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Confessiones  Agostino

	 Confessiones XI, XIV, 17 - XX, 26
Il tempo

XIV (17) Nullo ergo tempore non feceras aliquid quia, ipsum tempus tu feceras. 
Et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes; at illa si permanerent, non 
essent tempora.
 Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc ad 
verbum de illo proferendum vel cogitatione conprehenderit? Quid autem familia
rius et notius in loquendo conmemoramus 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 praeteri
tum 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 prae
teritum iam non est et futurum nondum est? Praesens autem si semper esset prae
sens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas. Si ergo 
praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse 
dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus 
esse, nisi quia tendit non esse.
 XV (18) Et tamen dicimus longum tempus et breve tempus neque hoc nisi de 
praeterito aut futuro dicimus. Praeteritum tempus longum verbi gratia vocamus 
ante centum annos, futurum itidem longum post centum annos, breve autem 
praeteritum sic, ut puta dicamus ante decem dies, et breve futurum post decem 
dies. Sed quo pacto longum est aut breve, quod non est? Praeteritum enim iam non 
est et futurum nondum est. Non itaque dicamus “longum est”, sed dicamus de 
praeterito “longum fuit”, et de futuro “longum erit”.
 Domine meus, lux mea, nonne et hic veritas tua deridebit hominem? Quod enim 
longum fuit praeteritum tempus, cum iam esset praeteritum, longum fuit, an ante, 
cum adhuc praesens esset? Tunc enim poterat esse longum, quando erat, quod esset 
longum: praeteritum vero iam non erat; unde nec longum esse poterat, quod 
omnino non erat.
 Non ergo dicamus: longum fuit praeteritum tempus; neque enim inveniemus, 
quid fuerit longum, quando ex quo praeteritum est non est. Sed dicamus “longum 
fuit illud praesens tempus”, quia cum praesens esset longum erat. Nondum enim 
praeterierat, ut non esset, et ideo erat, quod longum esse posset; postea vero quam 
praeteriit, simul et longum esse destitit, quod esse destitit.
 (19) Videamus ergo, anima humana, utrum praesens tempus possit esse longum: 
datum enim tibi est sentire moras atque metiri. Quid respondebis mihi?
 An centum anni praesentes longum tempus est? Vide prius, utrum possint prae
sentes esse centum anni. Si enim primus eorum annus agitur, ipse praesens est, 
nonaginta vero et novem futuri sunt, et ideo nondum sunt; si autem secundus annus 
agitur, iam unus est praeteritus, alter praesens, ceteri futuri. Atque ita mediorum 
quemlibet centenarii huius numeri annum praesentem posuerimus: ante illum prae
teriti erunt, post illum futuri. Quocirca centum anni praesentes esse non poterunt.
 Vide saltem, utrum qui agitur unus ipse sit praesens. Et eius enim si primus 
agitur mensis, futuri sunt ceteri, si secundus, iam et primus praeteriit et reliqui 
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nondum sunt. Ergo nec annus, qui agitur, totus est praesens, et si non totus est 
praesens, non annus est praesens. Duodecim enim menses annus est, quorum qui
libet unus mensis, qui agitur, ipse praesens est, ceteri aut praeteriti aut futuri. 
Quamquam neque mensis, qui agitur, praesens est, sed unus dies: si primus, futu
ris ceteris, si novissimus, praeteritis ceteris, si mediorum quilibet, inter praeteritos 
et futuros.
 (20) Ecce praesens tempus, quod solum inveniebamus longum appellandum, vix 
ad unius diei spatium contractum est. Sed discutiamus etiam ipsum, quia nec unus 
dies totus est praesens. Nocturnis enim et diurnis horis omnibus viginti quattuor 
expletur, quarum prima ceteras futuras habet, novissima praeteritas, aliqua vero 
interiectarum ante se praeteritas, post se futuras. Et ipsa una hora fugitivis particu
lis agitur: quidquid eius avolavit, praeteritum est, quidquid ei restat, futurum. Si 
quid intellegitur temporis, quod in nullas iam vel minutissimas momentorum par
tes dividi possit, id solum est, quod praesens dicatur; quod tamen ita raptim a 
futuro in praeteritum transvolat, ut nulla morula extendatur. Nam si extenditur, 
dividitur in praeteritum et futurum: praesens autem nullum habet spatium.
 Ubi est ergo tempus, quod longum dicamus? An futurum? Non quidem dicimus 
“longum est”, quia nondum est quod longum sit, sed dicimus “longum erit”. 
Quando igitur erit? Si enim et tunc adhuc futurum erit, non erit longum, quia quid 
sit longum nondum erit; si autem tunc erit longum, cum ex futuro quod nondum 
est esse iam coeperit et praesens factum erit, ut possit esse quod longum sit, iam 
superioribus vocibus clamat praesens tempus longum se esse non posse.
 XVI (21) Et tamen, domine, sentimus intervalla temporum et conparamus sibi
met 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.
 XVII (22) Quaero, pater, non adfirmo: deus meus, praeside mihi et rege me.
 Quisnam est, qui dicat mihi non esse tria tempora, sicut pueri didicimus pueros
que docuimus, praeteritum, praesens et futurum, sed tantum praesens, quoniam 
illa duo non sunt? An et ipsa sunt, sed ex aliquo procedit occulto, cum ex futuro 
fit praesens, et in aliquod recedit occultum, cum ex praesenti fit praeteritum? Nam 
ubi ea viderunt qui futura cecinerunt, si nondum sunt? Neque enim potest videri 
id quod non est. Et qui narrant praeterita, non utique vera narrarent, si animo illa 
non cernerent: quae si nulla essent, cerni omnino non possent. Sunt ergo et futura 
et praeterita.
 XVIII (23) Sine me, domine, amplius quaerere, spes mea; 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 
et si 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 praete
rierunt, sed verba concepta ex imaginibus earum, quae in animo velut vestigia per 
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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 non
dum sunt, iam exsistentes praesentiantur imagines, confiteor, deus meus, nescio. 
Illud sane scio, nos plerumque praemeditari futuras actiones nostras eamque prae
meditationem 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.
 (24) Quoquo modo se itaque habeat arcana praesensio futurorum, videri nisi 
quod est non potest. Quod autem iam est, non futurum sed praesens est. Cum ergo 
videri dicuntur futura, non ipsa, quae nondum sunt, id est quae futura sunt, sed 
eorum causae vel signa forsitan videntur, quae iam sunt: ideo non futura, sed prae
sentia sunt iam videntibus, ex quibus futura praedicantur animo concepta. Quae 
rursus conceptiones iam sunt, et eas praesentes apud se intuentur qui illa praedi
cunt.
 Loquatur mihi aliquod exemplum tanta rerum numerositas.
 Intueor auroram: oriturum solem praenuntio. Quod intueor, praesens est, quod 
praenuntio, futurum: non sol futurus, qui iam est, sed ortus eius, qui nondum est; 
tamen etiam ortum ipsum nisi animo imaginarer, sicut modo cum id loquor, non 
eum possem praedicere. Sed nec illa aurora, quam in caelo video, solis ortus est, 
quamvis eum praecedat, nec illa imaginatio in animo meo: quae duo praesentia 
cernuntur, ut futurus ille ante dicatur. Futura ergo nondum sunt, et si nondum 
sunt, non sunt, et si non sunt, videri omnino non possunt; sed praedici possunt ex 
praesentibus, quae iam sunt et videntur.
 XIX (25) Tu itaque, regnator creaturae tuae, quis est modus, quo doces animas 
ea quae futura sunt? Docuisti enim prophetas tuos. Quisnam ille modus est, quo 
doces futura, cui futurorum quicquam non est? Vel potius de futuris doces prae
sentia? Nam quod non est, nec doceri utique potest. Nimis longe est modus iste 
ab acie mea; invaluit ex me, nec potero ad illum; potero autem ex te, cum dederis 
tu, dulce lumen occultorum oculorum meorum.
 XX (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 praesenti
bus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi non video, 
praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de 
futuris expectatio. Si haec permittitur dicere, tria tempora video fateorque, tria 
sunt.
 Dicatur etiam: tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum, sicut abuti
tur 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.


