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I.

József Balogh bol jedným z významných klasických filológov, prekladateľov, re
daktorov a kultúrnych činiteľov prvej polovice 20. storočia. V centre pozornosti jeho vý
skumu stála patristika (predovšetkým sv. Augustín), ale jeho štúdie boli publikované aj 
v antikvistických (Catulus, Vergílius), maďarských latinistických (sv. Štefan, sv. Gerhard) 
a etnografických (napr. fenomén hlasnej a tichej modlitby) kruhoch. Ako redaktor La 
Nouvelle Revue de Hongrie, neskôr The Hungarian Quarterly a angažovaný prívrženec 
klasických štúdií získal svojou činnosťou kultúrnopolitický vplyv a význam. V súčasnosti 
je známy v širšom okruhu najmä vďaka maďarskému prekladu Vyznaní sv. Augustína, 
ako aj vďaka výskumu komunikačných dejín v oblasti čítania a písania nahlas.

Domáci (maďarský, pozn. prekl.) literárny a umelecký historiografický výskum sa 
od počiatku osemdesiatych rokoch 20. storočia snažil odhaliť najvýraznejšie momenty 
jeho osobnosti, života, literárnych a vedeckých vzťahov, ako aj jeho redaktorskej činnos
ti.1 V druhej polovici deväťdesiatych rokov jeho dielo vyvolalo ohlas aj mimo úzkych 
odborných kruhov. Vydavateľstvá Akadémiai Kiadó a Windsor Kiadó publikovali v re- 
printovom vydaní Baloghov preklad Vyznaní, zverejnený pôvodne v roku 1943; predslov 
k nemu napísal István Borzsák.2 Od tých čias sa pozornosť upriamila aj na tú časť 
Baloghových aktivít, ktorú „objavili“ západné vedy už o niekoľko desaťročí skôr: prob
lém hlasného čítania a písania. Počínajúc rokom 1997 venoval niekoľko štúdií objasneniu 
problémov z tejto oblasti Tamás Demeter, pričom obsiahol analýzy nachádzajúce sa aj vo 
výskume komunikačných dejín (predovšetkým práce Erica A. Havelocka).3 V roku 2001 
vydal Demeter taktiež výber z Baloghových prác.4 Toto vydanie oboznámilo s časťou 
Baloghovho bádania zameraného na hlasné čítanie a písanie aj tých literárnych vedcov, 
historikov filozofie a komunikácie, ktorí sa výskumom staroveku nezaoberajú.

Vplyv Baloghových prác na oblasť klasických filológií, ako aj na oblasť komuni
kačných a mediálnych vied sa v súčasnosti oveľa výraznejšie prejavuje v zahraničnom

1 KABDEBÓ, Lórant: A koltô és egy szerkesztô: Babits Mihály és Balogh József kapcsolata. In: 
KELEVÉZ, Ágnes (ed.): Mint kulônos hirmondó. Budapest : Petófi Irodalmi Múzeum, 1983, s. 185 -  
213; FRANK, Tibor: Editing as Politics: József Balogh and The Hungarian Quarterly. In: The Hungarian 
Quarterly, 34 (1993), s. 5 -  13.

2 SZENT AGOSTON: Vallomásai. Preložil, poznámky a úvod napísal József Balogh, predslov István 
Borzsák. Budapest : Akadémiai/Windsor, 1995, I -  II. Pôvodné vydanie sa objavilo v edičnom rade 
„A Parthenon kétnyelvu klasszikusai“ . Budapest: Franklin Társulat, 1943. Baloghov úvod ďalej len ako 
Úvod. Balogh preložil prvých desať kníh Confessiones (teda vlastne autobiografické knihy).

3DEMETER Tamás: Balogh József és a filozófiatôrténet. In: Irodalomtôrténet, 78 (1997), s. 248 -  256; 
Két filozófiatôrténeti értelmezés párhuzamai. In: Antik Tanulmányok, 51 (1997), s. 197 -  203; ako aj 
A kommunikációfilozófia magyar elôfutára. In: BEKES, Vera (ed.): A kreativitás mintázatai. Budapest: 
Áron, 2004, s. 178-203.

4 BALOGH, József: Hangzó oldalát. Voces paginarum. Budapest: Kávé, 2001.

218 Slovenská literatúra, 54, 2007, č. 3



než v maďarskom bádaní.5 Jednu z (politických) príčin tejto poľutovaniahodnej skutočnos
ti môžu osvetliť slová Istvána Borzsáka napísané v roku 1995: „Počas života Józsefa 
Balogha vedeli, kto je, vážili si jeho schopnosti, vedeckú pripravenosť a jeho výnimočný 
organizačný talent. V súčasnosti menej; v rokoch po jeho smrti sa o ňom zasa dlho úplne 
mlčalo alebo zaujato, ba nepriateľsky odsudzovali jeho dielo, robiac z neho veľkoryso prí
vrženca ,kontrarevolučného‘ systému, hlásateľa konzervatívnej veľkokapitálovej orientá
cie.“6 Tieto momenty recepcie Baloghovho života a diela po jeho smrti môžeme považovať 
hoci aj za historické podobenstvo: žiaka Adolfa von Hamacka a Eduarda Nordena, európ
skeho vedca a kultúrneho politika orientujúceho sa anglickým a francúzskym smerom, zač
ne gestapo prenasledovať hneď v prvý deň (!) nemeckej okupácie, onedlho ho chytí a za
vraždí; o niekoľko desaťročí neskôr etablovaný komunistický systém ho zasa pre antiko- 
munistickú minulosť a (opäť len) pre prozápadnú orientáciu „prenasleduje“ (za)mlčaním...

U Balogha sa výskumy zamerané na hlasné čítanie organicky včleňujú do maďar
ského bádania dejín a teórie komunikácie prvých desaťročí 20. storočia. V tomto období 
sa oživil záujem o také javy sprostredkovania významu, ako sú charakteristické znaky 
a vzájomné vzťahy slovesnosti a písomníctva, a vynorila sa otázka, ako budú vplývať 
nové technické médiá na ľudskú kultúru v najširšom zmysle, a to vzhľadom na spoločen
skú a vedeckú organizáciu, ako aj napríklad na formy recepcie literatúry. V tejto súvislos
ti by sme v prvom rade spomenuli Menyhérta Palágyiho z oblasti filozofického myslenia,

5 V dvadsiatych a tridsiatych rokoch bola situácia iná. Na Baloghove práce sa odvolávali János Horváth, 
Tivadar Thienemann alebo Bela Zolnai. (O vzťahu Zolnaiho a Balogha pozri štúdiu KOVACS, Bela 
Lóránt: Médium és stílus: A nyelv optikája és akusztikája Zolnai Béla életmuvében. In: OLÁH, Szabolcs 
-  ŠIMON, Attila -  SZIRAK, Péter (ed.): Szerep és kôzeg. Medialilás a magyar kultúratudományok 20. 
századi tärténetében. Budapest: Ráció, 2006, s. 149 -  168.) Vo svojom texte Abécé a hangról és szava- 
lásról odkazuje Dezsó Kostolányi v súvislosti so svojím návykom čítať nahlas, síce bez uvedenia mena, 
ale celkom určite na Balogha. Medzinárodný vplyv Balogha dobre vystihuje Demeterovo zistenie, podľa 
ktorého „v príslušnej medzinárodnej odbornej literatúre dodnes pôsobí ako povinný odkaz“ 
(A kommunikációfilozófia magyar elôfutára, s. 178 -  179). -  Niekoľko položiek k téme z okruhu výsku
mu staroveku: HENDRICKSON, G. L.: Ancient Reading. In: Clässical Journal, 25 (1929), s. 182 -  196; 
WOHLEB, Leo: Ein Beitrag zur Geschichte des lauten Lesens. In: Philologus, 85 (1929), s. 111-112; 
CLARK, W. P.: Ancient Reading. In: Classical Journal, 26 (1931), s. 698 -  700; McCARTNEY, E. S.: 
Notes on Reading and Praying Audibly. In: Classical Philology, 43 (1948), s. 184 — 187; KENYON, 
Frederick G.: Books and Readers in Ancient Greece and Rome. Oxford : Clarendon Press, 1951 (1932); 
TURNER, E. G.: Athenian Books in the Fifth andFourth Centuries, B. C. London : University College 
Publications, 1952; KNOX, Bernard M. W.: Silent Reading in Antiquity. In: Greek, Roman andBizantine 
Studies, 9 (1968), s. 421 -  435; STARR, Raymond J.: Reading Aloud: Lectores and Roman Reading. In: 
Classical Journal, 86 (1990/1991), s. 337-343 . -Niekoľko príkladov z oblasti mediálnych a kultúrnych 
vied: McLUHAN, Marshall: A Gutenberg-galcaás, Budapest : Trezor, 2001 (1962); ONG, Walter J.: 
Orality and Ĺiteracy. London : Methuen, 1982; CAVALLO, Guglielmo: A volumentôl a codexig: Az ol- 
vasás a római világban. In: CAVALLO, Guglielmo -  CHARTIER, Roger (ed.): Az olvasás kultúrtorténe- 
te a nyugati világban. Budapest: Balassi, 2000 (1997), s. 71 -  97. Z interdisciplnámej oblasti spomeňme 
napríklad SVENBRO, Jesper: Phrasikleia: An Anthropology o f Reading in Ancient Greece. Ithacat 
London : Cornell University Press, 1993 (1988). Problematika hlasného čítania a písania priniesla pod
nety aj do filozofickej hermeneutiky; pozri GADAMER, Hans-Georg: Hôren -  Sehen -  Lesen. In: 
GADAMER, Hans-Georg: Gesammelte Werke, VIII, Tubingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1993, 
s. 271-278 .

6 Borzsák, c. d. III.
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Istvána Hajnala z dejín spoločenstiev, Bélu Zolnaiho z dejín štýlov, z literárnej teórie 
zasa Tivadara Thienemanna.7 Spomínaný výskum bol v štyridsiatych rokoch prerušený 
(to je druhé, vedecko-historické vysvetlenie vyčerpania maďarskej recepcie Balogha) 
a znova začal len v poslednom poldruha desaťročí (hoci nie v literárnej vede, ale -  
prostredníctvom Krištofa Nyíriho -  vo výskume dejín filozofie a zmyslu).

Strata ideologického tlaku sama osebe ešte nemôže vysvetliť súčasný oživený záu
jem o Baloghove práce. Bolo tiež potrebné, aby sa v maďarskej vede objavili tie aspekty, 
ktoré od začiatku osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia silne formo
vali kladenie otázok v rámci istých smerov európskych humanitných alebo (čo je  v súčas
nosti asi rozšírenejší pojem) kultúrnych vied. Vo vzťahu k literárnej vede to znamená, že 
prax interpretácie literárneho textu sa (znovu) otvorila takým javom spoločenskej pro
dukcie, ktoré formujú a regulujú vytváranie, distribúciu a recepciu textov: čoraz dôraz
nejšie sa vynárajú otázky spôsobu mediálnej existencie textov, ich materiálnych a tech
nických nosičov, ako aj ich inštitucionálneho a kultúrneho vymedzenia. Aj ja  sám sa po
kúsim situovať jednu menšiu, no ústrednú časť Baloghovho diela do tohto rámca: analy
zujem jeho interpretáciu sv. Augustína. Prvým krokom tejto analýzy však musí byť refle
xia jeho prác týkajúcich sa problematiky hlasného čítania a písania. Nielen preto, že 
Augustín je „protagonistom“ Baloghových štúdií Voces paginarum a A hangos olvasás és 
írás,8 9 ale aj preto, že augustínovské spôsoby čítania sú naozaj zrozumiteľné z práve uve
dených štúdií (z tohto hľadiska sa najdôležitejšia augustínovská interpretácia Vaša lecta 
etpretiosď  objavila skôr ako vyššie uvedené, avšak vytvorenie systémového stanoviska 
a počiatok zbierania materiálu sa kladie do tých istých rokov).

II.

Rozhodujúce impulzy na preskúmanie problému hlasného čítania získal Balogh 
od dvoch autorov: Friedricha Nietzscheho, ktorý vymenil kariéru klasického filológa za 
filozofickú, a Eduarda Nordena, veľkého majstra výskumu antickej prózy.10 Nietzsche 
sa na viacerých miestach odvoláva na staroveký jav hlasného čítania, konfrontujúc ho 
s dobovým tichým čítaním. Príčinu úpadku dobového nemeckého štýlu vidí v tom, že 
„Nemec nečíta nahlas, nie pre uši, len očami: uši si zatiaľ odložil do zásuvky“.11 To je

7 K. tomu pozri DEMETER,Tamás: A kommunikáció iránti érdeklódés megélénkiilése a századelôn. In: 
OLÁH, Szabolcs — ŠIMON, Attila -  SZIRÁK, Péter (ed.), c. d., s. 207 -  222. (Týmito otázkami sa zao
berá vedecká publikácia Szerep és kozeg, v prvom rade -  no zďaleka nie výlučne -  z aspektu literárnej 
vedy.) K širšiemu kontextu maďarského výskumu a dejinám ich vplyvu pozri NYÍRI, Krištof: Ausztria 
avagy a posztmodern keletlcezése; Hajnal István idôszeríísége; ako aj A hagyományfilozófiája. Budapest, 
1994, s. 6 5 -8 2 , 132-143 .

8 BALOGH, József: „ Voces paginarum Adalékok a hangos olvasás és ¡rás kérdéséhez. Budapest : 
FranklinTársulat, 1921(ďalej ako VP); ako aj Ahangos olvasás és írás: Ujabb adalékok ajelenség tôrté- 
netéhez és természetrajzához. In: Magyar Nyelv, 22 (1926), s. 25 -  39 (ďalej ako ÚA).

9BALOGH, József: „ Vaša lecta etpretiosa": Szent Agoston Konfessziói: Egy stilustorténeti tanulmány 
vázlata. Budapest: Franklin, 1918 (ďalej ako VLP).

,0K tomu pozri DEMETER, c. d., s. 182 -  185.
11 NIETZSCHE, Friedrich: Túljón és rosszon. Preložil, poznámky a doslov napísal Gyôrgy Tatár. Budapest 

: IKON, 1995, VIII. časť, 247. oddiel. Túto pasáž cituje aj Balogh, VP, 3 - 4 .
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aj dôvod, prečo je  pre moderného čitateľa je antická (predovšetkým rímska) literatúra 
príliš „rétorická“, v porovnaní s „prirodzeným“ štýlom vyzerá „umelo“. Kým starove
ká próza je „ozvenou hlasnej reči“, „próza je odvoditeľná skôr z písma, jej štylistika sa 
zjavuje ako percepcia čítania. Čítajúci a počúvajúci však vyžadujú úplne rozdielne for
my prednesu, a preto im antická literatúra znie ,rétoricky1: zameriava sa najmä na uši, 
aby si ich získala“.12

Eduard Norden prišiel vo svojej práci Die Antike Kunstprosa k záveru, že v antikvi- 
ách bola určujúca prax hlasného čítania. Vo vydaní diela z roku 1898 podporil svoje tvr
denie ešte jedným nespochybniteľným dôkazom: tou pasážou Vyznaní, kde sv. Augustín 
prekvapene zisťuje, že keď sa Ambróz, milánsky biskup, utiahol do svojej izby a zahĺbil 
sa do čítania, čítal potichu (Confessiones, VI, 3,3: voxautem et lingua quiescebant... eum 
legentem vidimus tacite et aliter numquam). Podľa Nordena práve Augustínov úžas sved
čí o tom, že nemé čítanie bolo považované za zarážajúcu zriedkavosť, zvyčajnou praxou 
bolo teda hlasné čítanie. O úkaze hlasného čítania nehovoria pramene preto, lebo v staro
veku bolo samozrejmosťou. Hlasné čítanie možno dokázať takými miestami, ktoré podá
vajú svedectvo o nemom čítaní, a tento úkaz spomínajú ako niečo abnormálne (VP, 6). 
V neskoršom vydaní diela, opierajúc sa o výskumy iných (medzi ostatnými i Baloghove), 
Norden už vymenúva viacero pasáží, ktoré jeho tvrdenia podporujú. Balogh sa v štúdii 
„Vocespaginarum“ pokúša dokazovať výskyt hlasného čítania podobným spôsobom, a to 
na základe miest, ktoré uviedol Norden, ako aj novými príkladmi.

Bernard M. W. Knox v štúdii Silení Reading inAntiquity (1968) podáva presvedčivú 
kritiku Baloghovej metódy a sčasti ukazuje, že pasáže rozoberané maďarským vedcom 
nesvedčia o úkaze hlasného čítania. Knox podrobuje kritike predovšetkým to, že Bálogh 
príliš rozširuje výskyt hlasného čítania a hovorí o nemom čítaní, akoby bolo v každom 
prípade a v celom staroveku „niečím výnimočným“.13 Jednak teda polemizuje s tým, že 
by každý text za každých okolností čítali nahlas, jednak sa odvoláva aj na historické as
pekty a kultúrne zvyky jednotlivých oblastí, výrazne sa odlišuj úce i v rámci Rímskej ríše. 
Táto kritika sa zdá byť na mieste. Avšak Knox uznáva, že v prípade faktu, ktorý je vo 
výskume dodnes sprevádzaný súhlasom, že v antikviách v prípade literárnych textov 
(a sem patria diela nachádzajúce sa mimo, resp. na pomedzí nášho pojmu literárnosti, ako 
napr. rečnícke prejavy, písanie dejín a väčšia časť filozofických diel) bolo hlasné čítanie 
-  nie výlučnou, ale -  určujúcou praxou. (Napríklad grécku a latinskú metrickú poéziu si 
možno len ťažko vychutnať, ba čo viac: nedá sa vôbec čítať alebo prečítať inak ako 
prostredníctvom hlasného čítania, už len pre fonetické zvláštnosti Umožňujúce pravidelný 
prízvuk -  a to sme sa ešte ani nedotkli estetiky zvuku.) Za zmienku stojí aj to, že Knox sa 
nezaoberá dobovými kresťanskými miestami, z Vyznaní venuje niekoľko slov iba výjavu 
s Ambróziom a slávnemu výjavu v záhrade a na ich základe uznáva Baloghovo tvrdenie, 
že tu sa tiché čítanie javí byť naozaj „čímsi mimoriadnym“.

12NIETZSCHE, Friedrich: Rétorika. In: THOMKA, Beáta (ed.): Az irodalom elméletei. Preložil Zsolt 
Farkas. Pécs : Jelenkor, 1997, s. 20. Balogh cituje originál (VP, 27).

13 KNOX, c. d., s. 435. Knox sa odvoláva na nemecké verzie Baloghových štúdií: BALOGH, Josef: „Voces 
paginarum“: Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens. In: Philologus, 82 (1927), s. 84 
-  109, 202 -  240. Štúdia vyšla aj knižne (Leipzig, Dictriclťsche Verlagsbuchhandlung, 1926).
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Ak chceme posúdiť Baloghov výkon primerane, musíme uznať, že vo vedeckom 
zápale bol náchylný uvedený úkaz príliš rozširovať a že textové analýzy, ktoré chcel po
núknuť ako referenciálny a jazykový dôkaz hlasného čítania, nie sú zbavené omylov 
a nadinterpretácií. Jeho analýzy zároveň urobili rozhodujúcim spôsobom prvé kroky 
správnym smerom; v súčasnosti množstvo štúdií a kníh dokazuje dôležitú a určujúcu 
rolu, ktorú zohrávalo hlasné čítanie v starovekej písomnej kultúre. Popri hlasnom čítaní 
(a k nemu sa vzťahujúcom hlasnom písaní) možno však pozorovať i výskyt nemého číta
nia a písania (Knox to dokazuje gréckymi príkladmi z 5. storočia pred Kr.): možno pred
pokladať, že tieto dva návyky jestvovali vedľa seba a záviselo od povahy textu, situácie, 
podmienok čítania, kvantity čítaného textu a čitateľovej praxe a skúseností, ktorý z nich 
použili. Samozrejme, možno konštatovať aj to, že medzi hlasným a nemým čítaním je 
pozorovateľných množstvo medzistupňov: od artikulovaného, hlasného čítania („predčí- 
tavania“) cez artikulovaný šepot, neartikulované mrmlanie, nemý pohyb pier sledujúci 
text až k samovoľnému pohybu artikulačných orgánov a k výslovnosti, ktorá prebieha 
čisto „vnútorným hlasom“, a nakoniec k bezhlasnému čítaniu, odlišnému aj od mentálnej 
artikulácie, realizovanému iba opticky.14

Nespochybniteľnou zásluhou Baloghových analýz orientujúcich ša týmto smerom 
je, že upriamili pozornosť na dôležitosť sprostredkovacích foriem literárnych textov: 
nemé čítanie, prebiehajúce očami, obvyklé v modemom svete, predstavuje vo vnímaní 
textu vzhľadom na hlasné, ušiam určené čítanie podstatnú odlišnosť. Bádatelia antickej 
literatúry si už počas svojho vzdelávania privyknú čítať texty aj -  či predovšetkým -  na
hlas. Rovnako sa však bez tohto postupu nezaobídu ani skúmatelia ostatných období: ak 
z výskumu literárnych jazykov vylúčime akustický aspekt, umelo obmedzíme jazykové 
dimenzie zmyslu.

Napokon stojí za to položiť si o tázku- čo vlastne podnietilo Balogha skúmať hlasné 
čítanie, teda čítané, avšak živé, znejúce slovo! Posledné strany , Voces Paginarum‘ (VP, 
s. 29 -  30) uchovávajú odpoveď hodnú zamyslenia. Podľa Balogha dala podstatný im
pulz na ceste vedúcej k nemému čítaniu kníhtlač, mechanizácia čítania-písania. 
„Považujem za pravdepodobné, že kníhtlač na jednej strane čistotou písmen, pravidelným 
ohraničením slov a odstránením komplikovaných stredovekých skratiek umožnila rýchle 
a ľahké čítanie, na druhej strane podnietila čitateľa dovtedy neslýchaným množstvom li
teratúry k čítaniu urýchlenému a povrchnému. Vyvinula sa taká prax, s ktorou si hlas či
tateľa nemohol tak ľahko poradiť. Vysvetlenie pre onemenie čítania musíme hľadať azda 
smerom, na ktorý poukazuje tento predpoklad“ -  formuluje Balogh. Proces tejto mecha
nizácie prebieha aj od vynálezu kníhtlače. Balogh spomína vynález písacieho stroja, dik
tafónu, hovoriaceho prístroja, ako aj telegraf a telefón, ktoré „slúžia na mechanizáciu pí
saného a hovoreného ľudského slova“. So zvláštnym dôrazom hovorí „o pohyblivej foto
grafii“, ktorá „nielenže vytláča z javiska živé slovo“, ale „do určitej miery sa stala suro- 
gátom kníh“. Obzvlášť kriticky sa vyjadruje o žurnalistickej tlači, ktorá v porovnaní so 
starovekou kultúrou, rétorikou „pochováva ľudské slovo do olovených písmen a devalvu
je ho“. (Možno sa na tomto mieste oplatí pripomenúť, že Nietzsche bol podobne nesmier

14 Hendrickson, v poznámke 6, c. d., s. 193.
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ne odmietavý k novinám ako k nivelizujúcemu svetu demokratickej verejnosti, no neod
mietal vtedy rozšírený mechanicko-technický prostriedok, písací stroj.)15 Spomedzi 
Baloghových súčasníkov možno spomenúť Ludwiga Wittgensteina a Martina Heideggera, 
ktorí vo svojej filozofii venovali pozornosť skúsenosti živého slova — teda javu, ktorý 
neskôr Walter J. Ong nazval „prvotná verbálnosť“ —, a nesmieme si ho vážili, predo
všetkým v porovnaní s písomníctvom vytvoreným technickými prostriedkami, ako aj 
technicky sprostredkovaným slovom („druhotná verbálnosť“).16 V Baloghových slovách, 
v konfrontácii umŕtvujúceho písma a životodarného ducha, sa zrejme vzdialenejšie ozýva 
Platónova kritika písma aj slová apoštola Pavla.17

Podľa Baloghovho názoru naše dnešné „mŕtve písmeno je po zásluhe nasledované 
bezživotným nemým čítaním. Ale písmo minulosti žilo, jej stránky sa ozývali; túto litera
túru, od Homéra po Ronsarda, treba čítať nahlas a čítať nahlas značí toľko, ako ,oživiť 
nesmrteľných1“. Balogh vidí hrozbu pre večné hodnoty humanity v narastaní sprostred
kovania a mechanizácie ľudského slova, v tom, že sa pre svoju závislosť stalo samo slovo 
čírym technickým prostriedkom: „Nie je možné neobjaviť v tom všetkom, ako odumiera 
najvznešenejší komunikačný prostriedok myšlienky, to, čo bolo v hĺbke slova individuál
nym, humanistickým a umeleckou hodnotou.“ Baloghovu narativitu dejín úpadku rozvi
nutú v tomto bode charakterizuje humanistické, technicko-kritické,18 fonoceíitrické 
nastavenie a viera v individualitu, zviazané s predstavou „ľudskej podstaty“. S hodnotením 
mediálno-technických vymedzení nemusíme súhlasiť: Baloghove analýzy však v každom 
prípade ponúkajú pre výskum antickej (a nielen antickej) literatúry nové a produktívne 
podnety.

III.

Problémom prác mediálnych kultúrnych vied, založených na technicko-komunikač- 
ných technológiách, je redukcia príčin premien charakteristík ľudskej komunikácie na 
technicko-materiálne podmienky sprostredkovania významu (alebo presnejšie: prenosu 
znaku). Prácam Józsefa Balogha toto nebezpečenstvo nehrozí: o jave hlasného a nemého 
čítania hovorí vždy v širších kultúrnych súvislostiach. Dotýka sa aj technických podmie-

15 O príčinách a dôsledkoch pozri KITTLER, Friedrich A.: Gramophone, Film, Typewriter. Stanford : 
Stanford University Press, 1999, s. 200 -  214.

16 K  tomu pozri NYÍR1, Krištof: Heidegger és Wittgenstein; írásbeliség és privátnyelv-argumentum, c. d., 
s. 83 -99, 100-116.

I7PLATÓN: Phaidroš. 274 c -  275 e; Siedmy list, 341b -  344 e; 2 Kor., 3, 6.
18 Súčasne tento postoj -  aspoň pokiaľ berieme do úvahy Baloghovu redaktorskú činnosť -  zďaleka nezna

mená úplnú kritiku alebo odsúdenie; skôr je  nasmerovaný proti nenáročnosti hromadnej produkcie. 
Balogh vždy dôkladne koncipoval vzhľad publikácií, ktoré mal na starosti, pozorne dozeral na typ písma, 
kvalitu papiera, sadzbu. Vyznal sa aj v technických tajomstvách tlačiarenskej práce. K tomu pozri 
KABDEBO, Lóránt: A háborúnak vége lett. Budapest : Móra, 1983, s. 13 (rozhovor s Miklósom 
Hubayim); ako aj A kôltô és egy szerkesztä, c. d., s. 192 -  193, 197 -  198. Mimoriadne aktívne a efektív
ne sa zúčastňoval aj na popularizácii svojich publikácií, využívajúc aj inak zatracované médiá. O tom 
pozri BLASKÓ, Ágnes: Kommunikációs formák a kônyvkiadás szolgálatában. In: Vigília, 68 (2003), 1, 
s. 3 8 -4 0 .
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nok čítania: úplnej či čiastočnej absencie interpunkcie (tzv. scriptio continua sa presadi
lo od konca 1. st. po Kr. aj v Ríme; predtým slová oddeľovali bodkami napísanými medzi 
ne -  interpunkciou),19 aj vplyvu volumenu (zväzku, pozn. prekl.) ako materiálneho nosiča 
textu na čítanie (VP, s. 24 -  25,27). Ale posledné zdôvodnenie pre prax hlasného čítania 
vidí v starovekej rétorickej kultúre: „Bolo by úplne nemiestne a scestné, keby sme návyk 
hlasného čítania, ktorý korení v hĺbke duše antického človeka, chceli vysvetliť len taký
mito technickými detailmi. Hlasné čítanie sa samo a prirodzene včleňuje do helénsko- 
-rímskeho rétorického sveta, kde spoločným základom verejného života, výchovy, litera
túry a vedy bolo umelecky tvarované živé a znejúce slovo“ (VP, s. 27).

Interpretácie sv. Augustína Józsefa Balogha majú východisko aj v tomto bode. 
Hlavným cieľom spisu Vaša lecta etpretiosaje ukázať zápas, ktorý Augustín vedie po svo
jom obrátení s vonkajším, svetským, pominuteľným kultom slova. Vo vnútri jednej osob
nosti sa prejavuje napätie medzi dvoma kultúrami: mladý učiteľ rétoriky, stojaci na pôde 
antickej pohanskej vzdelanosti, bojuje sám so sebou, so svojím vzdelaním za vnútorné kres
ťanské hodnoty srdca, tichej meditácie, silentia.20 Augustínovmu náboženskému obratu 
predchádza „obrat“ nazývaný Baloghom „formálny“, „estetický“: „pomalé vzďaľovanie sa 
tradičnému literárnemu vzdelaniu a približovanie sa k Svätému písmu“ (VLP, s. 7). 
Charakteristickým znakom tohto formálno-estetického obratu je, že nie je spätý s jediným 
okamihom či zásadným rozchodom, ale začína vždy nanovo (VLP, s. 9 -  10, 18 -  19).2' 
Poslednou zastávkou uvedeného procesu zďaleka nie je úplný rozchod s kultúrou antickej 
rétoriky, ale využitie antickej rétoriky na kresťanské ciele: na ovplyvňovanie duší veriacich, 
ako aj na čítanie Biblie a počas jej interpretácie. (Teoretické sformulovanie tohto javu si 
môžeme prečítať v tretej a štvrtej knihe De doctrina christiana.)

V kontexte boja medzi kultúrou slova a kultúrou srdca, jeho početných prejavov 
a štruktúrnych analýz sprostredkovania môžeme považovať čítanie za metaforu aj synek- 
dochu tohto procesu. Za synekdochu, pretože v texte Vyznaní narazíme na množstvo vý
javov s čítaním, a za metaforu, nakoľko je čítanie istým druhom sprostredkovania. 
Pozrime sa teraz bližšie na najdôležitejšiu zo scén s čítaním, slávnu scénu v záhrade 
(VIII, 8,19 -  12, 30).22

19 Cavallo, poznámka 6, c. d., s. 80.
20 O premene stredovekého, kláštorného čítania na čoraz tichšie, ako aj o znovuoživeni návyku hlasného 

čítania obdobia renesancie pozri VP, s. 28; ÚA, s. 30 -  31,37 -  38.
21 Ako aj BALOGH, Joseph: Augustins „alter und neuer Stil“ . In: Die Antike, 3 (1926), s. 357 -  358 (ďalej 

ako STIL).
22 Ďalšie výjavy s čítaním alebo o čítaní/referujúce o čítaní vo Vyznaniach: I, 13, 20 -  22; III, 4, 7 -  6, 11; 

V, 3, 3; VI, 3, 3; VI, 4, 6; VII, 9, 13 -  15; VII, 2 0 ,2 6 -2 7 ; VIII, 2, 3 - 4 ;  VIII, 6 ,1 4 -1 5 ;  IX, 4, 8 -  11; 
knihy XI -  XIII. Podrobný rozbor scény čítania v VIII. knihe ponúka Brian Stock v knihe Augustíne íhe 
Reader. Meditation, Self-Knowledge, and Eíhics o f  Interprelation. Cambridge/Massachusetts, London 
(England) : The Belknap Press o f Harvard University Press, 1996, s. 75 -  111. Analýza témy čítania sa 
v ďalších kontextoch môže doplniť aspoň ďalšími tromi aspektmi: 1. Čo vlastne chápe Augustín v kon
texte Vyznaní (najmä v posledných troch knihách) pod pojmom „čítania“ v zmysle interpretácie? 2. Aký 
má vplyv čítanie osvojené z Biblie (najmä so zameraním na jazyk žalmov) na štýl písania VýznanP. 3. 
Aké dôsledky mala Baloghova prekladateľská prax na jeho výskum „dejín štýlu“, ktorý sa týka javu 
hlasného čítania a písania? Baloghove štúdie môžu byť východiskom aj na zodpovedanie týchto otázok: 
pozri najmä VLP 1. a 2. diel.
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Augustín sa so svojím priateľom Alipiom utiahne do záhrady v Mediolane. Zmieta 
sa v pochybnostiach: bojujú v ňom dve vôle, cíti, z celého srdca túži byť skutočným kres
ťanom, a predsa nie je  schopný urobiť rozhodujúci krok. Aj tu, tak ako na toľkých 
miestach Vyznaní, podrobné a uchvacujúce stvárnenie drámy zúfalstva, duševného zápa
su vyvrcholí plačom, udalosťou, ktorá v sebe skrýva napätie a zároveň vytúženú úľavu: 
Augustín vzlykajúc odíde a ďaleko od Alipia, v úplnej samote začuje slová „vezmi, čítaj; 
vezmi, čítaj“ (tolle, lege; tolle lege, 12, 29). Slová neznámeho pôvodu a pôsobiace v ne
známom kontexte vztiahne na seba na základe antickej tradície kledon alebo omen,23 ako 
aj na základe príhody o sv. Antonovi, ktorú počul dávnejšie: vráti sa k Alipiovi a vezme 
knihu zo stola (codicem Apoštoli, teda knihu listov sv. Pavla). „Uchopil som knihu, otvo
ril a začal som potichu čítať kapitolu, na ktorú najprv padli moje oči {Arripui, aperui, et 
legi in silentio čapitulum, quo primum conjecti sunt oculi mei): ,Zime počestné; nie v hý
rení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána 
Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí1 {Rim., 13, 13 — 14). Ďalej som 
nečítal, a nebolo ani treba, lebo keď som dočítal posledné slová vety, vtedy akoby zo 
žriedla vyrazilo v mojom srdci svetlo istoty a zahnalo všetky tône pochybnosti (Statim 
quippe cum fine hujusce sententiae quasi luce securitatis infusa córdi meo, omnis dubita- 
tionis tenebrae diffugerimt)“ (latinský text je citovaný na základe Patrologia Latina).

Aby sme dokázali kľúčový význam čítania, stačilo by ukázať, že vrchol Augustínovho 
života, ako aj Vyznaní — otriasajúca udalosť obrátenia, nastáva pod vplyvom čítania, resp. 
v čítaní ako udalosti.24 Oplatí sa však pripojiť niekoľko ďalších poznámok k citovaným 
pasážam, pripomenúc Baloghove postrehy a domysliac či doplniac ich o niekoľko bodov.

1. Augustín vo Vyznaniach na viacerých miestach hovorí, že jeho spoveď určená 
Bohu a jeho chvála i chvála jeho diel (confessio uňho znamená oboje) nie je adresovaná 
vŠevedúcemu Bohu, ale ľuďom.25 Vyznania potrebuje Augustín sám pre seba a pre ľudí. 
Balogh píše: „Augustín potreboval knihu, ľahko distribuovateľnú a populárnu knihu, aby 
sa po celom kresťanskom svete stalo známym, ako sa od pohanského agnosticizmu cez 
manichejskú vieru dostal k novoplatónskej filozofii a odtiaľ nakoniec ku katolicizmu (...) 
Augustína podnietil vydať Vyznania praktický cieľ a jedným z impulzov mohla byť i zve
davá verejnosť, ktorá nemá vo svojej zvedavosti vždy čisté úmysly, čo vidíme v prekva
pujúcom výbuchu na konci diela“ (Úvod, X -  XI, cituje X, 3,3). Augustín si však neželal 
iba napísať životopis s apologetickým zameraním,, je  zrejmé, že akonáhle sa mu v mysli 
zrodila myšlienka na Vyznania, musela sa vzápätí spojiť s veľkou koncepciou viery: jeho 
sebaobrana sa musela stať bohochválou vedúcou k ľudským srdciam“ (Úvod, XI -  XII). 
Podľa slov Retractationis: „Trinásť kníh mojich Vyznaní preto, čo bolo vo mne zlé a čo

23 O tom pozri BALOGH, József: Zu Augustins „Konfessionen“: Doppeltes Kledon in der tolle-lege-Szene. 
In: Zeitschrift ju r  die neutestamenttíche Wissenschaft, 25 (1926), s. 265 -  270. Spojitosť medzi pochope
ním a započutím (hovoreného alebo čítaného) slova bola v neskoršej antikvistike toposom. Pozri 
0 ‘DONNELL, James J.: Augustíne, Confessions. Oxford : Clarendon Press', 1992, III, s. 64 -  65, s pasá
žami a odkazmi na ďalšiu literatúru. Vzťah medzi „započutím“ a „vierou“ je  v pavlovskej tradícii princi
piálny (Rim., 10, 1 4 -2 1 ).

24 K tomu najdôležitejšia analógia: VIII, 6, 15 (Ponticianov príbeh o príbehu sv. Antona o jeho čítajúcom 
priateľovi).

25Napr. II, 3, 5; X, 1 ,1 - 4 ,  5; X, 5, 7; XI, 1,1.
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bolo vo mne dobré, pravdivé a dobré, chváli Boha a k nemu pobáda ľudský um a srdce 
(in eum excitant humanum intellectum et affectum) — pripomínam, to bol ich vplyv aj na 
mňa, keď som ich písal, a to je ich vplyv aj na mňa teraz, keď ich čítam (hoc in me ege- 
runt cum scriberentur, et agunt cum leguntur)“ (II, 6, 1). Vo vrcholnom bode Vyznaní, 
v centre svetodejinnej scény obrátenia, stojí výjav čítania. Keď Augustín píše túto scénu, 
jeho rozum a citový stav (affectus) sú rozrušené a taký istý účinok má naňho neskôr číta
nie vlastných diel; rovnaký účinok mal byť dosiahnutý aj u ďalších čitateľov. Augustín 
v citovanej pasáži pokračuje: „Čo cítia pri tejto knihe druhí, vedia oni sami: že sa páčila 
a páči mnohým mojim bratom, viem“ (II, 6,1: Úvod, XII). Táto kniha ponúka duchovnú 
potravu pre množstvo veriacich a nádejných veriacich, ku ktorým sa iným spôsobom 
nemala ako dostať. Napísanie a prečítanie rétorickej knihy zmení spisovateľa aj čitateľa: 
dotkne sa ich v hĺbke srdca.

2. Skutočnosť, že scéna čítania v záhrade je po prvýkrát prítomná iba vo Vyznaniach, 
poukazuje aj na jej kľúčový moment a zároveň na jej fiktívny charakter. Balogh vyzdvi
huje svojský aspekt Vyznania, vplyv, ktorý malo písanie, dodatočne preformujúce alebo 
úplne pretvárajúce udalosti na príbeh jeho života. „Nielen intenzita obrátenia sa na kres
ťanskú viem, ale i naviazanosť na impulz sa stávajú možnými iba z tejto perspektívy (t. j. 
dávno po obrátení, čase napísania Vyznaní, pozn. A. S.). V prácach napísaných v období 
po konverzii (386 -  387) sa jeho proces približovania ku katolicizmu zjavuje úplne inak 
ako o štrnásť rokov neskôr v Confessiones. (...) V prvých troch prácach napísaných po 
obrátení sa jasne ukazuje, že rozhodujúcimi udalosťami toho obdobia sú zrieknutie sa 
povolania a choroba, ktoré mu to umožnili. (...) O tom, že by tieto udalosti znamenali 
náboženskú konverziu a o mystickom impulze ,tolle, lege ‘ tu ešte niet ani slova“ (VLP, 13 
-  14). Mystickej scéne dáva silu jej kompozícia a motivicko-metaforická presýtenosť.26 27 
Na druhej strane je zaujímavé aj to, že na iných miestach vysvetľuje svoje odvrátenie od 
rétoriky telesnými symptómami, donucovacím nátlakom chorého, schátraného tela. Tieto 
telesné príznaky sa sústreďovali do oblasti rečových, artikulačných a dýchacích orgánov: 
rétora zradilo jeho organum.21 Orgány („anatomická“ alebo „íyziologická infraštruktú- 
ra“) nevyhnutné pre hlasnú reč (rečníctvo a hlasné čítanie zároveň) nie sú iba čisto von
kajšími činiteľmi tvorby a recepcie textov. „Vtedy sa pravidlá písaného a hovoreného 
štýlu zhodovali; a tieto pravidlá boli závislé jednak od obdivuhodného výcviku hrtana 
a uší, ich rafinovaných potrieb, jednak od sily a výdrže antických pľúc. Perióda, v antic
kom chápaní, je  íyziologickým celkom, pokiaľ ju obsiahne jediný nádych.“28 Augustínove

26 Aj k otázke tejto rozprávačskej životopisnej „spoľahlivosti“ pozri O'Donnell, c. d ,  III, s. 3 -  4, 59 -  60. 
O nevyhnutnom, aj keď nie neprotirečivom vzťahu „obrátenia“ a životopisného rozprávania pozri 
FRECCERO, John: Autobiography and Narrative. In: HELLER, Thomas C. -  SOSNA, Morton -  
WELLBERY, David E. (ed.): Reconstructing Individualism'. Autonomy, Individuality, and the S e lf in 
Western Thought. Stanford : Stanford University Press, 1986, s. 16 -  29.

27Contra Academicos, I, 1, 3: pectoris dolor“', De ordine, I, 2, 5: ,jstomachi d o l o r D e  beata vita, I, 4: 
„pectoris dolor“ ; Confessiones, IX, 2, 4: ,pu!mo meus, dolor pectoris“.

28 VIII. časť, 247. oddiel Mimo dobra a zla F. Nietzscheho v interpretácii Guglielma Cavalla: „O vypätí síl, 
ktoré občas vyžadovalo hlasné čítanie, dobre svedčí dobové liečiteľstvo, ktoré zaraďuje čítanie medzi 
fyzické cviky prospešné zdraviu. Je to obzvlášť pochopiteľné, keď si pomyslíme, že čítanie bolo sprevá
dzané zväčša dôrazným pohybom hlavy, trapu a ramien“ (Cavallo, c. d., s. 79).
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životné momenty sa takýmto spôsobom zároveň napĺňajú symbolickou silou: rétoriku, 
umenie hlasnej reči opúšťa (aj) pre nevládnosť tela, aj telesné príznaky vyžadujú obráte
nie, duševný obrat (conversio).

Augustín, navrátiaci sa k stolu, zoberie z neho kódex, knihu obsahujúcu spisy apoš
tola Pavla (codicem Apoštoli), otvorí ju  a začne potichu čítať tam, kam padne jeho zrak 
(Arripui, aperui, et legi in silentio capitulum, quo primum conjecti sunt oculi mei). 
O niekoľko riadkov neskôr (VII, 12, 30) zase hovorí, že skôr ako zatvoril knihu, označil 
čítaný text prstom alebo nejakým iným znamením umiestneným medzi stránky knihy 
(interjecto aut digito aut nescio quo alio signo, codicem clausi), a tak mohol priateľovi 
ukázať, čo čítal. Je to variant sortilegia (druhu veštby): knihu len tak náhodou niekde 
roztvoria a — rovnako náhodne — označia jednu pasáž textu, potom takto náhodne vybrané 
miesto vztiahnu na Svoju životnú situáciu.29 Hromadenie slovies na začiatku vety (Arripui, 
aperui, et legi), obsah druhej časti a protagonistov duševný stav počas celého výjavu 
poukazujú na to, že Augustín uchopuje knihu náhlivo, otvára ju  rýchlo a hneď aj začína 
text potichu čítať. Potom však príslušné miesto označí a neskôr si ho opäť vyhľadá. To 
všetko bolo v období 2 . - 3 .  storočia pred Kr. v prípade zvitkov, ktoré sa zvyčajne použí
vali na zaznamenanie rozsiahlejších textov, ťažko predstaviteľné (síce ťažko, ale pri urči
tej špekulácii by bolo možné predstaviť si to, no doplatili by na to nadnesenosť a drama
tické napätie scény).30 Rovnako ako celý výjav, tak i toto sortilegio je preniknuté prítom
nosťou nadprirodzeného. Aby sa však nadprirodzené zjavilo spôsobom, ktorý je opísaný 
tu, bola by potrebná forma kódexu ako materiálno-technického nosiča textu.31

4. Pochopiteľne, Balogh pripisuje zvláštny význam tej časti opisu, kde Augustín číta 
knihu nemo, potichu (legi in silentio). „Tak veľká scéna ,tolle, lege‘, ktorá sa premenila 
na svetodejinnú, stala sa symbolickou klenbou naplnenia jeho náboženskej konverzie, ale 
aj formálneho obratu. Obsahom celého Augustínovho dovtedajšieho života bol kult reč
níckej formy; predmetom a prostriedkom formy tohto kultu je slovo. V momente „tolle, 
lege“, keď sv. Augustín číta apoštolove slová nemo, sa neprerušuje iba kontinuita ideál
neho rituálu hlboko zakoreneného vo vzdelaní a vkuse, ale aj kontinuita zvyku hniezdia
ceho ešte hlbšie v podvedomí. Na miesto starého ideálu nastúpil nový: nie verba, ale

29 Augustín už skoršou zmienkou anticipoval tunajšie objavenie sortilegia: IV, 3, 5. Tu (dodatočne) odmieta 
zvyk, ktorý predtým bral vážne aj on. Augustínov dvojznačný vzťah k dávnej tradícii sortitia/sortilegia 
(kléromanteii) sa snaží objasniť 0 ‘Donnell, c. d., s. 62, 65 -  66. Jeho vysvetlenie sa však pre našu pasáž 
nehodí, pretože tu prebieha nie spontánne, ale veľmi zámerné sortilegio.

30 V stručnej poznámke to spomína aj Brian Stock, c. d., s. 345.
31 Samozrejme, sortitio, ktoré sa realizovalo náhodným použitím textu (alebo aj jednotlivých slov, dokonca 

jednotlivých písmen), poznali už skôr (pozri napr. Cicero, De divinatione, II, 41, s. 85 -  86; ako vzdiale
nú analógiu môžeme spomenúť aj Sibyline knihy, hoci ich presnú funkciu nepoznáme. K tomuto spôsobu 
v klasickej antikvite pozri Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart: 
J. B. Metzler, 1927, XIII, s. v. Losung II.). Preto treba zdôrazňovať vlastnosti tu opísaného sortitia a úlo
hu, ktorú zohráva v celej scéne. Kódex za svoje rozšírenie vďačí tomu, že formujúce sa kresťanstvo 
uprednostnilo toto médium pred tradičnými zvitkami. Dôvodov bolo niekoľko. Kresťanstvo sa snažilo 
oslovovať aj vrstvy s nízkym vzdelaním a pre nich bol kódex (na spôsob „pracovných zošitov“ používa
ných v školách) známejší ako kotúč; pre ich lepšiu kapacitu „v jedinej knihe obsiahli texty považované 
novým náboženstvom za kanonické, pričom umožnilo návrat kjednotlivým veršom apasážam“ (Cavallo, 
c. d., s. 90).
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sententiae, nie lingua exercitata, ale cor castum, nie hlas, ale cit vedie do nového kráľov
stva“ (VLP, s. 11- 12; podobne VLP, s. 7; STIL, s. 360-361). Pôsobením nemého čítania 
sa narušila jednota trojice audire -  legere -  intelligere (VP, s. 10 -  11,22 — 23; U A, s. 27 
-  29), pochopenie sa od spomínaného momentu deje výlučne prostredníctvom očí, teda 
akoby „bezprostredne“. Ťažisko čítania a Chápania sa premiestni do vnútra čitateľa: nemo 
prečítané slová nepočuje a neuchopuje telesné ucho, ale „vnútorné ucho“, „ucho srdca“ 
(aures cordis) (táto metafora sa v texte Vyznaní objavuje veľakrát).32 To všetko neprotire- 
čí jazykovej teórii vyjadrenej vo viacerých Augustínových dielach, podľa ktorej písmo 
ukazuje hlas a spolu s hlasom odkrýva aj zmysel.33 Hlas totiž u Augustína môže byť aj 
nepočuteľným „hlasom“ vnútornej reči.34 V priebehu nemého čítania fenomén písaného 
slova premieta na povrch duše význam slov, bez hlasného telesného sprostredkovania 
(nemota zraku môže vzbudzovať predstavu o existencii jeho bezprostrednejšieho vzťahu 
k významu).35 V tejto súvislosti tvrdí Balogh, že keď sv. Ambróz čítal potichu, „snažil sa 
o prehlbovanie takého čítania, ktoré bolo ešte rétorickému staroveku vzdialené. Sv. 
Ambróz bol prvou čítajúcou —píšucou postavou staroveku, ktorá bola z aspektu, techniky 
čítania' naším príbuzným“ (UA, s. 35). Augustín išiel v stopách Ambróza i tu.36 Počas 
vytvárania kresťanskej kultúry „srdca“ nadobudlo intímne (v zmysle určené „vnútorné
mu človeku“),37 nemé, meditatívne čítanie zvláštny význam, hoci sa zďaleka nestalo vý
lučným (pozri napr. najslávnejší výjav čítania žaltára: IX, 4, 8). To všetko možno dať do 
súvislosti s koncepciou „vnútorného slova“ (verbum interius, verbum intimum), „slova 
srdca“ (verbum cordis), prítomnou v práci O Svätej Trojici, ale aj inde:38 od náhodnosti 
a nedostatočnosti hlasného ľudského slova sa v priebehu čítania máme, resp. mali by sme 
sa dostať k „bezprostrednej“ intelektuálnej duchovnosti božích slov.

5. Posledná veta vyššie citovanej pasáže záhradného výjavu znie takto: „Keď som 
dočítal posledné slová vety, vtedy akoby zo žriedla vyrazilo v mojom srdci svetlo isto
ty a zahnalo všetky tône pochybnosti“ (Statim quippe cumýine hujusce sententiae quasi 
luce securitatis infusa cordi meo, omnis dubitationis ténebrae diffugerunt). V obsahu 
tohto obrazu nie je  ťažké identifikovať predstavu „svetla“, ktorá je pre kresťanstvo ur

320brazy „ucha srdca/duše“, „počujúceho srdca“: IV, 5, 10; IV, 11, 16; IV, 15, 27; V, 14, 24; VII, 10, 16; 
XI, 15, 18; XII, 11, 11 -  12.

33 Pozri napr. De dialectica, 5, 11; De doctrina chrisliana, II, 1, 1—4, 5; De magistra, 4, 7 -  8.
34 V De trinitae XV, 14, 24 hovorí, že „naše slová“ (vnútorné slovo) môžeme chápať ako niečo, k čomu 

nepatrí (reálny, fyzický) hlas a ani len predstava tohto hlasu, ale bezprostredne vypovedáme o tom, čo 
sme uchopili vnútorným zrakom; toto slovo preto nepatrí atti do jedného jazyka (Verbum autem nostrum 
illud quod non hdbet sonum neque cogitationem soni, sed ejus rei quam videndo intus dicimus, et ideo 
nullius linguae est). Porov. De catechizandis rudibus, 2, 3.

35 Svenbro, poznámka 6, c. d., s. 170-171 , 174.
36K tomu pozri Stock, c. d., s. 61 -  63. Aj u novoplatonika Plótina môžeme nájsť narážky na to, že hlasné 

čítanie skôr sťažuje pochopenie prečítaného (Enneades, I, 4, 10,24 -  26).
37 Ide o konfrontáciu vonkajšieho, telesného človeka s vnútorným, duševným človekom. Pozri napr. Rim. 7, 

22; Efez. 3, 16; Kor. 4, 16. Porovnaj De trinitae, XII, 1,1. V podobnom zmysle hovoria o „vnútornom člo
veku“ v platónskej tradícii, pozri PLATÓN: Ústava, 589 a -  b; PLÓTINOS: Enneades, V, 1, 10,5 -  14.

38 De trinitate, XV, 9, 15 -  16, 26; porov. De catechizandis rudibus, 2, 3. K obrazom „slova srdca“ a „ho
voriaceho srdca“ pozri Confessiones, VI, 3 ,3 - 4 ;  VI, 11,20; VI, 13,23; VII, 1,1; VII, 7,11; IX, 3 ,6; IX, 
10, 24; IX, 12, 29; X, 12, 19; X, 20, 29; X, 35, 57.
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čujúca.39 Svetlo transcendentného pôvodu, ktoré prúdi do srdca a rozháňa pochybnosti 
človeka zmietajúceho sa v temnote, sa vlieva na tomto mieste do čitateľovho srdca 
v okamihu (statim) zavŕšenia čítania.40 Túto predstavu illuminatio môžeme dať do sú
vislosti s vyššie spomínaným modelom čítania, o ktorom sa Jesper Svenbro domnieval, 
že ho identifikoval už v gréckom svete v 5. st. pred Kr. Podľa tohto modelu čítanie ne
potrebuje sprostredkovanie hlasom, ale písmená vyžarujú svoj obsah priamo do duše 
čitateľa. Takto sa tvorí vzťah medzi listom papiera a dušou, založený na videní, zmysel 
čítaného sa premieta na povrch duše ako výjav.41 Božie svetlo napĺňajúce Augustínovo 
srdce nie je viditeľné, ale písanie, ktoré ho sprostredkúva, áno. Predstava tohto svetla, 
videného iba očami duše, sa spája s tichým, bezhlasým (Iegi in silentió) jasom písma 
sprostredkovaného svetlom, ktoré je videné telesným zrakom.

Dúfam, že sa mi podarilo dokázať, že práce J. Balogha nie sú zaujímavé iba ako 
umenovedná rarita. Čitateľská citlivosť, interpretačné schopnosti, odvážne a novátorské 
kladenie otázok tohto autora robia jeho výskumný aspekt pozoruhodným a použiteľným, 
aj keď niektoré jeho zistenia vyžadujú korekciu. Výskumníci starovekej literatúry, znalci 
diela sv. Augustína a jeho nasledovníci zaoberajúci sa otázkami mediálnych dejín sa majú 
od neho stále čo učiť. Jeho štúdie nepatria do uzavretej minulosti, čas ich neprekonal. 
Môžem skôr skonštatovať, že sa znova včlenili do prúdu času a stali sa súčasnými.

Z maďarského originálu preložila Ivana Taranenková. Pasáže z  textu Vyznaní Sv. 
Augustína sú citované zo slovenského prekladu Jána Kováča (Bratislava : Lúč, 1997). 
Vpreklade je  rešpektovaný spôsob citovania primárnej a sekundárnej literatúry Á. Šimona.

39 Pozri napr. Ján 1,1; Efez, 5, 8; Confessiones, X, 1, 1. Predstava svetla je podobne určujúca i v  platónskej 
tradícii; pozri PLATÓN: Ústava, 507 a -  509 d, 5 1 4 a - 5 l 8 b .  K Plótinovi pozri WALLIS, R. T.: Az 
újplatonizmus. Preložil Gábor Buzási. Budapest : Osiris, s. 91 -  92; ako aj BEIERWALTES, W. : Die 
Metaphysik des Lichtes in der Philosophie Plotins. In: Zeitschrift fü r  philosophische Forschung 15 
(1961), s. 334-362 .

40 V Confessiones, IX, 6, 14 môžeme zasa čítať, že pod vplyvom chrámového spevu prúdi do srdca pravda 
(Voces illae influebant auribus meis et eliquabatur veritas in cor meum). Pozri aj X, 31, 46. Boh má 
schopnosť prehovoriť v ľudskom srdci: XI, 9, 11; XII, 16, 23.

41 Svenbro spája vytvorenie tohto modelu s vplyvom divadla (c. d., s. 168 -  174).
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