u sebe všecky konečné důvody 

všech konečných věcí, které tvoří; nelze prý však věřit, že by jeho dobrotivost 

někdy zahálela, sice by byla časnou jeho činnost, od níž před tím věčně upouštěl, 

jako by ho byla jeho předchozí v nečinnost bez počátku omrzela a proto přistoupil 

k započetí díla; a proto je nutno, říkají, aby se tytéž věci stále opakovaly a aby tytéž 

                                                 
55 Tamtéž, str. 373. 
56 Tamtéž, str. 400. 
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věci k novému opakování pomíjely, buďto ve světě proměnlivě trvajícím, který 

třebas vždycky byl a přece byl stvořen bez počátku.“57 

O těchto lidech Augustin soudí, že raději chodí v bludném kruhu nežli pravou  

a přímou cestou, což má hlavní příčinu v tom, „že božskou mysl, venkoncem 

neproměnnou, pojímající jakoukoli nekonečnost a počítající všecko nespočetné 

beze střídání myšlenek, měří podle své mysli lidské, proměnlivé a těsné“.58 

Zajímavé je, jak Augustin Boha jistým způsobem antropomorfizuje, když hovoří  

o jeho dokonalosti a neomylnosti.  

Z dnešního pohledu se to zdá možná lehce úsměvné – a bůhví, zda to nebylo 

Augustinovým úmyslem: „My však nesmíme věřit, že je Bůh jinak naladěn, když 

odpočívá, a jinak, když působí; vždyť o něm ani nelze říci, že by byl zasažen 

náladou, jako by se v jeho přirozenosti stalo něco, čeho v ní dříve nebylo. Neboť 

ten, kdo podléhá náladě, trpí, a všechno trpné je proměnlivé. Nepředstavujme si 

tedy v jeho prázdni netečnost, zahálku a nečinnost, ani námahu, úsilí a píli v jeho 

působení. Dovede odpočívaje jednati a jednaje odpočívati. Může i při novém déle 

užíti úmyslu nikoli nového, ale věčného; a to, čeho neučinil dříve, nezačal tvořit 

z mrzutosti nad tím, že dříve nejednal.“59 

Pokud tedy to, co je věděním chápáno, je omezeno chápáním vědoucího, pak 

skutečně i každá nekonečnost je pro Boha jaksi omezena, protože pro jeho vědění 

není nepochopitelnou. Z tohoto důvodu můžeme dle Augustina vymezovat hranice 

jeho vědění a říkat, „že nebýt opakování týž časných věcí ve stále stejných 

časových cyklech, nemohl by Bůh vše, co činí, předem vědět, aby to mohl učinit, 

nebo to věděti, jakmile to učiní? Vždyť jeho moudrost jednoduše mnohonásobná  

a jednotně mnohotvárná, chápe všechno nepochopitelné pochopením tak 

nepochopitelným, že kdyby chtěl vždycky tvořiti všechny možné nové věci, 

nepodobné předcházejícím, nemohl by je míti neuspořádané a nepředvídané  

a nepředvídal by je od doby nejblíže minulé, nýbrž choval by je ve věčném 

předzvědění.“60 

 

                                                 
57 Tamtéž, str. 407. 
58 Tamtéž, str. 408. 
59 Tamtéž, str. 408. 
60 Tamtéž, str. 410. 
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3. 2 Vyznání 

Domnívám se, že jednou z nejzajímavějších, myšlenkově nejhlubších částí 

Augustinova spisu Vyznání je proslulá jedenáctá část této knihy, v níž se zabývá 

otázkami stvoření světa, času a věčností. Ale jeho prosba k Bohu, aby mu pomohl 

tato svým způsobem mysteriózní a do jisté míry nesmírně obtížně uchopitelná 

témata pochopit, zůstává dlouho nevyslyšena a Augustin se s nesmírnou poctivostí  

a nelidským úsilím pomalu krok po kroku snaží přijít na vysvětlení této záhady, 

která lidstvo od nepaměti naplňuje údivem i obavami. 

Přirozeně v této souvislosti vyvstává otázka, co Bůh dělal předtím, než stvořil svět? 

Odpověď zní: nedělal nic, protože nebylo žádného „předtím“. Pojem „předtím“ je 

totiž nemyslitelný bez pojmu času, ale čas vznikl teprve stvořením světa. Ale co  

je čas? Úvahy nad pojmem času a věčnosti vedou Augustina nejednou  

k jisté relativistické teorii času. Jediné možné východisko z těchto nejistot  

a rozporných skutečností vidí Augustin v tom, že čas je měřen duchem, což je  

u něho myšleno tak, že čas je především subjektivní záležitostí.  

Čas v Augustinově pojetí není nečinný a neplyne bez účinku na naše smysly, ale 

působí na nás zvláštním způsobem. Augustin mluví o plynutí svého života, resp.  

o dnech, které přicházely a míjely jeden po druhém, přičemž každý z nich dle jeho 

subjektivního vnímání mu otevíraly a vtiskovaly jiné představy a vzpomínky, i když 

si byly velice podobné a příliš se od sebe nelišily. V oné již zmíněné jedenácté 

knize, jež je pro nás základní knihou k pochopení vnímání a chápání času a věčnosti 

u Augustina, se otázce času věnuje s opravdovou vervou a poctivou myšlenkovou 

náplní, jakož i s plným nasazením, jaké projevoval vždy, když o něco vehementně 

usiloval. To, co nemohl anebo se mu nedařilo pochopit či vysvětlit, mu způsobovalo 

doslova fyzické bolesti a trýznění mysli. Naopak když se zprvu záhadné  

či zkoumané věci přiblížily jeho chápání, smutek a zasmušilost u něj rychle 

ustupovaly.  

V některých pasážích předcházejících knize jedenácté si Augustin již kypří  

a připravuje půdu pro svůj obrovský myšlenkový a originální záběr ohledně času. 

Již v těchto úvahách jistým způsobem předjímá některé a nastiňuje některé 

myšlenky, které později tvoří podloží pro zásadní závěry o povaze času v oné 

slavné a proslulé knize jedenácté. Na některých místech hovoří o tom, že bychom  
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si měli ustanovit čas už jen proto, že si tím určíme hodiny pro spásu duše. Již zde  

je vidět, že v něm úvaha o čase začíná rašit a hlodat v jeho duši i mysli. 

Augustin mluví o vnitřním čase člověka, o jeho vnitřních tikajících hodinách,  

a pojímá čas nejen jako filosofickou kategorii, ale i v praktickém slova smyslu, že 

nemá dostatek času k tomu, k čemu by mu ho bylo zapotřebí: přemýšlení o všem,  

o čem přemýšlet lze. Času se mu však dle jeho slov naopak nedostává, neboť je 

stále vyčerpáván a zaneprázdněn vyučováním jiných, stýská si, že nemá ani 

dostatek času navštívit své nejbližší přátele, jejichž přízně potřebuje ke klidnému  

a vyrovnanému životu. Doslova si zoufá, zda bude mít vůbec kdy chvilku oddechu 

od všednodenních starostí a povinností.   

„Zanechme již jednou těch marností a nicotností a věnujme se hledání výhradně 

pravdy! Tento život jest pln bídy, hodina smrti nejista. A přikvapí-li nenadále, kam 

půjdu z tohoto světa? Kde se naučím tomu, co jsem zanedbal? Či nebudu musiti 

zaplatiti pokutu za tuto nedbalost? Což jestli sama smrt přeruší všechen cit a tato 

muka ukončí?“61 

Augustin si nebyl jistý sám sebou ani světem, který ho obklopoval, v těchto 

případech se vztahoval k Bohu – jedinému, nejvyššímu a pravému Bohu. 

K něčemu, co ho později inspirovalo a vyústilo v myšlenky o konečnosti  

a nekonečnosti lidského bytí, o věčnosti, o pomíjicnosti všeho lidského, 

nesmrtelnosti lidského ducha a dalším existenciálním bytostným otázkám. „Bez 

váhání jsem dával přednost tomu, co nemůže trpěti škody před tím, co může býti 

poškozeno; a že co nepodléhá změně, jest lepší, než co se může změniti.“ 62 

Augustin si je vědom, že ačkoliv si nepředstavoval Boha v nějaké tělesné podobě, 

v představě příliš lidské, přece byl nucen si ho představit jako něco „tělesného, 

vyplňujícího prostor, ať již pronikajícího svět, nebo mimo svět rozplynulého 

v nekonečnosti, a zároveň jako něco nepomíjejícího, neporušitelného  

a nezměnitelného, což jsem více cenil než pomíjející, porušitelné a změnitelné.“63 

Samotného Boha si představoval jako něco, co zaujímá nekonečný prostor,  

co proniká nesmírnou hmotu všehomíra a mimo ni nesmírné prostranství bez hranic, 

                                                 
61 AUGUSTIN, A.: Vyznání, str. 176-177. 
62 Tamtéž, str. 186-187. 
63 Tamtéž, str. 187-188. 
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„takže tě obsahuje Země, Tebe obsahuje Nebe, Tebe obsahuje vesmír jsa Tebou 

ohraničen, ale Ty nejsi ohraničen ničím.“64 

V této knize si Augustin pokládá naléhavé otázky, doprovázené skoro až plačtivými 

prosebnými vzlyky, jak hledat svého Boha. A odpovídá si tak, že tím, že hledá 

Boha, tak hledá vlastně život věčný. „Jak tedy hledám nyní život věčný? ... Snad 

pomocí vzpomínky, jako bych již naň zapomněl a dosud o tom zapomenutí věděl? 

Nebo jako touhu po něčem neznámém, o čem jsem vůbec nevěděl, nebo nač jsem 

tak zapomněl, že se na to zapomenutí nepamatuji?“65 

 

3.2.1 Kniha XI. 

V této knize Vyznání můžeme najít ony proslulé úvahy o stvoření, čase a věčnosti.  

Pro Augustina nebe i země jednoduše jsou – byly jednoho dne Bohem stvořeny  

a podléhají tudíž střídání a změně. „Jsme zde, protože jsme byly stvořeny. Nebyly 

jsme tedy dříve, abychom se mohly samy stvořiti.“ 66 To, že na počátku Bůh stvořil 

nebe a zemi, o tom Augustin ani v nejmenším nepochybuje. Ptá se však na způsob, 

jakým to provedl a jaké nástroje musel mít nutně k dispozici, aby něco tak 

fascinujícího vytvořil. 

Ve shodě s biblickým žalmem uvažuje Augustin následovně: „Ani jsi někde 

nestvořil vesmír ve vesmíru, poněvadž nebylo místa, kde by mohl býti svět, než byl 

učiněn. Také v ruce jsi ničeho neměl, z čeho bys stvořil nebe a zemi. Neboť, kde 

bys byl vzal, čeho jsi dosud neučinil, abys z toho něco vytvořil? Co tedy jest, jedině 

proto jest, že jsi Ty. Ty jsi tedy řekl a všecko tu bylo a učinil jsi to slovem svým.“67 

A tuto myšlenku dovádí do důsledků: „Jestli jsi tedy řekl slovy znějícími  

a prchajícími, aby stvořeno bylo nebe a země a jestliže jsi tak skutečně nebi a zemi 

stvořil, pak již před nebem a zemí bylo nějaké tělesné stvoření, jehož časnými 

pohyby onen hlas v čase zazněl. Avšak před nebem a zemí nebylo žádného tělesa, 

nebo bylo-li přece, učinil jsi je zajisté nepomíjejícím hlasem, abys vytvořil skrze ně 
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pomíjející hlas, jímž bys mohl říci, aby povstalo nebe země.“68 Augustin volá po 

tom, „abychom poznali Slovo Boha, u Tebe Boha, jež říkáš od věčnosti a v němž se 

řídí od věčnosti všechny věci. Neboť nevezme konce Slovo vyřčené, aby se mohlo 

říci jiné a tak mohlo býti vysloveno všecko, nýbrž najednou a ve věčnosti vysloveno 

všecko. Jinak by byl v Tobě čas a změna a již ne pravá věčnost a pravá 

nesmrtelnost.“69 Augustin míní, že vše z toho, co bylo již dříve a nyní už není, svým 

přirozeným způsobem zaniká a vzniká. Jen slovu samotného Boha nemůže nic 

předcházet, ani nemůže logicky následovat. Boží slovo je totiž pro Augustina 

jednou pro vždy věčné a nesmrtelné.  

Augustin si zároveň pokládá otázku, proč tomu tak je, z jakého důvodu? Vše, co je 

podle něj stvořeno a následně zcela přirozeně zaniká, nezačíná ani nemá konce dřív 

než ve chvíli, kdy tzv. věčný Rozum rozhodne o tom, ve kterém okamžiku má něco 

započít nebo naopak skončit. Rozumem pak Augustin označuje boží slovo  

a počátek všeho stvoření. A to je pro něj jednou provždy daná a nezměnitelná 

Pravda. „A proto sluje Počátek a jest věčný, neboť kdyby neměl nezměnitelného 

trvání, neměli bychom se kam vrátiti od svých poblouzení. Proto vracíme-li se od 

poblouzení, vracíme se jenom skrze poznání. Abychom však poznali, poučuje nás 

on, poněvadž jest Počátek, který k nám mluví.“70 

Augustin se snaží nalézt odpověď i na otázky věčných pochybovačů, kteří se 

skepticky ptají na to, co měl vlastně Bůh celou tu dobu na práci ještě předtím, než 

se z pro ně nepochopitelného úmyslu rozhodl stvořit nebe a zemi. A rovněž se 

pokouší zodpovědět námitku, proč Bůh vůbec najednou zničehonic něco vytvořil, 

proč vše nenechal tak, tomu bylo vždy dřív. Ptá se a odpovídá v podstatě na tu 

skutečnost, proč nezůstal Bůh ve svém bohorovném klidu, ve své nečinnosti.  

Augustin předkládá tento svůj názor: „Nastal-li v Bohu nový pohyb a nová vůle, 

učiniti totiž stvoření, kterého před tím nikdy nečinil, jak možno mluviti a pravé 

věčnosti tam, kde povstává vůle, které před tím nebylo? Vůle Boží přece není 

tvorem, nýbrž předchází každého tvora. Nic by totiž nebylo stvořeno, kdyby 

nepředcházela vůle Stvořitele. Vůle boží tedy náleží ke vlastní jeho podstatě. 

Povstalo-li však v podstatě Boží něco, čeho dříve nebylo, pak ta podstata opravdu 
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nemůže býti nazvána věčnou.“71 Na závěr této úvahy se však dále ptá, proč – když 

už jednou něco bylo Bohem stvořeno – to tedy také není zachováno na věčné časy? 

A hned si odpovídá v tom smyslu, že lidé prý chtějí pochopit věčné, ale zatím 

nepoznali ani sami sebe. Sugestivně vysvětluje, že k pochopení neměnitelné 

věčnosti je třeba neporovnávat ji stále s plynoucím časem. Dlouhý čas totiž 

„nemůže býti dlouhým, leda dlouhou řadou prchavých okamžiků; že ve věčnosti nic 

neplyne, nýbrž ona celá jest přítomna, že ale žádný čas není celý přítomný; aby 

poznalo, že budoucí zapuzuje minulé, že budoucí následuje po minulém, a že vše 

minulé i budoucí jest vytvořeno a vychází z věčné přítomnosti? Kdo uchopí a zdrží 

srdce lidské, aby nahlédlo, že nezměnitelná věčnost rozhoduje o budoucím  

a minulém, nejsouc ani minulá, ani budoucí?“72 

Nemohu si odpustit na tomto místě uvést již tradovanou, vtipnou Augustinovu 

odpověď na otázku, co dělal Bůh, než stvořil nebe a zemi. Připravoval totiž prý 

peklo pro ty, kteří se takto hloupě ptají. Skutečnost však byla pravděpodobně trochu 

jiná a poněkud složitější. A aby se vyhnul těžké otázce, odpovídá, že je rozdíl  

mezi tím něco vědět a něco jiného zase vtipně, i když poněkud břitce odpovídat. 

Sám  se sokratovsky doznává: „Nevím, co nevím.“73 Nicméně se k předchozí 

otázce, týkající se stvoření, znovu vrací: „Než stvořil Bůh nebe a zemi, nedělal nic. 

Neboť dělal-li něco, co jiného dělal než tvory? Kéž bych rád věděl ke své spáse, 

jako vím, že před stvořením nebylo tvorů.“74 

V domýšlení této skutečnosti pak pokračuje další zajímavou řečnickou otázkou, jak 

vlastně mohly tedy uplynout dosavadní věky, jež Bůh nestvořil (jak v podstatě mohl 

zůstat po nesčetné věky nečinným), když Bůh je přece prvním zakladatelem všech 

věků? A všem skeptikům vysvětluje, že není takový čas, jenž by neměl svůj původ 

od Boha. A protože je tvůrce všeho času, není možné říci, že byl nečinným, pokud 

byl čas už před stvořením nebe a země. Vždyť právě tento čas dle Augustina Bůh 

vytvořil a žádný čas nemohl za tu dobu uplynout. Pokud žádný čas před stvořením 

nebe a země neexistoval, nebyl vytvořen, započat, pak se jeví nesmyslně i ona 
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otázka, co tehdy Bůh činil, co konal či nekonal? Z této úvahy Augustin vyvozuje 

prostý závěr, že kde nebylo času, tam také ani nemohlo být žádné „tehdy“. 

A upřímně se Boha ptá, znaje již předem odpověď: „Potřebuješ snad času, abys 

předešel časy? Je-li tomu tak, jak bys je všechny předešel? Jest jisto, že předcházíš 

veškerý minulý čas vznešeností své vždy přítomné věčnosti a jsi povýšen nade 

všechen budoucí čas právě proto, že jest budoucí; jakmile se dostaví, jest již minulý. 

Ty však jsi týž a Tvá léta jsou bez konce!“75 Pro Augustina je nenapadnutelný fakt, 

že pro Boha je slovo „dnes“ věčností. Sám se přesto ubezpečuje: „Stvořil jsi 

všechny časy a jsi přede všemi časy, nebylo však času dříve, než byl čas.“76 

Podle Augustina tedy neexistoval čas, kdy by Bůh nic neměl na práci, protože čas je 

jeho výtvorem. Bůh v tomto smyslu nepodléhá proměně, je věčný a nezměnitelný. 

Nyní přichází Augustinova známá a dnes již proslavená otázka: „Co jest vlastně 

čas? Kdo to může snadno a krátce vysvětliti? Kdo jej může pochopiti svými 

myšlenkami, aby pak vyjádřil slovy? Co však jest v našich rozmluvách běžnější  

a známější než čas? A mluvíme-li o čase, rozumíme mu; rozumíme, i když jiný  

o něm mluví.“77 Co je tedy čas v Augustinově pojetí? Jak jej chápe on sám? 

Augustin nám sděluje, že když se ho na čas nikdo neptá, tak to ví, když to má 

ovšem někomu vysvětlit, pak se mu nedostává slov a zůstává bezradný. I přes 

všechny jazykové i jiné obtíže však může tvrdit zcela určitě: „Nebyl by minulý čas, 

kdyby nic nemíjelo, nebyl by budoucí, kdyby nic nepřicházelo, nebyl by přítomný, 

kdyby nic netrvalo.“78 Ovšem jak si pak vysvětlit ony dva časy, totiž minulý  

a budoucí, když minulost již uplynula a budoucnost ještě nenastala? Pokud by ale 

přítomnost byla stále přítomným časem a nepřecházela v minulost, pak už by se to 

nedalo nazývat časem jako takovým, ale museli bychom použít termínu věčnost.  

„Musí-li se tedy přítomný čas, aby byl časem, proměnit v minulý, jak smíme o něm 

říci, že jest, když důvod jeho bytí jest v tom, že nebude? Nemůžeme tedy vskutku 

říci ‘Čas jest,’ leč když spěje ke svému zániku?“79 Zároveň není ještě s tímto svým 

vysvětlením spokojen a sám sobě namítá, jak něco lze označovat dlouhým či 
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krátkým, co ovšem ve skutečnosti není? V tomto případě totiž, minulý čas je již 

v nenávratnu, zatímco ten přicházející dosud ještě nenastal. 

Logickou úvahou se následně dostává k podstatě přítomného času. Ptá se, zda 

alespoň jeden konkrétní rok, který právě trvá, můžeme brát v potaz jako přítomný. 

A sám si odpovídá, že nikoliv. „Plyne-li totiž jeho první měsíc, ostatní jsou 

budoucí. Plyne-li druhý měsíc, první již byl, ostatní ještě nejsou. Ani tedy ten rok, 

který právě plyne, není celý přítomný, není-li však celý přítomný, nemůže být 

nazván rokem přítomným.“80 Augustin si je dobře vědom, že každý rok má dvanáct 

měsíců, z čehož vyplývá, že ať prožíváme období jakéhokoliv z měsíců, jen ten 

můžeme brát jako přítomný. Zbylé měsíce jsou totiž z podstaty věci buď minulé – 

již uplynuly, či budoucí – tj. ještě nenastaly.  

Za přítomný čas můžeme dle Augustina považovat jen takový specifický okamžik 

času, který nelze žádným způsobem rozdělit ani na minimální části. „Tento 

okamžik však spěchá tak rychle z budoucnosti do minulosti, že netrvá byť jen 

jedinou chvilku, protože, kdyby trval, nutně by se opět rozdělil na minulý  

a budoucí.“81 

Takto však měříme plynoucí čas jen skrze prizma jeho plynutí. Jak však lze měřit 

uplynulý čas, který se již minulostí stal, nebo čas budoucí, jenž dosud nenastal? Čas 

je možné porovnávat a měřit jen tehdy, pokud plyne, pokud se totiž stal již 

minulostí, z logiky věci ho už nijak zachytit nelze, protože už není. Dále Augustin 

přechází ke kardinální otázce, ve které se ptá, zda lze vůbec zpochybnit existenci tří 

základních, nám známých časů; maje na mysli čas přítomný, minulý a budoucí. 

„Kde však viděli proroci budoucnost, když jí dosud není? Nikdo zajisté nemůže 

viděti, co není. A kdo vypravuje o minulosti, nevypravoval by dle pravdy, kdyby jí 

nechoval v mysli. Kdyby však minulý a budoucí čas nebyl, nemohl by se vůbec 

viděti. Jest tedy přece i budoucí i minulý čas.“82 

K plnému objasnění věci mu takové vysvětlení však nestačí a myšlenku rozvíjí ještě 

dále. Jestliže totiž přece jen existuje čas minulý a budoucí, chce si být jist, kde se 

tyto dva časy nachází. I když to zatím nechápe, je Augustinovi známo jedno: ať už 
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se nachází kdekoliv, neprojevují se tam jako budoucí či minulé, ale jako přítomné. 

Protože kdyby tam byly jako budoucí, dosud by tam nebyly. A na druhou stranu 

kdyby tam byly jako minulé, již by tam nebyly. Z toho vyplývá, že ať jsou tedy 

kdekoliv a ať jsou čímkoliv, projevují se jen jako přítomné. Pokud se však hovoří  

o čemkoliv uplynulém, nejdříve musí z paměti vyvstat nikoliv věci samy o sobě, už 

zaniklé, ale jako prostá slova vyvstalá z představ věcí samých. A Augustin tuto 

složitou úvahu vysvětluje takto: „Věci totiž postřehnuté smysly vtiskly do duše 

představy jako své stopy. Tak náleží mé dětství, jež uplynulo, minulosti, která již 

není; vzpomínám-li však na něj a vypravuji o něm, vidím jeho obraz v přítomnosti, 

poněvadž dlí dosud v mé paměti.“ 83 

Na základě této úvahy se Augustin ptá, zda lze obdobným způsobem myšlení 

vysvětlit a předpovědět budoucí události tak, že v duši se mohou objevovat 

představy věcí, jež dosud nespatřily světlo světa? Každopádně ať je to  

s budoucností jakkoliv, jedno je zřejmé: nelze vidět, co neexistuje. A co je, není pak 

již budoucí, ale veskrze přítomné. „Říká-li se tedy, že lze vidět budoucí věci, 

nemůže se přece viděti, co dosud není, co teprve nastane, nýbrž snad jen jejich 

příčiny a znamení, které již skutečně jsou; proto pozorovateli nejsou budoucí, nýbrž 

přítomné. Dle nich si v duchu představuje budoucí věci a je předvídá. A i tyto 

představy jsou v duši těch, kteří předvídají budoucnost jako přítomné.“84 

Abychom však nezůstávali jen u spekulativní teorie, uveďme jeden z příkladů,  

na kterém Augustin demonstruje svoji myšlenku v praxi. Představme si, že vidíme 

ranní červánky a předpovídáme tak na základě této zkušenosti východ slunce. Co 

vidíme na vlastní oči, můžeme označit za přítomné, zatímco skutečnost, již teprve 

předpovídáme, můžeme označit jako budoucí. Nemohli bychom však předpovědět 

ani východ, kdybychom o něm neměli v mysli představu, jakou máme právě nyní. 

Avšak ani ony červánky, které právě vidíme na nebi, nejsou východ slunce, ač mu 

předcházejí, ani ona představa, kterou mám v duši, ale obě skutečnosti vidíme 

přítomné tak, že lze na základě této skutečnosti předpovědět východ slunce. 

„Budoucí tedy ještě není, není-li dosud, není vůbec, a není-li, nemůže býti viděno, 

může však býti předpověděno u přítomných a viditelných okolností.“85 
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Tento praktický reálný příklad slouží Augustinovi jako argument k tomu, že může 

popřít existenci minulého i budoucího času. Také podle něj nelze s určitostí tvrdit, 

že jsou skutečně tři časy: minulý, přítomný a budoucí. Dle Augustina by lépe 

skutečnost vyjadřovala formulace, že „jsou tři časy, totiž přítomný čas vzhledem 

k minulosti, přítomný čas vzhledem k přítomnosti a přítomný čas vzhledem 

k budoucnosti.“86 Přičemž tyto tři časy Augustin nazírá ve své duši – jde tedy 

v tomto smyslu o intuitivní zření. 

To, co pak v tomto pojetí času zprostředkovává, lépe řečeno nahlíží přítomnost 

vzhledem k minulosti, je naše paměť. Přítomnost vzhledem k přítomnosti je 

nazírání a konečně přítomnost vzhledem k budoucnosti je očekávání. Dle Augustina 

zkrátka můžeme měřit jen čas, který v tomto aktuálním okamžiku právě plyne.  

Co totiž ve skutečnosti není, nemůže také být zákonitě měřeno. A z Augustinových 

předchozích úvah už víme, že minulý a budoucí čas není. Zároveň se však ptá, 

jakým způsobem tedy lze měřit přítomný čas, když nemá žádné trvání? Jeho 

odpověď je taková, že jej musíme měřit jen v té chvíli, když právě plyne. 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, odkud k nám čas vlastně přichází, kudy plyne  

a kam směřuje ve chvíli, kdy jej chceme měřit? Augustin na tyto otázky odpovídá: 

„Odkud, ne-li z budoucnosti? Kudy, ne-li přítomností. Kam, ne-li do minulosti? 

Přichází tedy z toho, co ještě není, jde tím, co nemá trvání, směřuje k tomu, co již 

není. Co však vlastně měříme, ne-li čas v nějakém trvání? Říkáme-li tedy o čase, že 

jest stejně dlouhý, nebo dvakrát, třikrát delší než jiný čas, neb cokoliv podobného, 

říkáme to přece jen o trvání času.“87 Měříme tedy plynoucí čas v budoucím 

časovém trvání, tj. odkud přichází? Lze ovšem namítnout, že co dosud nenastalo, 

nelze žádným způsobem měřit či zaznamenat. Nebo snad v přítomném trvání, kudy 

právě plyne? Zde můžeme vznést další námitku: co nemá žádné trvání, nelze přece 

měřit. Či snad v minulém trvání, kam směřujeme? To přece také ne: vždyť nelze 

zachytit něco, co již uplynulo. 

Augustin se zde vymezuje proti učencům, kteří jsou přesvědčeni, že čas je totožný  

s pohybem slunce, měsíce a hvězd. Sám spíše předpokládá, že by čas měl být časem 

pohybu všech těles. Dokládá to na příkladě s hrnčířským kruhem: „Či snad, kdyby 
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zhasla nebeská světla, a točilo se jen kolo hrnčířovo, nebyl by již čas, jímž bychom 

měřili otáčení kola a mohli říci, že se otočí za stejnou chvíli, nebo – kdyby se kolo 

točilo hned pomaleji, hned rychleji – že některé otočení jest delší, jiné kratší? 

Anebo mluvíce toto, nemluvili bychom také my v čase? Nebo nebyly by některé 

slabiky našich slov dlouhé, některé krátké, poněvadž znějí delší, nebo kratší 

dobu?“88 Augustin souhlasí s tvrzením, že i hvězdy a nebeská tělesa mohou být 

měřítkem časů. Avšak zároveň s tím nezapomene podotknout: „Nemohu-li otočení 

tohoto dřevěného kola nazvat dnem, nemůže ani onen učenec říci, že proto ještě 

není čas.“89  

Augustina nezajímá už jen vymezení toho, co představuje den, ale chce definovat 

celý čas, kterým lze měřit oběh slunce. A to z toho důvodu, abychom mohli 

rozhodnout, zda oběh slunce byl vykonán o polovinu času dříve, než jak tomu je 

obvykle. Když poté ve výsledku porovnáme oba dva časy navzájem, můžeme říci, 

že druhý čas je dvakrát delší než první, a to i v případě, že by slunce obíhalo jednou 

v čase jednoduchém, jindy v čase dvakrát delším. Z těchto úvah Augustin vyvozuje, 

že pohyb nebeských těles času přidává  určitou  charakteristickou vlastnost, 

„poněvadž i když jednou na prosbu kohosi se zastavilo slunce, aby dokončil 

vítěznou bitvu, slunce sice stálo, ale čas plynul dále a ta bitva trvala tak dlouho, jak 

bylo třeba.“90 Na základě tohoto příkladu Augustin přisuzuje času určitou 

rozsáhlost.  

Augustin se však snaží vyvrátit tvrzení, že časem lze rozumět pohyb těles. Všechna 

tělesa bez rozdílu se totiž dle něj pohybují jen v čase. Čas však není pohyb těles. 

Protože když se nějaké těleso pohybuje, podle čeho bychom poznali, jak dlouhou 

dobu se pohybuje, pokud bychom časem nemohli měřit začátek a konec pohybu? 

Pokud jsme nebyli přítomni v okamžiku, kdy pohyb započal a kdy ustal, tak pohyb 

měřit prostě nelze, a to i za předpokladu, že by se těleso právě pohybovalo. 

I v případě, že bychom měli možnost a podmínky pozorovat pohyb tělesa po delší 

čas, můžeme sice mluvit o čase, ale jedině ve smyslu délky času, což nám ovšem 

stále neříká nic o tom, jak je čas dlouhý. Pokud přece jen chceme vyjádřit to, jak  

je dlouhý, musíme si vystačit s pouhým přirovnáním. Augustin uvádí jeden takový 

                                                 
88 Tamtéž, str. 403.  
89 Tamtéž, str. 403. 
90 Tamtéž, str. 405. 
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příklad: „Tento pohyb trvá právě tak dlouho jako onen, je dvakrát delší atd. 

Můžeme-li však při kruhovitém pohybu pozorovat východisko, odkud těleso 

vychází, a cíl, k němuž směřuje, nebo části prostoru, v němž se pohybuje, můžeme 

označit čas, kterého potřebovalo těleso, nebo některá jeho část, od jednoho bodu ke 

druhému.“91 

Z toho důvodu, že tedy pohyb tělesa je něco zcela jiného, než měřítko trvání 

pohybu, nemůže nikdo tvrdit, co čas ve své podstatě je a co jej přesně definuje  

a charakterizuje. I když se totiž těleso někdy pohybuje, za jiných okolností je zase 

naopak v klidu, časem lze tedy měřit nejen jeho pohyb, ale zároveň s tím i jeho 

setrvalý stav. V takovém případě můžeme o tělese konstatovat, že zůstalo v klidné 

poloze tak dlouho jako v případě pohybu. Po této argumentaci Augustin dochází 

k závěru, že čas není pohybem těles. 

Je až zarážející – a hovoří to o obrovské myšlenkové poctivosti Augustina – že ani 

po tak hlubokých úvahách o čase, které předložil ve svém spise Vyznání,  

se s neústupností sobě vlastní stále znovu a znovu obrací k Bohu s lítostí, že přese 

všechno dosud stále neví, co je čas: „Vím dobře, že to vše mluvím v čase a že již 

dlouho mluvím o čase a že i toto dlouho není ničím jiným než trváním času. Jak to 

tedy mohu věděti, když až dosud nevím, co jest čas? Či snad nevím, jak bych 

vyjádřil, co vím?“92 

Augustin se až obsedantně vrací k myšlence, jakým způsobem a jakými nástroji čas 

nejlépe měřit. „M ěříme snad delší čas kratším časem asi tak, jako měříme loktem 

kládu? Měříme zajisté dlouhou slabiku slabikou krátkou, říkajíce, že jest dvakrát tak 

dlouhá. Tak měříme délku básní délkou veršů, délku veršů délkou stop.“93 

Pro svoji další úvahu nad měřením času si bere pro své vysvětlení za příklad 

strukturu básně. Ostatně Jan Sokol píše o tom, že Augustina nesmírně zajímá otázka 

toho, jak „vnímáme intervaly času, jak je mezi sebou porovnáváme a označujeme 

jako dlouhé nebo krátké.“94 Augustin chce zdůraznit skutečnost, že každá báseň má 

pochopitelně jinou délku, protože sestává z určitého počtu veršů. Jednotlivé verše 

                                                 
91 Tamtéž, str. 406. 
92 Tamtéž, str. 406-407.  
93 Tamtéž, str. 407-408.  
94 SOKOL, J.: Čas a rytmus, str. 271. 
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mají takovou délku, dle toho, kolik obsahují stop. Přičemž jednotlivé stopy jsou 

zase tak a tak dlouhé, protože mají ten který určitý počet slabik atd.  

Jak můžeme vidět, ani na tomto příkladě z poetiky nelze dle Augustina najít způsob, 

jak přesně a správně měřit čas. Stojí totiž před námi další překážka: obvykle 

dochází k situaci, „že kratší verš, přednesený pomalu, déle trvá, než delší verš 

přednesený rychleji.“95 Augustin dochází k závěru, že čas není nic víc, než určitým 

trváním. Není si však jist trváním čeho. A ptá se znovu a opakovaně, co tedy celou 

tu dobu vlastně měří? „Vím, že měřím čas, neměřím však budoucího času, neboť 

ještě není. Neměřím ani přítomného času, neb nemá trvání. Neměřím ani minulého 

času, neboť již není. Co tedy vlastně měřím? Již jsem to řekl: Čas plynoucí, nikoliv 

čas minulý.“96  

Z předchozích úvah je zřejmé, že zásadním problémem se pro Augustina postupně 

stává otázka měřitelnosti času. Aby mohl své myšlenky a úvahy nad fenoménem 

času ještě více osvětlit, demonstruje je na příkladě zvuku lidského hlasu. 

Představme si zvuk libovolného hlasu, který začíná znít, zprvu zní nepřetržitě, 

posléze pomalu ustává, až přirozeně dozní a nastane ticho. Než se vůbec hlas 

rozechvěl, byl ještě v očekávání něčeho budoucího a nemohl se tudíž logicky měřit, 

protože ještě nenastal, ale ani v současné chvíli jej nelze měřit, z toho prostého 

důvodu, že již není – dozněl, skončil. Mohl se totiž měřit jen v případě, když ještě 

zněl, protože tehdy reálně existovalo, respektive znělo něco konkrétního, co se 

změřit mohlo.  

Augustin ve své úvaze pokračuje dále: ani za tehdejších podmínek nebyl zvuk hlasu 

něčím konstantním, protože byl ve fázi plynutí. Anebo právě díky tomu se zvuk 

hlasu změřit mohl? Dochází zde k závěru, „že plynoucí čas směřoval k nějakému 

prostoru času, v němž mohl být změřen, kdežto přítomný čas nemá takového 

prostoru.“97 Pokud vůbec mohl být za tehdejších podmínek změřen, měli bychom si 

uvědomit skutečnost, že v té chvíli již začal znít zase jiný hlas, jenž zní stále a bez 

přestávky. A nabádá a radí: „Změřme jej tedy, pokud zní; neboť až dozní, bude 

minulý a nedá se změřiti.“ 98 
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97 Tamtéž, str. 409. 
98 Tamtéž, str. 409. 
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Pokud jej budeme měřit, zaměřme se na jeho trvání. Avšak mějme na paměti, že 

hlas stále zní a nemůže být z toho důvodu změřen, neboť jakési mezidobí nelze 

změřit. Není možné tedy za těchto podmínek změřit hlas, aniž by dozněl, aby se 

mohlo říct, že je dlouhý, krátký, o polovinu kratší, dvakrát delší atd. A znovu 

opakuje svoji mantru, že až hlas dozní, definitivně zmizí. Je tedy možné jej  

za nějakých okolností vůbec změřit, ptá se již po několikáté Augustin. „A přece 

měříme čas, ovšem ne ten, který ještě není, ani ten, který již není, ani ten, který 

nemá trvání, ani ten, který nemá konce. Neměříme tedy ani budoucí, ani minulý, ani 

přítomný, ani plynoucí čas a přece měříme čas!“99 

Přičemž dochází k obdivuhodné myšlence subjektivního (vnitřního) prožívání času: 

„Ano, v tobě, duchu můj, měřím čas! ... V tobě měřím čas; měřím totiž ten dojem, 

který na sebe činí věci a který trvá, i když ony minuly. A tento přítomný dojem 

měřím, ne ty věci, které jej způsobily. Měřím-li čas, měřím tento dojem. Buď tedy 

tento dojem jest sám čas, nebo času vůbec neměřím.“100 

Vezměme si další Augustinův názorný příklad. Představme si, že chceme zazpívat 

známou píseň. Ještě než začneme zpívat, vztahuje se naše očekávání na celou píseň. 

Jakmile jsme však již začali, získali jsme za tu chvíli tolik dojmů z písně, které se 

nám otiskly do paměti. Celá naše činnost tak může být pokládána za vzpomínku 

vzhledem k tomu, co jsme zazpívali, a zároveň očekáváním vzhledem k tomu, co 

ještě máme zazpívat. Naše pozorování ale stále pokračuje, tudíž se z minulého stává 

to, co bylo budoucí. Celý ukončený děj pak přirozeně přechází v naši paměť. 

Augustin dochází k závěru, že to, co jsme si vysvětlili na příkladu uplývající písně, 

lze vztáhnout symbolicky i na celý lidský život, projevující se v jednotlivých 

životních fáze či obdobích. A totéž lze říct i o dějinách lidské společnosti, kde 

jednotlivé části tvoříme právě my jednotliví lidé, jakožto individuality. 

V samém závěru jedenácté kapitoly Vyznání se znovu vrací k rouhavé otázce 

věčných pochybovačů: „Co dělal Bůh, než stvořil nebe a zemi? Jak mu přišlo na 

mysl, aby něco stvořil, když předtím nikdy ničeho nečinil?“101 Augustin jim dává – 

po všech předchozích hlubokých úvahách – novou těžce vydobytou odpověď:  

„O slově nikdy nelze mluviti tam, kde není času. Když se tedy praví, že nikdy nic 

                                                 
99 Tamtéž, str. 410. 
100 Tamtéž, str. 411.  
101 Tamtéž, str. 415. 



44 

nečinil, co jiného se praví, než že v žádném čase neučinil? Ať konečně pochopí, že 

beze stvoření Tvého nemůže vůbec býti čas, a ustanou od pošetilého mluvení!  

Ať spíše obrátí svou pozornost k tomu, co jest před nimi, a pochopí, že Ty, věčný 

Stvořiteli všech časů, jsi přede všemi časy a že žádný čas a žádný tvor není Tobě 

souvěčný, i kdyby snad některý byl přede všemi časy.“102  

Augustin si po dlouhý čas svého rozvažování o povaze času nedovedl uspokojivě 

vysvětlit, jak je možné, že člověk se ubezpečuje o tom, že dobře ví, co je čas, avšak 

jen do oné chvíle, dokud se ho nikdo na čas nezeptá. Jakmile se ho totiž zeptá, 

nastává problém: nedokáže dát na tuto zdánlivě prostou otázku uspokojivou  

a jednoduchou odpověď. Jan Sokol k tomu dodává: „Dnešní antropolog by ho 

zajisté uspokojil: není na tom totiž nic divného. Neboť lidé o čase přemýšlejí nejvýš 

pár tisíc let, ale žijí v něm, co jsou na světě.“103 Dá se říci, že vše živé ve světě 

nějakým způsobem vnímá střídání světla a tmy, dne a noci. Slovo čas tak nejspíše 

ve svém původním smyslu a významu označovalo takové střídání protikladů, jež 

náleží k základním životním podmínkám života na naší Zemi. 
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4 Moderní pojetí problematiky času 

 

4. 1 Stephen Hawking: Stručná historie času 

Jako poslední kapitolu této bakalářské práce jsem se pokusil načrtnout, kam se 

problematika času a otázky o povaze časovosti posunuly v dnešní vědě. Jako 

vhodné pojetí k těmto úvahám jsem zvolil velikána o nic menšího, než kterým byl 

ve svém čase a oboru sv. Augustin, předního teoretického fyzika Stephena 

Hawkinga. Ten je nejen velkou personou na vědeckém poli, ale také jedním  

z nejzdařilejších popularizátorů současné vědy. Na jeho díle můžeme pozorovat, že 

Augustinovy otázky nacházejí v dnešní vědě stále své místo a neztratily nic ze své 

aktuálnosti, neboť problémy, které trápily Augustina ve čtvrtém století, se ukázaly 

jako nadčasové a klíčové pro lidské bytí. 

Augustinova kniha Vyznání je nejen o čase, Bohu a věčnosti, ale především o sobě 

samém, o svých pochybách, selháních a touze vše vypovědět, napravit, spočinout 

v náručí Nejvyššího. Ve srovnání s tím Hawkingova kniha pojednává především  

o vývoji a proměnách názorů na vznik světa a vesmíru vůbec, ale v některých 

kapitolách se otázkám Boha a věčnosti také věnuje. V těchto pasážích se snaží najít 

odpověď na slavnou Einsteinovou otázku, zda měl Bůh při stvoření světa vůbec  

na vybranou a proč jej stvořil právě tak a nikoliv jinak. Sám Hawking dochází 

nakonec k opačnému závěru než Augustin, tedy že vesmír nemá hranici v prostoru, 

nemá počátek v čase a není v něm žádné úlohy pro Stvořitele. 

Hawking se ptá, z čeho vlastně vesmír vznikl a k čemu směřuje. Zajímá ho, stejně 

jako Augustina několik století před ním, zda má vesmír počátek, a v případně že 

ano, tak co bylo před ním. Co je to čas, je čas konečný, nadejde někdy jeho konec? 

Jak vidíme, tyto otázky lidstvo a největší osobnosti a myslitele zajímají ve všech 

údobích lidských dějin, i když odpovědi – a hlavně prostředky a metody – k jejich 

výkladu se samozřejmě s vývojem vědy a techniky neustále mění, zpřesňují. 

Nepochybně zajímavou a inspirativní myšlenku, že by se vesmír jako celek mohl 

rozpínat nebo naopak smršťovat, nepovažoval žádný vědec či myslitel až do 

začátku dvacátého století za pravděpodobnou. Vesmír, podle nejrozšířenějšího 

názoru té doby, existuje buď věčně a v neměnné podobě, anebo byl v minulosti 
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stvořen v podstatě takový, jaký jej vidíme dnes. Hawking na toto přesvědčení 

odpovídá tak, že asi největší příčinou takového konzervativního přístupu byl patrně 

sklon lidí věřit ve věčné pravdy a doufat, že vesmír zůstane stálý a neměnný, 

zatímco oni jednou nepochybně zestárnou a zemřou. 

Jak vidíme, o vzniku vesmíru lidé přemýšleli od nepaměti. Dle dávných 

kosmologických modelů a židovských, křesťanských a islámských tradic byl vesmír 

stvořen, a dokonce v nepříliš dávné minulosti. Jedním z hlavních  

a nejpřesvědčivějších argumentů byla potřeba vysvětlení „prvotní příčiny“ 

k vysvětlení existence vesmíru. Máme totiž tendenci zdůvodňovat jednu událost 

jako následek nějaké předchozí události. 

Ostatně otázce věčnosti a nekonečnosti vesmíru se věnoval v Kritice čistého 

rozumu i německý filosof Immanuel Kant. Tuto otázku řadil mezi tzv. antinomie – 

tedy jakési protimluvy čistého rozumu, protože byl přesvědčený o tom, že lze najít 

stejně dobré důvody jak pro myšlenku, že vesmír měl počátek, tak pro víru, že je 

věčný. „Je-li vesmír věčný, musel před každou událostí uplynout nekonečně dlouhý 

časový úsek, což považoval Kant za absurdní. Pokud naopak měl vesmír počátek 

v minulosti, musela, jak se Kant domníval, před tímto počátkem uplynout 

nekonečná doba. Proč by měl právě v určitém okamžiku vzniknout vesmír?“104 

Z této úvahy plyne, že ve skutečnosti jsou oba argumenty pro věčný vesmír i proti 

němu stejné a založené na předpokladu, že čas plyne neustále, to znamená nezávisle 

na existenci či neexistenci vesmíru.  

Otázka po pojmu času pak v tomto pojetí ztrácí před vznikem vesmíru své 

opodstatnění. Zabýval se jí ostatně i Augustin, jak jsme již několikrát uvedli, když 

chtěl odpovědět na všetečné dotazy svých pochybovačných současníků, kteří se 

ptali, co dělal Bůh před stvořením světa. Když pomineme dodnes tradovanou  

a proslavenou větu o připravovaném pekle pro ty, kteří takové otázky kladou, pak 

seriozně musíme říct, že Augustin soudil, že čas je vlastností vesmíru a neexistoval 

dříve, než vznikl samotný vesmír. 

Dle Hawkinga lze říct, že čas začíná v okamžiku velkého třesku, a to proto, že 

předchozí časy prostě nejsou definovány. Tento druh počátku vesmíru se však velmi 

liší od počátků, které jsme měli na mysli u uvedených filosofů. „U neměnného 
                                                 
104 HAWKING, S.: Stručná historie času, str. 19. 
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vesmíru má počátek svou příčinu vně vesmíru. Mohl nastat, ale také nemusel; není 

fyzikálně nutný. Bůh mohl stvořit vesmír v libovolném okamžiku v minulosti. Ale 

pokud se vesmír rozšiřuje, mohou existovat také důvody, proč se začal rozšiřovat. 

Stále si ještě můžeme představit, že Bůh stvořil vesmír v okamžiku velkého třesku 

nebo i později (učinil- li to tak, že dne vesmír vypadá, jako by vznikl při velkém 

třesku). Ale nemá smysl předpokládat, že vesmír byl stvořen před velkým třeskem. 

Expandující model sice Stvořitele nevylučuje, ale omezuje dobu, kdy mohl odvést 

svou práci.“105 

V souvislosti s novými poznatky, které přinesla teorie relativity, Hawking píše:  

„V relativitě neexistuje žádný jednoznačně daný absolutní čas; namísto něj má 

každý jednotlivec svou vlastní míru času, závislou na tom, kde se nachází a jak se 

pohybuje. Před rokem 1915 jsme prostor a čas považovali za jeviště, na němž  

se odehrávají události, ale jež události samy nikterak neovlivňují. Bylo to tak  

i v rámci speciální teorie relativity. Tělesa se pohybovala, síly přitahovaly  

a odpuzovaly, ale prostor a čas zůstávaly neměnné. Bylo tedy přirozené 

předpokládat, že prostor a čas existují věčně.“106  

Jak ovšem Hawking poznamenává dál, v následujících několika desítkách let po 

zrodu relativistické fyziky se na celkovém obrazu vesmíru změnilo právě chápání 

prostoru a času. „Starou myšlenku v podstatě neměnného vesmíru nahradil 

dynamický model rozpínajícího se vesmíru, který se patrně zrodil před konečnou 

dobou a jenž možná v konečném čase opět skončí.“107 Hawkingovi se společně  

s jeho kolegou Rogerem Penrosem podařilo v dalších letech na základě Einsteinovy 

teorie prokázat, že vesmír měl nepochybně svůj počátek a snad dospěje i ke svému 

konci. 

Mnozí vědci jsou zajedno v tom – a Hawking s tímto názorem souzní –, že je 

správné studovat vesmír po velkém třesku, ale neměli bychom zkoumat samotný 

velký třesk, a to z prostého důvodu, že ten byl okamžikem stvoření, a tedy prací 

Boha. Zároveň ale podle něj existuje možnost, že prostoročas je konečný, ale bez 

hranice. To by ale potom znamenalo, že žádný okamžik stvoření nenastal. Jak již 

tedy bylo řečeno, velký třesk a všechny dřívější události bychom tedy měli z teorie 
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vyjmout, protože na žádná dostupná pozorování vliv nemají. Prostoročas by v tom 

případě měl hranici – svůj počátek – ve velkém třesku. 

Naskýtá se také možnost, že Bůh samozřejmě ví, jak vesmír začal, ale my nejsme 

schopni a nikdy nebudeme nalézt nějaký důvod, proč to bylo právě tak a nikoliv 

jinak. Jiná varianta uvažování je taková, že „neexistuje žádný okraj vesmíru,  

na němž bychom se museli odvolávat na Boha nebo neznámé zákony ke stanovení 

okrajových podmínek prostoročasu. Dalo by se říci, že hraniční podmínkou vesmíru 

je, že žádnou hranici nemá. Vesmír je zcela úplný a na vnějšku ho nic neovlivňuje. 

Ani nebyl stvořen, ani nebude zničen. Prostě JE.“108 

Jaká je tedy vůbec úloha Boha v záležitostech vesmíru? Když přihlédneme 

k úspěchům vědeckých teorií při popisu přírody, můžeme konstatovat, že Bůh 

ponechává svět vyvíjet se podle vědeckých zákonů a nijak nezasahuje, aby tyto 

vědecké zákony nenarušil. Tyto zákony však neříkají jedno: jak vesmír vypadal na 

svém počátku. V tomto smyslu, tato kompetence je příslušná jen a jen Bohu. 

„Dokud má vesmír počátek, můžeme předpokládat, že mí i Stvořitele. Je-li však 

vesmír uzavřen zcela sám do sebe, nemá-li hranici či okraj, potom nemá počátek, 

ani konec; prostě je.“109 V této souvislosti se můžeme ptát, jaká je tedy úloha Boha 

v tomto světě, potažmo v celém vesmíru?  

Jednou z možností je objevení tzv. sjednocující teorie všeho, která možná vysvětlí  

i otázku boží prozřetelnosti. Je však taková teorie vůbec myslitelná? Nebo prostě 

neexistuje žádná definitivní teorie vesmíru a my se nepatrně krok po krůčku k ní 

přibližujeme, ale nikdy jí nedosáhneme. Anebo žádná teorie vesmíru neexistuje  

a jednotlivé události nelze za určitých podmínek a s naším intelektuálním fondem 

předvídat, vše se děje náhodně, libovolným způsobem? 

Zajisté se najdou ti, kteří namítnou, že úplný soubor zákonů by omezoval Boha při 

ovlivňování světa. „Připomíná to starodávný paradox: může Bůh udělat tak těžký 

kámen, že ho potom neuzvedne? Jenomže myšlenka, že by Bůh mohl chtít změnit 

svůj úmysl, je klam, o kterém hovořil už svatý Augustin – způsobuje ho představa 
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Boha jako bytosti existující v čase. Čas je naopak vlastností vesmíru, který Bůh 

stvořil. A předpokládáme, že věděl, co zamýšlel, když tak učinil.“ 110 

A i kdybychom takovou sjednocenou a úplnou teorii přece jen někdy nalezli, 

neznamenalo by to ještě jistotu, že bychom přesto dokázali všechny jevy  

v budoucnu předpovídat a vysvětlit. Úplná, logická a sjednocená teorie by totiž byla 

pouze prvním krokem k našemu cíli. A tím je bezpochyby odvěká lidská touha 

událostem, ale především samotné naší existenci porozumět a pochopit ji. 
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Závěr 

 

Od samého počátku civilizace si lidé přáli poznat skrytý řád světa. Také dnes  

se toužíme dozvědět, proč jsme zde, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Nejhlubší 

lidská touha po poznání je dostatečným motivem k pokračujícímu hledání  

a objevování. A naším cílem a přáním není – stejně jako u Augustina a jiných 

myslitelů – nic menšího než co možná nejúplnější pochopení smyslu života a světa, 

v němž žijeme. I dnes je přes všechny úspěchy a pokrok vědy zřejmé, že žádná 

teorie ani matematický model není schopen podat odpověď na otázku, proč a jak 

vlastně vesmír, který se snažíme popsat a pochopit, funguje a existuje. Z jakého 

důvodu vznikl. Má snad důvod uzavřen jen sám v sobě či k tomu potřebuje 

Stvořitele, a pokud ano, má on nějaký vliv na vesmír? 

Nalezneme-li kdy na otázku, proč my (lidstvo a naše kultura) a vesmír existujeme, 

nějakou odpověď, bude to znamenat velké vítězství lidského ducha nad hmotou –  

a možná pochopíme i mysl Boha. Obávám se však, že si tuto otázku budou klást  

i členové generací, které přijdou po nás. Myslím, že je to úkol, který bytostně patří 

k lidské podstatě, a že se tomuto dotazování po smyslu života nemůže žádná lidská 

bytost v jakékoliv době vyhnout. Je to naše lidská jistota, naše lidská věčnost. 

Celé východisko Augustinovy filosofie bychom mohli najít v jeho metafoře, v níž 

říká, že každý z nás by měl především vejít sám do sebe a nechodit hledat smysl 

života ven, protože pravda bydlí uvnitř člověka. Hledání pravdy, cíle  

a smyslu všeho myšlení, začíná sebepoznáním, vnitřní zkušeností; neboť v sobě 

samém nalézám základ všech jistot: jistotu, že jsem. I kdyby člověk pochyboval  

o všem na světě, nemůže pochybovat o tom, že pochybuji, to je základ a platforma 

Augustinova myšlenkového východiska. 

Pravda, věčná a nezměnitelná nemůže být dílem nevěčného, zániku podléhajícího 

člověka; musí mít svůj důvod v Bohu. Bůh je světlo, v němž vše vidíme  

a posuzujeme, střed, k němuž se ostatní pravdy sbíhají; každé rozumové poznání  

je v podstatě poznání Boha. Sám Augustin to vystihl lapidárním, leč výstižným  

a všeříkajícím přáním, že Boha a duši si přeje poznat, dále pak nic. 
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