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Přišel jsem do Kartága a ze všech stran mne obklopil vír 
hanebného milkování. Ještě jsem nemiloval, ale toužil 
jsem milovati, a poněvadž má touha byla slabá, zlobil 
jsem se na sebe, že tak málo po lásce toužím. Hledal 
jsem předmět své lásky, touže milovati, a zavrhoval jsem 
tak cestu bezpečnou, cestu bez nástrah. 
 V tom obrovském kotli temna a nicotnosti byla 
bezúhonná až k směšnosti, se skytskou okrouhlostí 
své tváře, a ve své zvláštní upjaté netečnosti zranitelná, 
podobně jako jsou zranitelní slepí a hluší, když stála 
v rozbouřeném prostoru, jako by něco očekávala. „Proč 
mě nenávidíš, Aurelie?“ zeptala se ho na slavnosti, která 
se konala před zahájením cirkusu. 
 „Tak to není,“ odpověděl uprostřed kouře, hluku a 
otupělosti, kterou její přítomnost již tehdy působila v 
jeho srdci. „Vlastně je to spíš naopak.“ Byl si jistý, že 
tato poslední slova slyšela; zamračila se, ale mohl to být 
něčí loket v jejím boku, výbuch smíchu těsně u jejích 
uší. Byla oblečená celá v černém, což zvýrazňovalo 
manželův tmavě šedý oděv a ladilo to s její ženskou 
drobností, která ještě nebyla štíhlostí, neboť její pas a 
paže a krk, při pohledu zepředu,  byly sice ne silné, ale 
zaoblené, plné, pevné, bledé. Neměla, jak mu připadalo, 
vůbec profil; zdála se pokaždé obrácená tváří k němu, 
nebo otočená zády, obě pozice  byly výmluvné, nikoli  
nepřátelské (jak cítil), ale už předem byla rozhodnuta, že 
ho bude buď ignorovat, nebo se mu postaví tváří v tvář, a 
on byl zmaten z toho, co měla v úmyslu. Byla, jak cítil, 
nová, mladá, dosud neobeznámená se životem, do jisté 
míry si nebyla jistá ani jím, ačkoliv byl mladý (ve věku 



osmnácti let), ani  Kartáginci, kterých bylo všude kolem 
nich plno.  
 „Miluji vaše šaty,“ řekl, když viděl, že by nedostal 
žádnou odpověď na své vyznání, že k ní necítí žádnou 
nenávist. 
 „Jsou to jen šaty,“ řekla tím podivným přezíravým 
způsobem, který jí byl vlastní, dívala se však upřeně na 
něho, jako by v tom byl nějaký závazek, nějaké 
nebezpečné prohlášení. V protimluvách měli pokračovat 
ještě dál. Její oči byly bleděmodré, přecházely až do 
bělosti mramoru, ve srovnání s temnými středomořskými 
pohledy, které se k nim zdvihaly jako spiklenecká síť, 
pod kouřem a smíchem a těkavým očekáváním cirkusu.  
 „Úplně černé,“ řekl. „Velmi strohé.“ A když od ní 
opět nedostal odpověď, zeptal se, trochu znuděně, a 
proto ledabyle: „Jste strohá?“ 
 Zdálo se, že o otázce zbytečně hodně přemýšlí. Ruka, 
zvyklá držet cigaretu (nedávno nechala kouření), sebou 
netrpělivě trhla. Její chování, v rozporu s jejím klidným 
tělem, bylo samé škubání, samá nesouvislost. „Strohá 
ne,“ řekla. „Vybíravá.“ 
 „Jako já,“ řekl okamžitě, aniž se aspoň trochu 
zamyslel, čímž automaticky koketoval se svou předčasně 
vyspělou reputací zhýralce; její chování jako by ho 
skličovalo, zostřovalo v něm jeho vyhladovělou 
prázdnotu, jeho hlad po Bohu.  
 „Ne,“ odpověděla a zdálo se, že je to poprvé, kdy ji 
těší s ním mluvit, uspokojená jako dítě, které ze zmatku 
světa popadlo nějakou pevnou hračku. „Jako vy ne. 
Úplně naopak.“ 
 



  V té době devíti let, od mého devatenáctého do 
dvacátého osmého roku mého života, byl jsem sváděn a 
sám sváděl, klamán a sám klamal jiné v rozmanitých 
žádostech: veřejně v tak zvaných svobodných naukách, 
tajně pak klamným jménem náboženství. Tam jsem byl 
pln pýchy, zde pln pověry, všude pak pln marnivosti… 
 Při jejich prvních schůzkách byl pod tlakem času, 
který ho při ostatních výbojích podněcoval k rychlým 
projevům jeho mužství, nevysvětlitelně poražen; její 
klidné bledé tělo, chladné a ne tak poddajné, jako byla 
tmavá teplá těla, která znal, mu připadalo, jako by 
existovalo v nějakém pomalejším čase, jako by ho do 
sebe vtahovalo, podobně jako nějaký hravý plavec potápí 
druhého. Co znamenalo toto znecitlivění? Napadlo ho, 
že ona ve své jednoduchosti něco nechápe. Zůstávala 
spokojená i přes jeho selhávání, s nezkaleným úsměvem 
dítěte. Její pas nebyl tak dráždivě štíhlý, jak očekával, 
její prsa byla menší, než vypadala, když byla oblečená. 
Nabízela se bez rozpaků. Byl v tom jistý odstín, snad 
hanby, hříchu, který mu unikal a trápil ho, v usmívající 
se tváři její poddajnosti to bylo něco, co se rovnalo ztrátě 
výhody. Přesto se její důvěra ukázala jako oprávněná. 
Vedla ho, aby ji miloval s divokostí, která pustošila jeho 
mladé tělo, která děsila ony prázdné prostory uvnitř 
něho.  
 Ona se ho kupodivu nebála. Čelila jeho chtíči přímo, 
pobavená a vzrušená, ale také v sobě udržovala, jako 
protějšek své nevázané rozkoše, klid a odstup odsou- 
zence.  
 
 V té době měl jsem u sebe ženu, s níž jsem nežil v 
zákonitém manželství, kterou si vyhledala má výstřední 



vášeň prosta vší opatrnosti, ale jen jednu, a i té jsem 
zachovával věrnost. Při ní zajisté sám na sobě jsem měl 
zakusiti, jak se liší svazek manželský, uzavřený pro 
plození dítek, od svazku chlípné lásky, v němž se děti 
rodí proti přání rodičů a teprve zrozené jejich lásku si 
vynucují.  
 Svého manžela, tmavě šedý stín, neopustila; ani 
nenaznačila, když se jí vyptával, že by láska mezi nimi 
přestala. Spíše k tomuto muži lnula, svým klidným a 
věcným způsobem, a dávala mu, cokoli vyžadoval; že 
v tom její milenec vidí obludnost, to přijímala jako další 
vpád, spíše humorný než ne, do své existence, kterou tak 
jednoznačně vnímala jako stvořenou pro lásku.  
 „Miluješ ho?“ Třebaže  se jí takto ptal velmi často, v 
jeho otázkách byl vždy údiv.  
 Její ruka, malá a zaoblená jako ruka dítěte, ale čistší, 
netrpělivě bodla do vzduchu, a neúmyslný kroužek kouře 
odplul pryč. Vracela se k tomuto návyku jako k ústupku 
stresu, který pociťovala ze svého života nevěstky. 
„Milujeme se.“  
 „A jaké to je?“ 
 Zamyslela se. „Pěkné.“ 
 „Možná jsi měla pravdu. Nenávidím tě.“  
 „Ale je to můj manžel!“  
 To slovo, náboženské a banální, ho vyděsilo. „Je to,“ 
zeptal se, „jako se mnou?“  
 „Ne. Vůbec ne.“ Její čisté oči na něho upřeně hleděly. 
Byla upřímná?  
 Jak často to děláte? V jakých pozicích? Mlčíte při 
tom, anebo oba po celou dobu mluvíte? Co si říkáte? 
Tato litanie, která se snažila rozptýlit tajemnost jejích 
oblých údů, tak snadno otevíraných pro jiného, z ní 



dostávala více slz než odpovědí; tomuto zamilovanému 
mladíkovi, jehož předčasně zralá a obrovská intuice již 
tehdy nehledala pravdu a Pána pravdy v matematice 
nebo v konsenzu státu, ale v uctivém zkoumání vlastního 
jedinečného a jednoznačného uspořádání sama sebe, 
připadalo, že tyto podrobnosti jí unikají, že to pouští z 
hlavy, že na tom nezáleží. Neuvěřitelné! Jeho žárlivost 
nenacházela klidu, dál a dál nahlodávala tento 
hmatatelný stín, jejího manžela. Dovolil, aby se skandál 
stal veřejně známým, a její manžel poněkud vybledl, 
ztratil svou důstojnost. Mužovy pozornosti, jak je 
vnímala, zahleděná sama do sebe, zlhostejněly, staly se 
ironickými; přesto s ní její manžel žil dál, sdílel s ní její 
noci, z rozmaru se jí mohl dotýkat, podílel se na výchově 
jejich dětí, což byl jeho posvátný podíl. Nebylo možné to 
dál snášet. Aurelius ji otěhotněl.  
 A manžel doopravdy zmizel, se vším, co s ním měla 
společného. Milenec a jeho konkubína odcestovali do 
Říma a pak do Milána. Své dítě nazvali Adeodatus. Toto 
jméno mu překvapivě dala ona; trochu se mu nelíbilo, že 
se pokládá za nábožnou.  
 
 … léta utíkala a nemohl jsem se rozhodnouti, abych 
se obrátil k Bohu; den ode dne jsem odkládal obrátiti se 
k Tobě, neodkládaje ani jednoho dne, abych umíral sám 
sobě. Toužil jsem po blaženém životě a bál jsem se 
hledati jej v jeho pravém sídle; hledal jsem jej utíkaje 
před ním. Neboť jsem myslil, že bych byl velmi nešťasten 
bez manželských objímání …  
 Její poddajnost ho znepokojovala. Její láska se zdála 
nerozumná, démonická v tom, že neznala únavy. Po 
letech, kdy už měla být jeho tělem unavena, se probouzel 



a zjišťoval, že ho ve spánku zatlačila k okraji postele a 
její neurčitý profil spočívá v křivce jeho podpaží. Noční 
provoz města dole zářil a jiskřil; pohybující se pochodeň 
se zachvívala na stěnách. Něco zaplakalo v jejich 
blízkosti. Vstávala a tiskla dítě k ňadrům, aby otec mohl 
spát. Zůstal ležet, i když byl vzhůru, a měl pocit, že ji 
vidí, jak splývá se ztemnělou místností, jak v sobě nese 
onen neviditelný horizont malosti a omezení a klidu, se 
kterým zaujímala jakoukoli pozici, uspokojovala 
jakoukoli potřebu, ať byla jakkoli nízká. Její duch byl 
příliš prostý, stejně jako její tvář, když si každé ráno, aby 
se ochladila ve vlhkém italském teple, stáhla oběma 
rukama vlasy a uvázala je na uzel; její tvář se leskla, jak 
se potila, napnutá a jasná jako skytský měsíc. V letech 
svého štěstí se zakulatila. Vzpomněl si na její kouření a 
přál si, aby začala znovu. Přál si, aby zemřela. Vybledlé 
oči, tupý nos, pracovité, buclaté,  nesobecké ruce. Její 
rty, našpulené soustředěním, se znepokojeně usmály, 
když náhle zpozorovala, že ji bedlivě pozoruje; přišla 
k němu a vzala ho do náruče, jako by i on plakal. 
Concupiscentia. Znepokojovala ho její nevinnost, 
jednoduchost její pobídky, aby s ní sestoupil do její 
přirozenosti, do přírody, aby se do ní zcela ponořil. 
Takové holdování Stvoření bylo zajisté odchýlením od 
vyšších záměrů. Jeho prázdné prostory se chtěly vznést 
jako bubliny, proniknout vzduchem a zmizet. Jejich těla 
se stávala jedním tělem, jeho duše však byla strhávána 
zpět, napnutá jako vlasy na temenu její lebky.  
 
 Zatím se množily hříchy mé, a když žena, s níž jsem 
žil, byla jako překážka manželství odstraněna ode mne, 
mé srdce tolik na ní lpící bylo zasaženo, těžce poraněno 



a dlouho krvácelo. Vrátila se do Afriky, činíc slib Tobě, 
že nikdy nebude náležeti jinému muži a ponechávajíc 
mně syna naší lásky.  
 Ona, matka Adeodata, byla podivně klidná, když se to 
dozvěděla, snažila se to především pochopit, aby nedošlo 
k nedorozumění; její pátrání po srozumitelnosti, které ji 
na slavnosti více než před deseti lety, činilo 
nesmlouvavou, přistupující k věcem přímo, podobnou 
ikoně, strohou, prostupovalo všemi momenty bouřlivého 
vzrušení, ke kterému mezi nimi došlo. Byla v jeho 
náručí, její tvář, smáčená slzami, se však od něho 
odvracela, zahleděná na jeho nahé rameno, jako by na 
něm pravda mohla odpočívat jako motýl. „Monika ti 
našla manželku?“  
 „Moje matka považuje za zcela zásadní pro mé 
spasení, abych se oženil.“ 
 „A snoubenka?“  
 „Bude k tomu mít vhodný věk za dva roky.“  
 „Ne ještě vhodná, ale krásná?“ zeptala se. De pulchro 
et apto byl titul jeho první rozpravy, kterou sepsal v 
Kartágu a nahlas jí tam předčítal. Byla negramotná. Svá 
další díla, De vita beata, De immortalitate animae, s ní 
pak již nesdílel. Cítil, že ji těmito tématy zrazuje; jako by 
to byly předmluvy k této velké zradě.  
 „Ne krásná, ale dostatečně půvabná,“ odpověděl 
věcně, nepřipravený na orkán jejího hoře. „Ale nejsi to 
ty, není jako ty,“ bylo všechno, co dokázal volat do 
jejího pláče a opakovat: „Není vůbec jako ty,“ až si 
nakonec uvědomil, jak je pevná a jak je drobná, tak 
blízká, a přesto tak vzdálená v jeho náručí, jako dítě, 
jako nějaká bytost nemající konečný tvar. Toto poznání 
zatvrdilo jeho srdce. Jeho krutost, když ji držel, nabývala 



na síle. Pozoroval její hlavu, kde se už objevily šedé 
vlasy, sotva rozeznatelné, jak se prolínaly se světlými,   a 
znovu si uvědomoval, že ona má manžela a přijímá 
tohoto manžela i svého milence, jako kdyby to byly 
spřízněné projevy stejné síly, jako kdyby on sám nebyl 
nesrovnatelný, jedinečný, nesoucí v sobě Pána pravdy. 
Proto byla po právu potrestána. Potrestána, ne, zničena, 
tak jako je ničena hereze, zatímco v srdci odsuzujícího 
hoří láska ke kacíři. Aurelius rostl do nesmrtelné 
velikosti v porovnání s jejím truchlením; cítil v ní, která 
se tak často zajikala v křeči lásky proti jeho tělu, 
vlídného nepřítele, tak jako ho později našel v Pelagiovi, 
který tvrdil, že Adamův hřích se týká pouze Adama, že 
se lidé rodí bezúhonní, že nepokřtěná novorozeňátka 
nejdou do pekla. Takové nevázané svobodomyslnosti 
otrávily vodu života, když vytryskla  ze zasažené skály. 
Takže její měkkost, její netečné boky a malé, dychtivě 
dětské ruce, střízlivost jejích šatů, mosazné kroužky, 
které nosila jako náušnice, aureola jemných bílých 
chloupků, které její kůže měla všude na sobě, to vše se 
sčítalo dohromady jako nenucenost, a nenucenost byl 
klam a klam bylo zlo. Stejně tak tomu bylo s její 
dokonalou láskou k němu. Ale bylo tu něco víc. Muselo 
tu být něco víc.  
 
 A nezahojila se rána zasazená odloučením první 
konkubíny, nýbrž po palčivé prudké bolesti počala hníti; 
bolela sice méně, ale byla tím beznadějnější. 
 Chvála a sláva Tobě, Prameni slitování! Já jsem se 
stával vždy bídnějším a Ty jsi se mně stával bližším!  
 V Africe se na nebi nikdy neobjeví mrak. Teplo, které 
poušť propůjčuje svému zelenému pobřeží, je 



nedýchatelné, nepodobá se onomu těžkému teplu 
v Miláně, kde si odhrnovala vlasy z vlhkých spánků. I 
ona mohla vychutnávat trpkou radost z lehkosti, z 
odříkání. Vlasy si ustřihla. Na svého syna zapomněla. 
Nikdy více už nebude milovat; v tom, na čem záleželo, 
neznala žádnou umírněnost. 
 Mezi ženami ženského kláštera, do něhož vstoupila, 
se nepohybovala jako někdo, kdo za sebou zanechal 
veliký smutek, ale jako někdo, kdo, jako dítě, má ještě 
dále žít. Barva řádu byla modrá, byla to její barva, mezi 
helénskou bílou a středověkou černou. O krásném a 
vhodném: tato, první z Augustinových rozprav a jediná, 
ve které se jednalo o ní, zůstala v její paměti a 
konspirovala mezi těmi šeptajícími ženami v hábitech a 
těmi sluncem ozářenými stěnami z hlíny, aby zjemnila 
estetiku liturgie a symbolu, se kterou zpola zformované 
křesťanství, uprostřed svých sebezapírání, mělo obohatit 
slovní zásobu krásy. Ačkoli negramotná, přitahovala 
takto k sobě své sestry – zmrzačené a fanatické a plaché 
– svou autoritou. Její údy, zahalené v modrém, se staly 
symboly. Její sebeuspokojení, které nikdy 
nepochybovalo o výsadách těla, jako by zde, v těchto 
klášterních chodbách odloučených od slunce, 
projevovalo Ctnost. Její necudnost se stala čistotou. Její 
klidné vystupování naznačovalo radost. Jako by tím, že ji 
odvrhl, její dynamický a egocentrický milenec, kterého 
ona nikdy nezklamala a vždy uspokojila, sám zklamal a 
sám byl odvržen, i když se bouře jeho slov hnaly 
Středomořím a přetvářely svět.  
 Byla to světice, jejíž jméno neznáme. Po tisíc let se 
muži snažili nenávidět tělo, a to vše kvůli ní.  
 


