Agostino di Ippona

Confessionum liber XI – il Tempo

14.17
[…] Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque
explicaverit? Quis hoc ad verbum de illo proferendum vel cogitatione
comprehenderit? Quid autem familiarius et notius in loquendo
commemoramus quam tempus? Et intellegimus utique, cum id loquimur,
intellegimus etiam, cum alio loquente id audimus. Quid est ergo tempus? Si
nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tamen
dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset praeteritum tempus, et si
nihil adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset
praesens tempus. Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo
sunt, quando et praeteritum iam non est et futurum nondum est? Praesens
autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset
tempus, sed aeternitas. […]
16.21[...] Et tamen, Domine, sentimus intervalla temporum et comparamus
sibimet et dicimus alia longiora et alia breviora. Metimur etiam, quanto sit
longius aut brevius illud tempus quam illud et respondemus duplum esse hoc
vel triplum, illud autem simplum aut tantum hoc esse quantum illud. Sed
praetereuntia metimur tempora, cum sentiendo metimur; praeterita vero, quae
iam non sunt, aut futura, quae nondum sunt, quis metiri potest, nisi forte
audebit quis dicere metiri posse quod non est? Cum ergo praeterit tempus,
sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quoniam non est, non potest.
18.23
Sine me, Domine, amplius quaerere, spes mea (Ps.70,5) ; non
conturbetur intentio mea. Si enim sunt futura et praeterita, volo scire, ubi sint.
Quod si nondum valeo, scio tamen, ubicumque sunt, non ibi ea futura esse
aut praeterita, sed praesentia. Nam si et ibi futura sunt, nondum ibi sunt, si et
ibi praeterita sunt, iam non ibi sunt. Ubicumque ergo sunt, quaecumque sunt,
non sunt nisi praesentia. Quamquam praeterita cum vera narrantur, ex
memoria proferuntur non res ipsae, quae praeterierunt, sed verba concepta
ex imaginibus earum, quae in animo velut vestigia per sensus praetereundo
fixerunt. Pueritia quippe mea, quae iam non est, in tempore praeterito est,
quod iam non est; imaginem vero eius, cum eam recolo et narro, in praesenti
tempore intueor, quia est adhuc in memoria mea. Utrum similis sit causa
etiam praedicendorum futurorum, ut rerum, quae nondum sunt, iam
exsistentes praesentiantur imagines, confiteor, Deus meus, nescio. Illud sane
scio, nos plerumque praemeditari futuras actiones nostras eamque
praemeditationem esse praesentem, actionem autem, quam praemeditamur,
nondum esse, quia futura est; quam cum aggressi fuerimus et quod
praemeditabamur agere coeperimus, tunc erit illa actio, quia tunc non futura,
sed praesens erit.
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20.26 Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, nec
proprie dicitur: tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sed
fortasse proprie diceretur: tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens
de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam
et alibi ea non video, praesens de praeteritis memoria, praesens de
praesentibus contuitus, praesens de futuris exspectatio. Si haec permittimur
dicere, tria tempora video fateorque, tria sunt. Dicatur etiam: "Tempora sunt
tria, praeteritum, praesens et futurum", sicut abutitur consuetudo; dicatur.
Ecce non curo nec resisto nec reprehendo, dum tamen intellegatur quod
dicitur, neque id, quod futurum est, esse iam, neque id, quod praeteritum est.
Pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie, sed agnoscitur
quid velimus.
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