AUGUSTINE OF HIPPO
CONFESSIONES

LIBER TERTIUS
3.1.1
veni Carthaginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitiosorum amorum. nondum
amabam, et amare amabam, et secretiore indigentia oderam me minus indigentem.
quaerebam quid amarem, amans amare, et oderam securitatem et viam sine muscipulis,
quoniam fames mihi erat intus ab interiore cibo, te ipso, deus meus, et ea fame non
esuriebam, sed eram sine desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia plenus eis
eram, sed quo inanior, fastidiosior. et ideo non bene valebat anima mea et ulcerosa
proiciebat se foras, miserabiliter scalpi avida contactu sensibilium. sed si non haberent
animam, non utique amarentur. amare et amari dulce mihi erat, magis si et amantis
corpore fruerer. venam igitur amicitiae coinquinabam sordibus concupiscentiae
candoremque eius obnubilabam de tartaro libidinis, et tamen foedus atque inhonestus,
elegans et urbanus esse gestiebam abundanti vanitate. rui etiam in amorem, quo cupiebam
capi. deus meus, misericordia mea, quanto felle mihi suavitatem illam et quam bonus
aspersisti, quia et amatus sum, et perveni occulte ad vinculum fruendi, et conligabar laetus
aerumnosis nexibus, ut caederer virgis ferreis ardentibus zeli et suspicionum et timorum
et irarum atque rixarum.
3.2.2
rapiebant me spectacula theatrica, plena imaginibus miseriarum mearum et fomitibus
ignis mei. quid est quod ibi homo vult dolere cum spectat luctuosa et tragica, quae tamen
pati ipse nollet? et tamen pati vult ex eis dolorem spectator et dolor ipse est voluptas eius.
quid est nisi mirabilis insania? nam eo magis eis movetur quisque, quo minus a talibus
affectibus sanus est, quamquam, cum ipse patitur, miseria, cum aliis compatitur,
misericordia dici solet. sed qualis tandem misericordia in rebus fictis et scenicis? non
enim ad subveniendum provocatur auditor sed tantum ad dolendum invitatur, et actori
earum imaginum amplius favet cum amplius dolet. et si calamitates illae hominum, vel
antiquae vel falsae, sic agantur ut qui spectat non doleat, abscedit inde fastidiens et
reprehendens; si autem doleat, manet intentus et gaudens lacrimat.
3.2.3
ergo amantur et dolores. certe omnis homo gaudere vult. an cum miserum esse neminem
libeat, libet tamen esse misericordem, quod quia non sine dolore est, hac una causa
amantur dolores? et hoc de illa vena amicitiae est. sed quo vadit? quo fluit? ut quid

decurrit in torrentem picis bullientis, aestus immanes taetrarum libidinum, in quos ipsa
mutatur et vertitur per nutum proprium de caelesti serenitate detorta atque deiecta?
repudietur ergo misericordia? nequaquam. ergo amentur dolores aliquando, sed cave
immunditiam, anima mea, sub tutore deo meo, deo patrum nostrorum et laudabili et
superexaltato in omnia saecula, cave immunditiam. neque enim nunc non misereor, sed
tunc in theatris congaudebam amantibus cum sese fruebantur per flagitia, quamvis haec
imaginarie gererent in ludo spectaculi. cum autem sese amittebant, quasi misericors
contristabar, et utrumque delectabat tamen. nunc vero magis misereor gaudentem in
flagitio quam velut dura perpessum detrimento perniciosae voluptatis et amissione
miserae felicitatis. haec certe verior misericordia, sed non in ea delectat dolor. nam etsi
approbatur officio caritatis qui dolet miserum, mallet tamen utique non esse quod doleret
qui germanitus misericors est. si enim est malivola benivolentia, quod fieri non potest,
potest et ille qui veraciter sinceriterque miseretur cupere esse miseros, ut misereatur.
nonnullus itaque dolor approbandus, nullus amandus est. hoc enim tu, domine deus, qui
animas amas, longe alteque purius quam nos et incorruptibilius misereris, quod nullo
dolore sauciaris. et ad haec quis idoneus?
3.2.4
at ego tunc miser dolere amabam, et quaerebam ut esset quod dolerem, quando mihi in
aerumna aliena et falsa et saltatoria ea magis placebat actio histrionis meque alliciebat
vehementius qua mihi lacrimae excutiebantur. quid autem mirum, cum infelix pecus
aberrans a grege tuo et impatiens custodiae tuae turpi scabie foedarer? et inde erant
dolorum amores, non quibus altius penetrarer (non enim amabam talia perpeti qualia
spectare), sed quibus auditis et fictis tamquam in superficie raderer. quos tamen quasi
ungues scalpentium fervidus tumor et tabes et sanies horrida consequebatur. talis vita mea
numquid vita erat, deus meus?
3.3.5
et circumvolabat super me fidelis a longe misericordia tua. in quantas iniquitates distabui
et sacrilega curiositate secutus sum, ut deserentem te deduceret me ad ima infida et
circumventoria obsequia daemoniorum, quibus immolabam facta mea mala! et in
omnibus flagellabas me. ausus sum etiam in celebritate sollemnitatum tuarum, intra
parietes ecclesiae tuae, concupiscere et agere negotium procurandi fructus mortis. unde
me verberasti gravibus poenis, sed nihil ad culpam meam, o tu praegrandis misericordia
mea, deus meus, refugium meum a terribilibus nocentibus, in quibus vagatus sum
praefidenti collo ad longe recedendum a te, amans vias meas et non tuas, amans fugitivam
libertatem.
3.3.6
habebant et illa studia quae honesta vocabantur ductum suum intuentem fora litigiosa, ut
excellerem in eis, hoc laudabilior, quo fraudulentior. tanta est caecitas hominum de

caecitate etiam gloriantium. et maior etiam eram in schola rhetoris, et gaudebam superbe
et tumebam typho, quamquam longe sedatior, domine, tu scis, et remotus omnino ab
eversionibus quas faciebant eversores (hoc enim nomen scaevum et diabolicum velut
insigne urbanitatis est), inter quos vivebam pudore impudenti, quia talis non eram. et cum
eis eram et amicitiis eorum delectabar aliquando, a quorum semper factis abhorrebam,
hoc est ab eversionibus quibus proterve insectabantur ignotorum verecundiam, quam
proturbarent gratis inludendo atque inde pascendo malivolas laetitias suas. nihil est illo
actu similius actibus daemoniorum. quid itaque verius quam eversores vocarentur, eversi
plane prius ipsi atque perversi, deridentibus eos et seducentibus fallacibus occulte
spiritibus in eo ipso quod alios inridere amant et fallere.
3.4.7
inter hos ego inbecilla tunc aetate discebam libros eloquentiae, in qua eminere cupiebam
fine damnabili et ventoso per gaudia vanitatis humanae. et usitato iam discendi ordine
perveneram in librum cuiusdam Ciceronis, cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non
ita. sed liber ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam et vocatur 'Hortensius'.
ille vero liber mutavit affectum meum, et ad te ipsum, domine, mutavit preces meas, et
vota ac desideria mea fecit alia. viluit mihi repente omnis vana spes, et immortalitatem
sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili, et surgere coeperam ut ad te redirem.
non enim ad acuendam linguam, quod videbar emere maternis mercedibus, cum agerem
annum aetatis undevicensimum iam defuncto patre ante biennium, non ergo ad acuendam
linguam referebam illum librum, neque mihi locutio sed quod loquebatur persuaserat.
3.4.8
quomodo ardebam, deus meus, quomodo ardebam revolare a terrenis ad te, et nesciebam
quid ageres mecum! apud te est enim sapientia. amor autem sapientiae nomen graecum
habet philosophiam, quo me accendebant illae litterae. sunt qui seducant per
philosophiam magno et blando et honesto nomine colorantes et fucantes errores suos, et
prope omnes qui ex illis et supra temporibus tales erant notantur in eo libro et
demonstrantur, et manifestatur ibi salutifera illa admonitio spiritus tui per servum tuum
bonum et pium: 'videte, ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem seductionem
secundum traditionem hominum, secundum elementa huius mundi et non secundum
Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter.' et ego illo
tempore, scis tu, lumen cordis mei, quoniam nondum mihi haec apostolica nota erant, hoc
tamen solo delectabar in illa exhortatione, quod non illam aut illam sectam, sed ipsam
quaecumque esset sapientiam ut diligerem et quarererem et adsequerer et tenerem atque
amplexarer fortiter, excitabar sermone illo et accendebar et ardebam, et hoc solum me in
tanta flagrantia refrangebat, quod nomen Christi non erat ibi, quoniam hoc nomen
secundum misericordiam tuam, domine, hoc nomen salvatoris mei, filii tui, in ipso adhuc
lacte matris tenerum cor meum pie biberat et alte retinebat, et quidquid sine hoc nomine
fuisset, quamvis litteratum et expolitum et veridicum, non me totum rapiebat.

3.5.9
itaque institui animum intendere in scripturas sanctas et videre quales essent. et ecce
video rem non compertam superbis neque nudatam pueris, sed incessu humilem, successu
excelsam et velatam mysteriis. et non eram ego talis ut intrare in eam possem aut inclinare
cervicem ad eius gressus. non enim sicut modo loquor, ita sensi, cum attendi ad illam
scripturam, sed visa est mihi indigna quam tullianae dignitati compararem. tumor enim
meus refugiebat modum eius et acies mea non penetrabat interiora eius. verum autem illa
erat quae cresceret cum parvulis, sed ego dedignabar esse parvulus et turgidus fastu mihi
grandis videbar.
3.6.10
itaque incidi in homines superbe delirantes, carnales nimis et loquaces, in quorum ore
laquei diaboli et viscum confectum commixtione syllabarum nominis tui et domini Iesu
Christi et paracleti consolatoris nostri spiritus sancti. haec nomina non recedebant de ore
eorum, sed tenus sono et strepitu linguae; ceterum cor inane veri. et dicebant, 'veritas et
veritas,' et multum eam dicebant mihi, et nusquam erat in eis, sed falsa loquebantur, non
de te tantum, qui vere veritas es, sed etiam de istis elementis huius mundi, creatura tua, de
quibus etiam vera dicentes philosophos transgredi debui prae amore tuo, mi pater summe
bone, pulchritudo pulchrorum omnium. o veritas, veritas, quam intime etiam tum
medullae animi mei suspirabant tibi, cum te illi sonarent mihi frequenter et multipliciter
voce sola et libris multis et ingentibus! et illa erant fercula in quibus mihi esurienti te
inferebatur pro te sol et luna, pulchra opera tua, sed tamen opera tua, non tu, nec ipsa
prima. priora enim spiritalia opera tua quam ista corporea, quamvis lucida et caelestia. at
ego nec priora illa, sed te ipsam, te veritas, in qua non est commutatio nec momenti
obumbratio, esuriebam et sitiebam. et apponebantur adhuc mihi in illis ferculis
phantasmata splendida, quibus iam melius erat amare istum solem saltem istis oculis
verum quam illa falsa animo decepto per oculos. et tamen, quia te putabam, manducabam,
non avide quidem, quia nec sapiebas in ore meo sicuti es (neque enim tu eras illa figmenta
inania) nec nutriebar eis, sed exhauriebar magis. cibus in somnis simillimus est cibis
vigilantium, quo tamen dormientes non aluntur; dormiunt enim. at illa nec similia erant
ullo modo tibi, sicut nunc mihi locuta es, quia illa erant corporalia phantasmata, falsa
corpora, quibus certiora sunt vera corpora ista quae videmus visu carneo, sive caelestia
sive terrestria, cum pecudibus et volatilibus. videmus haec, et certiora sunt quam cum
imaginamur ea. et rursus certius imaginamur ea quam ex eis suspicamur alia grandiora et
infinita, quae omnino nulla sunt. qualibus ego tunc pascebar inanibus, et non pascebar. at
tu, amor meus, in quem deficio ut fortis sim, nec ista corpora es quae videmus quamquam
in caelo, nec ea quae non videmus ibi, quia tu ista condidisti nec in summis tuis
conditionibus habes. quanto ergo longe es a phantasmatis illis meis, phantasmatis
corporum quae omnino non sunt! quibus certiores sunt phantasiae corporum eorum quae
sunt, et eis certiora corpora, quae tamen non es. sed nec anima es, quae vita est corporum

(ideo melior vita corporum certiorque quam corpora), sed tu vita es animarum, vita
vitarum, vivens te ipsa, et non mutaris, vita animae meae.
3.6.11
ubi ergo mihi tunc eras et quam longe? et longe peregrinabar abs te, exclusus et a siliquis
porcorum quos de siliquis pascebam. quanto enim meliores grammaticorum et poetarum
fabellae quam illa decipula! nam versus et carmen et Medea volans utiliores certe quam
quinque elementa varie fucata propter quinque antra tenebrarum, quae omnino nulla sunt
et occidunt credentem. nam versum et carmen etiam ad vera pulmenta transfero; volantem
autem Medeam etsi cantabam, non adserebam, etsi cantari audiebam, non credebam. illa
autem credidi — vae, vae! quibus gradibus deductus in profunda inferi, quippe laborans et
aestuans inopia veri, cum te, deus meus (tibi enim confiteor, qui me miseratus es et
nondum confitentem), cum te non secundum intellectum mentis, quo me praestare voluisti
beluis, sed secundum sensum carnis quaererem. tu autem eras interior intimo meo et
superior summo meo. offendi illam mulierem audacem, inopem prudentiae, aenigma
Salomonis, sedentem super sellam in foribus et dicentem, 'panes occultos libenter edite, et
aquam dulcem furtivam bibite.' quae me seduxit, quia invenit foris habitantem in oculo
carnis meae et talia ruminantem apud me qualia per illum vorassem.
3.7.12
nesciebam enim aliud vere quod est, et quasi acutule movebar ut suffragarer stultis
deceptoribus, cum a me quaererent unde malum, et utrum forma corporea deus finiretur et
haberet capillos et ungues, et utrum iusti existimandi essent qui haberent uxores multas
simul et occiderent homines et sacrificarent de animalibus. quibus rerum ignarus
perturbabar, et recedens a veritate ire in eam mihi videbar, quia non noveram malum non
esse nisi privationem boni usque ad quod omnino non est. (quod unde viderem, cuius
videre usque ad corpus erat oculis, et animo usque ad phantasma?) et non noveram deum
esse spiritum, non cui membra essent per longum et latum nec cui esse moles esset, quia
moles in parte minor est quam in toto suo, et si infinita sit, minor est in aliqua parte certo
spatio definita quam per infinitum, et non est tota ubique sicut spiritus, sicut deus. et quid
in nobis esset secundum quod essemus et recte in scriptura diceremur ad imaginem dei,
prorsus ignorabam.
3.7.13
et non noveram iustitiam veram interiorem, non ex consuetudine iudicantem sed ex lege
rectissima dei omnipotentis, qua formarentur mores regionum et dierum pro regionibus et
diebus, cum ipsa ubique ac semper esset, non alibi alia nec alias aliter, secundum quam
iusti essent Abraham et Isaac et Iacob et Moyses et David et illi omnes laudati ore dei. sed
eos ab imperitis iudicari iniquos, iudicantibus ex humano die et universos mores humani
generis ex parte moris sui metientibus, tamquam si quis nescius in armamentis quid cui
membro adcommodatum sit ocrea velit caput contegi et galea calciari et murmuret, quod

non apte conveniat; aut in uno die indicto a promeridianis horis iustitio quisquam
stomachetur non sibi concedi quid venale proponere, quia mane concessum est; aut in una
domo videat aliquid tractari manibus a quoquam servo quod facere non sinatur qui pocula
ministrat, aut aliquid post praesepia fieri quod ante mensam prohibeatur, et indignetur,
cum sit unum habitaculum et una familia, non ubique atque omnibus idem tribui. sic sunt
isti qui indignantur, cum audierint illo saeculo licuisse iustis aliquid quod isto non licet
iustis, et quia illis aliud praecepit deus, istis aliud pro temporalibus causis, cum eidem
iustitiae utrique servierint, cum in uno homine et in uno die et in unis aedibus videant
aliud alii membro congruere, et aliud iam dudum licuisse, post horam non licere, quiddam
in illo angulo permitti aut iuberi, quod in isto iuxta vetetur et vindicetur. numquid iustitia
varia est et mutabilis? sed tempora, quibus praesidet, non pariter eunt; tempora enim sunt.
homines autem, quorum vita super terram brevis est, quia sensu non valent causas
conexere saeculorum priorum aliarumque gentium, quas experti non sunt, cum his quas
experti sunt, in uno autem corpore vel die vel domo facile possunt videre quid cui
membro, quibus momentis, quibus partibus personisve congruat, in illis offenduntur, hic
serviunt.
3.7.14
haec ergo tunc nesciebam et non advertebam, et feriebant undique ista oculos meos, et
non videbam. et cantabam carmina et non mihi licebat ponere pedem quemlibet ubilibet,
sed in alio atque alio metro aliter atque aliter et in uno aliquo versu non omnibus locis
eundem pedem. et ars ipsa qua canebam non habebat aliud alibi, sed omnia simul. et non
intuebar iustitiam, cui servirent boni et sancti homines, longe excellentius atque sublimius
habere simul omnia quae praecipit et nulla ex parte variari et tamen variis temporibus non
omnia simul, sed propria distribuentem ac praecipientem. et reprehendebam caecus pios
patres non solum, sicut deus iuberet atque inspiraret, utentes praesentibus verum quoque,
sicut deus revelaret, futura praenuntiantes.
3.8.15
numquid aliquando aut alicubi iniustum est diligere deum ex toto corde et ex tota anima et
ex tota mente, et diligere proximum tamquam te ipsum? itaque flagitia quae sunt contra
naturam ubique ac semper detestanda atque punienda sunt, qualia Sodomitarum fuerunt.
quae si omnes gentes facerent, eodem criminis reatu divina lege tenerentur, quae non sic
fecit homines ut se illo uterentur modo. violatur quippe ipsa societas quae cum deo nobis
esse debet cum eadem natura cuius ille auctor est libidinis perversitate polluitur. quae
autem contra mores hominum sunt flagitia pro morum diversitate vitanda sunt, ut pactum
inter se civitatis aut gentis consuetudine vel lege firmatum nulla civis aut peregrini
libidine violetur. turpis enim omnis pars universo suo non congruens. cum autem deus
aliquid contra morem aut pactum quorumlibet iubet, etsi numquam ibi factum est,
faciendum est, et si omissum, instaurandum, et si institutum non erat, instituendum est. si
enim regi licet in civitate cui regnat iubere aliquid quod neque ante illum quisquam nec

ipse umquam iusserat, et non contra societatem civitatis eius obtemperatur, immo contra
societatem non obtemperatur (generale quippe pactum est societatis humanae oboedire
regibus suis), quanto magis deo regnatori universae creaturae suae ad ea quae iusserit sine
dubitatione serviendum est. sicut enim in potestatibus societatis humanae maior potestas
minori ad oboediendum praeponitur, ita deus omnibus.
3.8.16
item in facinoribus, ubi libido est nocendi sive per contumeliam sive per iniuriam et
utrumque vel ulciscendi causa, sicut inimico inimicus, vel adipiscendi alicuius extra
commodi, sicut latro viatori, vel evitandi mali, sicut ei qui timetur, vel invidendo, sicut
feliciori miserior aut in aliquo prosperatus ei quem sibi aequari timet aut aequalem dolet,
vel sola voluptate alieni mali, sicut spectatores gladiatorum aut inrisores aut inlusores
quorumlibet. haec sunt capita iniquitatis quae pullulant principandi et spectandi et
sentiendi libidine aut una aut duabus earum aut simul omnibus, et vivitur male adversus
tria et septem, psalterium decem chordarum, decalogum tuum, deus altissime et
dulcissime. sed quae flagitia in te, qui non corrumperis? aut quae adversus te facinora, cui
noceri non potest? sed hoc vindicas quod in se homines perpetrant, quia etiam cum in te
peccant, impie faciunt in animas suas, et mentitur iniquitas sibi sive corrumpendo ac
pervertendo naturam suam, quam tu fecisti et ordinasti, vel immoderate utendo concessis
rebus, vel in non concessa flagrando in eum usum qui est contra naturam. aut rei tenentur
animo et verbis saevientes adversus te et adversus stimulum calcitrantes, aut cum diruptis
limitibus humanae societatis laetantur audaces privatis conciliationibus aut
diremptionibus, prout quidque delectaverit aut offenderit. et ea fiunt cum tu derelinqueris,
fons vitae, qui es unus et verus creator et rector universitatis, et privata superbia diligitur
in parte unum falsum. itaque pietate humili reditur in te, et purgas nos a consuetudine
mala, et propitius es peccatis confitentium, et exaudis gemitus compeditorum, et solvis a
vinculis quae nobis fecimus, si iam non erigamus adversus te cornua falsae libertatis,
avaritia plus habendi et damno totum amittendi, amplius amando proprium nostrum quam
te, omnium bonum.
3.9.17
sed inter flagitia et facinora et tam multas iniquitates sunt peccata proficientium, quae a
bene iudicantibus et vituperantur ex regula perfectionis et laudantur spe frugis sicut herba
segetis. et sunt quaedam similia vel flagitio vel facinori et non sunt peccata, quia nec te
offendunt, dominum deum nostrum, nec sociale consortium, cum conciliantur aliqua in
usum vitae, congrua et tempori, et incertum est an libidine habendi, aut puniuntur
corrigendi studio potestate ordinata, et incertum est an libidine nocendi. multa itaque facta
quae hominibus improbanda viderentur testimonio tuo approbata sunt, et multa laudata ab
hominibus te teste damnantur, cum saepe se aliter habet species facti et aliter facientis
animus atque articulus occulti temporis. cum vero aliquid tu repente inusitatum et
improvisum imperas, etiamsi hoc aliquando vetuisti, quamvis causam imperii tui pro

tempore occultes et quamvis contra pactum sit aliquorum hominum societatis, quis
dubitet esse faciendum, quando ea iusta est societas hominum quae servit tibi? sed beati
qui te imperasse sciunt. fiunt enim omnia a servientibus tibi, vel ad exhibendum quod ad
praesens opus est, vel ad futura praenuntianda.
3.10.18
haec ego nesciens inridebam illos sanctos servos et prophetas tuos. et quid agebam cum
inridebam eos, nisi ut inriderer abs te sensim atque paulatim perductus ad eas nugas ut
crederem ficum plorare cum decerpitur et matrem eius arborem lacrimis lacteis? quam
tamen ficum si comedisset aliquis sanctus, alieno sane non suo scelere decerptam,
misceret visceribus et anhelaret de illa angelos, immo vero particulas dei gemendo in
oratione atque ructando. quae particulae summi et veri dei ligatae fuissent in illo pomo,
nisi electi sancti dente ac ventre solverentur. et credidi miser magis esse misericordiam
praestandam fructibus terrae quam hominibus propter quos nascerentur. si quis enim
esuriens peteret qui manichaeus non esset, quasi capitali supplicio damnanda buccella
videretur si ei daretur.
3.11.19
et misisti manum tuam ex alto et de hac profunda caligine eruisti animam meam, cum pro
me fleret ad te mea mater, fidelis tua, amplius quam flent matres corporea funera. videbat
enim illa mortem meam ex fide et spiritu quem habebat ex te, et exaudisti eam, domine.
exaudisti eam nec despexisti lacrimas eius; cum profluentes rigarent terram sub oculis
eius in omni loco orationis eius, exaudisti eam. nam unde illud somnium quo eam
consolatus es, ut vivere mecum cederet et habere mecum eandem mensam in domo?
(quod nolle coeperat aversans et detestans blasphemias erroris mei.) vidit enim se stantem
in quadam regula lignea et advenientem ad se iuvenem splendidum hilarem atque
arridentem sibi, cum illa esset maerens et maerore confecta. qui cum causas ab ea
quaesisset maestitiae suae cotidianarumque lacrimarum, docendi, ut adsolet, non discendi
gratia, atque illa respondisset perditionem meam se plangere, iussisse illum (quo secura
esset) atque admonuisse, ut attenderet et videret, ubi esset illa, ibi esse et me. quod illa ubi
attendit, vidit me iuxta se in eadem regula stantem. unde hoc, nisi quia erant aures tuae ad
cor eius, o tu bone omnipotens, qui sic curas unumquemque nostrum tamquam solum
cures, et sic omnes tamquam singulos?
3.11.20
unde illud etiam, quod cum mihi narrasset ipsum visum, et ego ad id trahere conarer ut
illa se potius non desperaret futuram esse quod eram, continuo sine aliqua haesitatione:
'non,' inquit, 'non enim mihi dictum est, ''ubi ille, ibi et tu,'' sed, ''ubi tu, ibi et ille.'''
confiteor tibi, domine, recordationem meam, quantum recolo, quod saepe non tacui,
amplius me isto per matrem vigilantem responso tuo, quod tam vicina interpretationis
falsitate turbata non est et tam cito vidit quod videndum fuit (quod ego certe, antequam

dixisset, non videram), etiam tum fuisse commotum quam ipso somnio quo feminae piae
gaudium tanto post futurum ad consolationem tunc praesentis sollicitudinis tanto ante
praedictum est. nam novem ferme anni secuti sunt quibus ego in illo limo profundi ac
tenebris falsitatis, cum saepe surgere conarer et gravius alliderer, volutatus sum, cum
tamen illa vidua casta, pia et sobria, quales amas, iam quidem spe alacrior, sed fletu et
gemitu non segnior, non desineret horis omnibus orationum suarum de me plangere ad te,
et intrabant in conspectum tuum preces eius, et me tamen dimittebas adhuc volvi et
involvi illa caligine.
3.12.21
et dedisti alterum responsum interim quod recolo. nam et multa praetereo, propter quod
propero ad ea quae me magis urguent confiteri tibi, et multa non memini. dedisti ergo
alterum per sacerdotem tuum, quendam episcopum nutritum in ecclesia et exercitatum in
libris tuis. quem cum illa femina rogasset ut dignaretur mecum conloqui et refellere
errores meos et dedocere me mala ac docere bona (faciebat enim hoc, quos forte idoneos
invenisset), noluit ille, prudenter sane, quantum sensi postea. respondit enim me adhuc
esse indocilem, eo quod inflatus essem novitate haeresis illius et nonnullis quaestiunculis
iam multos imperitos exagitassem, sicut illa indicaverat ei. 'sed' inquit 'sine illum ibi.
tantum roga pro eo dominum. ipse legendo reperiet quis ille sit error et quanta impietas.'
simul etiam narravit se quoque parvulum a seducta matre sua datum fuisse manichaeis, et
omnes paene non legisse tantum verum etiam scriptitasse libros eorum, sibique apparuisse
nullo contra disputante et convincente quam esset illa secta fugienda: itaque fugisse. quae
cum ille dixisset atque illa nollet adquiescere, sed instaret magis deprecando et ubertim
flendo, ut me videret et mecum dissereret, ille iam substomachans taedio, 'vade' inquit 'a
me. ita vivas: fieri non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat.' quod illa ita se
accepisse inter conloquia sua mecum saepe recordabatur, ac si de caelo sonuisset.

LIBER QUINTUS
5.1.1
accipe sacrificium confessionum mearum de manu linguae meae (quam formasti et
excitasti, ut confiteatur nomini tuo), et sana omnia ossa mea, et dicant, 'domine, quis
similis tibi?' neque enim docet te quid in se agatur qui tibi confitetur, quia oculum tuum
non excludit cor clausum nec manum tuam repellit duritia hominum, sed solvis eam cum
voles, aut miserans aut vindicans, et non est qui se abscondat a calore tuo. sed te laudet
anima mea ut amet te, et confiteatur tibi miserationes tuas ut laudet te. non cessat nec
tacet laudes tuas universa creatura tua, nec spiritus omnis per os conversum ad te, nec
animalia nec corporalia per os considerantium ea, ut exsurgat in te a lassitudine anima
nostra, innitens eis quae fecisti et transiens ad te, qui fecisti haec mirabiliter. et ibi refectio
et vera fortitudo.
5.2.2
eant et fugiant a te inquieti iniqui. et tu vides eos et distinguis umbras, et ecce pulchra
sunt cum eis omnia et ipsi turpes sunt. et quid nocuerunt tibi? aut in quo imperium tuum
dehonestaverunt, a caelis usque in novissima iustum et integrum? quo enim fugerunt, cum
fugerent a facie tua? aut ubi tu non invenis eos? sed fugerunt ut non viderent te videntem
se atque excaecati in te offenderent, quia non deseris aliquid eorum quae fecisti; in te
offenderent iniusti et iuste vexarentur, subtrahentes se lenitati tuae et offendentes in
rectitudinem tuam et cadentes in asperitatem tuam. videlicet nesciunt quod ubique sis,
quem nullus circumscribit locus, et solus es praesens etiam his qui longe fiunt a te.
convertantur ergo et quaerant te, quia non, sicut ipsi deseruerunt creatorem suum, ita tu
deseruisti creaturam tuam: ipsi convertantur. et ecce ibi es in corde eorum, in corde
confitentium tibi et proicientium se in te et plorantium in sinu tuo post vias suas difficiles.
et tu facilis terges lacrimas eorum, et magis plorant et gaudent in fletibus, quoniam tu,
domine, non aliquis homo, caro et sanguis, sed tu, domine, qui fecisti, reficis et consolaris
eos. et ubi ego eram, quando te quaerebam? et tu eras ante me, ego autem et a me
discesseram nec me inveniebam: quanto minus te!
5.3.3
proloquar in conspectu dei mei annum illum undetricensimum aetatis meae. iam venerat
Carthaginem quidam manichaeorum episcopus, Faustus nomine, magnus laqueus diaboli,
et multi implicabantur in eo per inlecebram suaviloquentiae. quam ego iam tametsi
laudabam, discernebam tamen a veritate rerum quarum discendarum avidus eram, nec
quali vasculo sermonis, sed quid mihi scientiae comedendum apponeret nominatus apud
eos ille Faustus intuebar. fama enim de illo praelocuta mihi erat quod esset honestarum
omnium doctrinarum peritissimus et apprime disciplinis liberalibus eruditus. et quoniam

multa philosophorum legeram memoriaeque mandata retinebam, ex eis quaedam
comparabam illis manichaeorum longis fabulis, et mihi probabiliora ista videbantur quae
dixerunt illi qui tantum potuerunt valere ut possent aestimare saeculum, quamquam eius
dominum minime invenerint. quoniam magnus es, domine, et humilia respicis, excelsa
autem a longe cognoscis, nec propinquas nisi obtritis corde nec inveniris a superbis, nec si
illi curiosa peritia numerent stellas et harenam et dimetiantur sidereas plagas et vestigent
vias astrorum.
5.3.4
invenerunt et praenuntiaverunt ante multos annos defectus luminarium solis et lunae, quo
die, qua hora, quanta ex parte futuri essent, et non eos fefellit numerus. et ita factum est ut
praenuntiaverunt, et scripserunt regulas indagatas, et leguntur hodie atque ex eis
praenuntiatur quo anno et quo mense anni et quo die mensis et qua hora diei et quota parte
luminis sui defectura sit luna vel sol: et ita fiet ut praenuntiatur. et mirantur haec homines
et stupent qui nesciunt ea, et exultant atque extolluntur qui sciunt, et per impiam
superbiam recedentes et deficientes a lumine tuo tanto ante solis defectum futurum
praevident, et in praesentia suum non vident (non enim religiose quaerunt unde habeant
ingenium quo ista quaerunt), et invenientes quia tu fecisti eos, non ipsi se dant tibi, se ut
serves quod fecisti, et quales se ipsi fecerant occidunt se tibi, et trucidant exaltationes suas
sicut volatilia, et curiositates suas sicut pisces maris quibus perambulant secretas semitas
abyssi, et luxurias suas sicut pecora campi, ut tu, deus, ignis edax consumas mortuas
curas eorum, recreans eos immortaliter.
5.3.5
sed non noverunt viam, verbum tuum, per quod fecisti ea quae numerant et ipsos qui
numerant, et sensum quo cernunt quae numerant et mentem de qua numerant: et
sapientiae tuae non est numerus. ipse autem unigenitus factus est nobis sapientia et iustitia
et sanctificatio, et numeratus est inter nos, et solvit tributum Caesari. non noverunt hanc
viam qua descendant ad illum a se et per eum ascendant ad eum. non noverunt hanc viam,
et putant se excelsos esse cum sideribus et lucidos, et ecce ruerunt in terram, et
obscuratum est insipiens cor eorum. et multa vera de creatura dicunt et veritatem,
creaturae artificem, non pie quaerunt, et ideo non inveniunt, aut si inveniunt,
cognoscentes deum non sicut deum honorant aut gratias agunt, et evanescunt in
cogitationibus suis, et dicunt se esse sapientes sibi tribuendo quae tua sunt, ac per hoc
student perversissima caecitate etiam tibi tribuere quae sua sunt, mendacia scilicet in te
conferentes, qui veritas es, et immutantes gloriam incorrupti dei in similitudinem imaginis
corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et serpentium, et convertunt veritatem
tuam in mendacium, et colunt et serviunt creaturae potius quam creatori.
5.3.6

multa tamen ab eis ex ipsa creatura vera dicta retinebam, et occurrebat mihi ratio per
numeros et ordinem temporum et visibiles attestationes siderum, et conferebam cum dictis
Manichaei, quae de his rebus multa scripsit copiosissime delirans, et non mihi occurrebat
ratio nec solistitiorum et aequinoctiorum nec defectuum luminarium nec quidquid tale in
libris saecularis sapientiae didiceram. ibi autem credere iubebar, et ad illas rationes
numeris et oculis meis exploratas non occurrebat, et longe diversum erat.
5.4.7
numquid, domine deus veritatis, quisquis novit ista, iam placet tibi? infelix enim homo
qui scit illa omnia, te autem nescit; beatus autem qui te scit, etiamsi illa nesciat. qui vero
et te et illa novit, non propter illa beatior, sed propter te solum beatus est, si cognoscens te
sicut te glorificet et gratias agat, et non evanescat in cogitationibus suis. sicut enim melior
est qui novit possidere arborem et de usu eius tibi gratias agit, quamvis nesciat vel quot
cubitis alta sit vel quanta latitudine diffusa, quam ille qui eam metitur et omnes ramos
eius numerat et neque possidet eam neque creatorem eius novit aut diligit, sic fidelis
homo, cuius totus mundus divitiarum est et quasi nihil habens omnia possidet inhaerendo
tibi, cui serviunt omnia, quamvis nec saltem septentrionum gyros noverit, dubitare
stultum est, quin utique melior sit quam mensor caeli et numerator siderum et pensor
elementorum et neglegens tui, qui omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.
5.5.8
sed tamen quis quaerebat Manichaeum nescio quem etiam ista scribere, sine quorum
peritia pietas disci poterat? dixisti enim homini, 'ecce pietas est sapientia.' quam ille
ignorare posset, etiamsi ista perfecte nosset; ista vero quia non noverat, impudentissime
audens docere, prorsus illam nosse non posset. vanitas est enim mundana ista etiam nota
profiteri, pietas autem tibi confiteri. unde ille devius ad hoc ista multum locutus est, ut
convictus ab eis qui ista vere didicissent, quis esset eius sensus in ceteris quae abditiora
sunt manifeste cognosceretur. non enim parvi se aestimari voluit, sed spiritum sanctum,
consolatorem et ditatorem fidelium tuorum, auctoritate plenaria personaliter in se esse
persuadere conatus est. itaque cum de caelo ac stellis et de solis ac lunae motibus falsa
dixisse deprehenderetur, quamvis ad doctrinam religionis ista non pertineant, tamen ausus
eius sacrilegos fuisse satis emineret, cum ea non solum ignorata sed etiam falsa tam
vesana superbiae vanitate diceret, ut ea tamquam divinae personae tribuere sibi niteretur.
5.5.9
cum enim audio christianum aliquem fratrem illum aut illum ista nescientem et aliud pro
alio sentientem, patienter intueor opinantem hominem nec illi obesse video, cum de te,
domine creator omnium, non credat indigna, si forte situs et habitus creaturae corporalis
ignoret. obest autem, si hoc ad ipsam doctrinae pietatis formam pertinere arbitretur et
pertinacius affirmare audeat quod ignorat. sed etiam talis infirmitas in fidei cunabulis a
caritate matre sustinetur, donec adsurgat novus homo in virum perfectum et circumferri

non possit omni vento doctrinae. in illo autem qui doctor, qui auctor, qui dux et princeps
eorum quibus illa suaderet, ita fieri ausus est, ut qui eum sequerentur non quemlibet
hominem sed spiritum tuum sanctum se sequi arbitrarentur, quis tantam dementiam,
sicubi falsa dixisse convinceretur, non detestandam longeque abiciendam esse iudicaret?
sed tamen nondum liquido compereram utrum etiam secundum eius verba vicissitudines
longiorum et breviorum dierum atque noctium et ipsius noctis et diei et deliquia luminum
et si quid eius modi in aliis libris legeram posset exponi, ut, si forte posset, incertum
quidem mihi fieret utrum ita se res haberet an ita, sed ad fidem meam illius auctoritatem
propter creditam sanctitatem praeponerem.
5.6.10
et per annos ferme ipsos novem quibus eos animo vagabundus audivi nimis extento
desiderio venturum expectabam istum Faustum. ceteri enim eorum in quos forte
incurrissem, qui talium rerum quaestionibus a me obiectibus deficiebant, illum mihi
promittebant, cuius adventu conlatoque conloquio facillime mihi haec et si qua forte
maiora quaererem enodatissime expedirentur. ergo ubi venit, expertus sum hominem
gratum et iucundum verbis et ea ipsa quae illi solent dicere multo suavius garrientem. sed
quid ad meam sitim pretiosorum poculorum decentissimus ministrator? iam rebus talibus
satiatae erant aures meae, nec ideo mihi meliora videbantur quia melius dicebantur, nec
ideo vera quia diserta, nec ideo sapiens anima quia vultus congruus et decorum eloquium.
illi autem qui eum mihi promittebant non boni rerum existimatores erant, et ideo illis
videbatur prudens et sapiens, quia delectabat eos loquens. sensi autem aliud genus
hominum etiam veritatem habere suspectam et ei nolle adquiescere, si compto atque uberi
sermone promeretur. me autem iam docueras, deus meus, miris et occultis modis (et
propterea credo quod tu me docueris, quoniam verum est, nec quisquam praeter te alius
doctor est veri, ubicumque et undecumque claruerit), iam ergo abs te didiceram nec eo
debere videri aliquid verum dici, quia eloquenter dicitur, nec eo falsum, quia incomposite
sonant signa labiorum; rursus nec ideo verum, quia impolite enuntiatur, nec ideo falsum,
quia splendidus sermo est, sed perinde esse sapientiam et stultitiam sicut sunt cibi utiles et
inutiles, verbis autem ornatis et inornatis sicut vasis urbanis et rusticanis utrosque cibos
posse ministrari.
5.6.11
igitur aviditas mea, qua illum tanto tempore expectaveram hominem, delectabatur quidem
motu affectuque disputantis et verbis congruentibus atque ad vestiendas sententias facile
occurrentibus. delectabar autem et cum multis vel etiam prae multis laudabam ac ferebam,
sed moleste habebam quod in coetu audientium non sinerer ingerere illi et partiri cum eo
curas quaestionum mearum conferendo familiariter et accipiendo ac reddendo sermonem.
quod ubi potui et aures eius cum familiaribus meis eoque tempore occupare coepi quo non
dedeceret alternis disserere, et protuli quaedam quae me movebant, expertus sum prius
hominem expertem liberalium disciplinarum nisi grammaticae atque eius ipsius usitato

modo. et quia legerat aliquas tullianas orationes et paucissimos Senecae libros et nonnulla
poetarum et suae sectae si qua volumina latine atque composite conscripta erant, et quia
aderat cotidiana sermocinandi exercitatio, inde suppetebat eloquium, quod fiebat
acceptius magisque seductorium moderamine ingenii et quodam lepore naturali. itane est,
ut recolo, domine deus meus, arbiter conscientiae meae? coram te cor meum et recordatio
mea, qui me tunc agebas abdito secreto providentiae tuae et inhonestos errores meos iam
convertebas ante faciem meam, ut viderem et odissem.
5.7.12
nam posteaquam ille mihi imperitus earum artium quibus eum excellere putaveram satis
apparuit, desperare coepi posse mihi eum illa quae me movebant aperire atque dissolvere;
quorum quidem ignarus posset veritatem tenere pietatis, sed si manichaeus non esset. libri
quippe eorum pleni sunt longissimis fabulis de caelo et sideribus et sole et luna; quae mihi
eum, quod utique cupiebam, conlatis numerorum rationibus quas alibi ego legeram, utrum
potius ita essent ut Manichaei libris continebantur, an certe vel par etiam inde ratio
redderetur, subtiliter explicare posse iam non arbitrabar. quae tamen ubi consideranda et
discutienda protuli, modeste sane ille nec ausus est subire ipsam sarcinam. noverat enim
se ista non nosse nec eum puduit confiteri. non erat de talibus, quales multos loquaces
passus eram, conantes ea me docere et dicentes nihil. iste vero cor habebat, etsi non
rectum ad te, nec tamen nimis incautum ad se ipsum. non usquequaque imperitus erat
imperitiae suae, et noluit se temere disputando in ea coartare unde nec exitus ei ullus nec
facilis esset reditus: etiam hinc mihi amplius placuit. pulchrior est enim temperantia
confitentis animi quam illa quae nosse cupiebam. et eum in omnibus difficilioribus et
subtilioribus quaestionibus talem inveniebam.
5.7.13
refracto itaque studio quod intenderam in Manichaei litteras, magisque desperans de
ceteris eorum doctoribus, quando in multis quae me movebant ita ille nominatus apparuit,
coepi cum eo pro studio eius agere vitam, quo ipse flagrabat in eas litteras quas tunc iam
rhetor Carthaginis adulescentes docebam, et legere cum eo sive quae ille audita
desideraret sive quae ipse tali ingenio apta existimarem. ceterum conatus omnis meus quo
proficere in illa secta statueram illo homine cognito prorsus intercidit, non ut ab eis
omnino separarer sed, quasi melius quicquam non inveniens, eo quo iam quoquo modo
inrueram contentus interim esse decreveram, nisi aliquid forte quod magis eligendum
esset eluceret. ita ille Faustus, qui multis laqueus mortis extitit, meum quo captus eram
relaxare iam coeperat, nec volens nec sciens. manus enim tuae, deus meus, in abdito
providentiae tuae non deserebant animam meam, et de sanguine cordis matris meae per
lacrimas eius diebus et noctibus pro me sacrificabatur tibi, et egisti mecum miris modis. tu
illud egisti, deus meus, nam a domino gressus hominis diriguntur, et viam eius volet. aut
quae procuratio salutis praeter manum tuam reficientem quae fecisti?

5.8.14
egisti ergo mecum ut mihi persuaderetur Romam pergere et potius ibi docere quod
docebam Carthagini. et hoc unde mihi persuasum est non praeteribo confiteri tibi,
quoniam et in his altissimi tui recessus et praesentissima in nos misericordia tua cogitanda
et praedicanda est. non ideo Romam pergere volui, quod maiores quaestus maiorque mihi
dignitas ab amicis qui hoc suadebant promittebatur (quamquam et ista ducebant animum
tunc meum), sed illa erat causa maxima et paene sola, quod audiebam quietius ibi studere
adulescentes et ordinatiore disciplinae cohercitione sedari, ne in eius scholam quo
magistro non utuntur passim et proterve inruant, nec eos admitti omnino nisi ille
permiserit. contra apud Carthaginem foeda est et intemperans licentia scholasticorum.
inrumpunt impudenter et prope furiosa fronte perturbant ordinem quem quisque discipulis
ad proficiendum instituerit. multa iniuriosa faciunt mira hebetudine, et punienda legibus
nisi consuetudo patrona sit, hoc miseriores eos ostendens, quo iam quasi liceat faciunt
quod per tuam aeternam legem numquam licebit, et impune se facere arbitrantur, cum
ipsa faciendi caecitate puniantur et incomparabiliter patiantur peiora quam faciunt. ergo
quos mores cum studerem meos esse nolui, eos cum docerem cogebar perpeti alienos. et
ideo placebat ire ubi talia non fieri omnes qui noverant indicabant. verum autem tu, spes
mea et portio mea in terra viventium, ad mutandum terrarum locum pro salute animae
meae, et Carthagini stimulos quibus inde avellerer admovebas, et Romae inlecebras
quibus attraherer proponebas mihi per homines qui diligunt vitam mortuam, hinc insana
facientes, inde vana pollicentes, et ad corrigendos gressus meos utebaris occulte et illorum
et mea perversitate. nam et qui perturbabant otium meum foeda rabie caeci erant, et qui
invitabant ad aliud terram sapiebant, ego autem, qui detestabar hic veram miseriam, illic
falsam felicitatem appetebam.
5.8.15
sed quare hinc abirem et illuc irem, tu sciebas, deus, nec indicabas mihi nec matri, quae
me profectum atrociter planxit et usque ad mare secuta est. sed fefelli eam, violenter me
tenentem ut aut revocaret aut mecum pergeret. et finxi me amicum nolle deserere donec
vento facto navigaret, et mentitus sum matri, et illi matri. et evasi, quia et hoc dimisisti
mihi misericorditer servans me ab aquis maris, plenum exsecrandis sordibus usque ad
aquam gratiae tuae, qua me abluto siccarentur flumina maternorum oculorum, quibus pro
me cotidie tibi rigabat terram sub vultu suo. et tamen recusanti sine me redire vix persuasi
ut in loco qui proximus nostrae navi erat, memoria beati Cypriani, maneret ea nocte. sed
ea nocte clanculo ego profectus sum, illa autem non; mansit orando et flendo. et quid a te
petebat, deus meus, tantis lacrimis, nisi ut navigare me non sineres? sed tu alte consulens
et exaudiens cardinem desiderii eius non curasti quod tunc petebat, ut me faceres quod
semper petebat. flavit ventus et implevit vela nostra et litus subtraxit aspectibus nostris, in
quo mane illa insaniebat dolore, et querellis et gemitu implebat aures tuas contemnentis
ista, cum et me cupiditatibus meis raperes ad finiendas ipsas cupiditates et illius carnale
desiderium iusto dolorum flagello vapularet. amabat enim secum praesentiam meam more

matrum, sed multis multo amplius, et nesciebat quid tu illi gaudiorum facturus esses de
absentia mea. nesciebat, ideo flebat et eiulabat, atque illis cruciatibus arguebatur in ea
reliquiarium Evae, cum gemitu quaerens quod cum gemitu pepererat. et tamen post
accusationem fallaciarum et crudelitatis meae conversa rursus ad deprecandum te pro me
abiit ad solita, et ego Romam.
5.9.16
et ecce excipior ibi flagello aegritudinis corporalis, et ibam iam ad inferos portans omnia
mala quae commiseram et in te et in me et in alios, multa et gravia super originalis peccati
vinculum quo omnes in Adam morimur. non enim quicquam eorum mihi donaveras in
Christo, nec solverat ille in cruce sua inimicitias quas tecum contraxeram peccatis meis.
quomodo enim eas solveret in cruce phantasmatis, quod de illo credideram? quam ergo
falsa mihi videbatur mors carnis eius, tam vera erat animae meae, et quam vera erat mors
carnis eius, tam falsa vita animae meae, quae id non credebat. et ingravescentibus febribus
iam ibam et peribam. quo enim irem, si hinc tunc abirem, nisi in ignem atque tormenta
digna factis meis in veritate ordinis tui? et hoc illa nesciebat et tamen pro me orabat
absens; tu autem ubique praesens ubi erat exaudiebas eam, et ubi eram miserebaris mei, ut
recuperarem salutem corporis adhuc insanus corde sacrilego. neque enim desiderabam in
illo tanto periculo baptismum tuum, et melior eram puer, quo illum de materna pietate
flagitavi, sicut iam recordatus atque confessus sum. sed in dedecus meum creveram et
consilia medicinae tuae demens inridebam, qui non me sivisti talem bis mori. quo vulnere
si feriretur cor matris, numquam sanaretur. non enim satis eloquor quid erga me habebat
animi, et quanto maiore sollicitudine me parturiebat spiritu quam carne pepererat.
5.9.17
non itaque video quomodo sanaretur, si mea talis illa mors transverberasset viscera
dilectionis eius. et ubi essent tantae preces, et tam crebrae sine intermissione? nusquam
nisi ad te. an vero tu, deus misericordiarum, sperneres cor contritum et humilatum viduae
castae ac sobriae, frequentantis elemosynas, obsequentis atque servientis sanctis tuis,
nullum diem praetermittentis oblationem ad altare tuum, bis die, mane et vespere, ad
ecclesiam tuam sine ulla intermissione venientis, non ad vanas fabulas et aniles
loquacitates, sed ut te audiret in tuis sermonibus et tu illam in suis orationibus? huiusne tu
lacrimas, quibus non a te aurum et argentum petebat, nec aliquod nutabile aut volubile
bonum, sed salutem animae filii sui, tu, cuius munere talis erat, contemneres et repelleres
ab auxilio tuo? nequaquam, domine. immo vero aderas et exaudiebas et faciebas ordine
quo praedestinaveras esse faciendum. absit ut tu falleres eam in illis visionibus et
responsis tuis, quae iam commemoravi et quae non commemoravi, quae illa fideli pectore
tenebat et semper orans tamquam chirographa tua ingerebat tibi. dignaris enim, quoniam
in saeculum misericordia tua, eis quibus omnia debita dimittis, etiam promissionibus
debitor fieri.

5.10.18
recreasti ergo me ab illa aegritudine et salvum fecisti filium ancillae tuae tunc interim
corpore, ut esset cui salutem meliorem atque certiorem dares. et iungebar etiam tunc
Romae falsis illis atque fallentibus sanctis, non enim tantum auditoribus eorum, quorum e
numero erat etiam is in cuius domo aegrotaveram et convalueram, sed eis etiam quos
electos vocant. adhuc enim mihi videbatur non esse nos qui peccamus, sed nescio quam
aliam in nobis peccare naturam, et delectabat superbiam meam extra culpam esse et, cum
aliquid mali fecissem, non confiteri me fecisse, ut sanares animam meam, quoniam
peccabat tibi, sed excusare me amabam et accusare nescio quid aliud quod mecum esset et
ego non essem. verum autem totum ego eram et adversus me impietas mea me diviserat,
et id erat peccatum insanabilius, quo me peccatorem non esse arbitrabar, et execrabilis
iniquitas, te, deus omnipotens, te in me ad perniciem meam, quam me a te ad salutem
malle superari. nondum ergo posueras custodiam ori meo et ostium continentiae circum
labia mea, ut non declinaret cor meum in verba mala ad excusandas excusationes in
peccatis cum hominibus operantibus iniquitatem, et ideo adhuc combinabam cum electis
eorum, sed tamen iam desperans in ea falsa doctrina me posse proficere, eaque ipsa
quibus, si nihil melius reperirem, contentus esse decreveram iam remissius
neglegentiusque retinebam.
5.10.19
etenim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse philosophos quos
academicos appellant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant nec aliquid veri ab
homine comprehendi posse decreverant. ita enim et mihi liquido sensisse videbantur, ut
vulgo habentur, etiam illorum intentionem nondum intellegenti. nec dissimulavi eundem
hospitem meum reprimere a nimia fiducia quam sensi eum habere de rebus fabulosis
quibus Manichaei libri pleni sunt. amicitia tamen eorum familiarius utebar quam
ceterorum hominum qui in illa haeresi non fuissent. nec eam defendebam pristina
animositate, sed tamen familiaritas eorum (plures enim eos Roma occultat) pigrius me
faciebat aliud quaerere, praesertim desperantem in ecclesia tua, domine caeli et terrae,
creator omnium visibilium et invisibilium, posse inveniri verum, unde me illi averterant,
multumque mihi turpe videbatur credere figuram te habere humanae carnis et membrorum
nostrorum liniamentis corporalibus terminari, et quoniam cum de deo meo cogitare
vellem, cogitare nisi moles corporum non noveram (neque enim videbatur mihi esse
quicquam quod tale non esset), ea maxima et prope sola causa erat inevitabilis erroris mei.
5.10.20
hinc enim et mali substantiam quandam credebam esse talem et habere suam molem
taetram et deformem et crassam, quam terram dicebant, sive tenuem atque subtilem, sicuti
est aeris corpus, quam malignam mentem per illam terram repentem imaginantur. et quia
deum bonum nullam malam naturam creasse qualiscumque me pietas credere cogebat,

constituebam ex adverso sibi duas moles, utramque infinitam, sed malam angustius,
bonam grandius, et ex hoc initio pestilentioso me cetera sacrilegia sequebantur. cum enim
conaretur animus meus recurrere in catholicam fidem, repercutiebar, quia non erat
catholica fides quam esse arbitrabar. et magis pius mihi videbar, si te, deus meus, cui
confitentur ex me miserationes tuae, vel ex ceteris partibus infinitum crederem, quamvis
ex una, qua tibi moles mali opponebatur, cogerer finitum fateri, quam si ex omnibus
partibus in corporis humani forma te opinarer finiri. et melius mihi videbar credere
nullum malum te creasse (quod mihi nescienti non solum aliqua substantia sed etiam
corporea videbatur, quia et mentem cogitare non noveram nisi eam subtile corpus esse,
quod tamen per loci spatia diffunderetur) quam credere abs te esse qualem putabam
naturam mali. ipsumque salvatorem nostrum, unigenitum tuum, tamquam de massa
lucidissimae molis tuae porrectum ad nostram salutem ita putabam, ut aliud de illo non
crederem nisi quod possem vanitate imaginari. talem itaque naturam eius nasci non posse
de Maria virgine arbitrabar, nisi carni concerneretur. concerni autem et non inquinari non
videbam, quod mihi tale figurabam. metuebam itaque credere in carne natum, ne credere
cogerer ex carne inquinatum. nunc spiritales tui blande et amanter ridebunt me, si has
confessiones meas legerint, sed tamen talis eram.
5.11.21
deinde quae illi in scripturis tuis reprehenderant defendi posse non existimabam, sed
aliquando sane cupiebam cum aliquo illorum librorum doctissimo conferre singula et
experiri quid inde sentiret. iam enim Elpidii cuiusdam adversus eosdem manichaeos
coram loquentis et disserentis sermones etiam apud Carthaginem movere me coeperant,
cum talia de scripturis proferret quibus resisti non facile posset. et inbecilla mihi
responsio videbatur istorum, quam quidem non facile palam promebant sed nobis
secretius, cum dicerent scripturas novi testamenti falsatas fuisse a nescio quibus, qui
Iudaeorum legem inserere christianae fidei voluerunt, atque ipsi incorrupta exemplaria
nulla proferrent. sed me maxime captum et offocatum quodam modo deprimebant
corporalia cogitantem moles illae, sub quibus anhelans in auram tuae veritatis liquidam et
simplicem respirare non poteram.
5.12.22
sedulo ergo agere coeperam, propter quod veneram, ut docerem Romae artem rhetoricam,
et prius domi congregare aliquos quibus et per quos innotescere coeperam. et ecce
cognosco alia Romae fieri, quae non patiebar in Africa. nam re vera illas eversiones a
perditis adulescentibus ibi non fieri manifestatum est mihi: 'sed subito,' inquiunt, 'ne
mercedem magistro reddant, conspirant multi adulescentes et transferunt se ad alium,
desertores fidei et quibus prae pecuniae caritate iustitia vilis est.' oderat etiam istos cor
meum, quamvis non perfecto odio. quod enim ab eis passurus eram magis oderam
fortasse quam eo quod cuilibet inlicita faciebant. certe tamen turpes sunt tales et
fornicantur abs te amando volatica ludibria temporum et lucrum luteum, quod cum

apprehenditur manum inquinat, et amplectendo mundum fugientem, contemnendo te
manentem et revocantem et ignoscentem redeunti ad te meretrici animae humanae. et
nunc tales odi pravos et distortos, quamvis eos corrigendos diligam, ut pecuniae
doctrinam ipsam quam discunt praeferant, ei vero te deum veritatem et ubertatem certi
boni et pacem castissimam. sed tunc magis eos pati nolebam malos propter me, quam fieri
propter te bonos volebam.
5.13.23
itaque posteaquam missum est a Mediolanio Romam ad praefectum urbis, ut illi civitati
rhetoricae magister provideretur, impertita etiam evectione publica, ego ipse ambivi per
eos ipsos manichaeis vanitatibus ebrios (quibus ut carerem ibam, sed utrique
nesciebamus) ut dictione proposita me probatum praefectus tunc Symmachus mitteret. et
veni Mediolanium ad Ambrosium episcopum, in optimis notum orbi terrae, pium
cultorem tuum, cuius tunc eloquia strenue ministrabant adipem frumenti tui et laetitiam
olei et sobriam vini ebrietatem populo tuo. ad eum autem ducebar abs te nesciens, ut per
eum ad te sciens ducerer. suscepit me paterne ille homo dei et peregrinationem meam
satis episcopaliter dilexit. et eum amare coepi, primo quidem non tamquam doctorem
veri, quod in ecclesia tua prorsus desperabam, sed tamquam hominem benignum in me. et
studiose audiebam disputantem in populo, non intentione qua debui, sed quasi explorans
eius facundiam, utrum conveniret famae suae an maior minorve proflueret quam
praedicabatur, et verbis eius suspendebar intentus, rerum autem incuriosus et contemptor
adstabam. et delectabar suavitate sermonis, quamquam eruditioris, minus tamen
hilarescentis atque mulcentis quam Fausti erat, quod attinet ad dicendi modum. ceterum
rerum ipsarum nulla comparatio: nam ille per manichaeas fallacias aberrabat, ille autem
saluberrime docebat salutem. sed longe est a peccatoribus salus, qualis ego tunc aderam,
et tamen propinquabam sensim et nesciens.
5.14.24
cum enim non satagerem discere quae dicebat, sed tantum quemadmodum dicebat audire
(ea mihi quippe iam desperanti ad te viam patere homini inanis cura remanserat),
veniebant in animum meum simul cum verbis quae diligebam res etiam quas neglegebam,
neque enim ea dirimere poteram. et dum cor aperirem ad excipiendum quam diserte
diceret, pariter intrabat et quam vere diceret, gradatim quidem. nam primo etiam ipsa
defendi posse mihi iam coeperunt videri, et fidem catholicam, pro qua nihil posse dici
adversus oppugnantes manichaeos putaveram, iam non impudenter adseri existimabam,
maxime audito uno atque altero et saepius aenigmate soluto de scriptis veteribus, ubi, cum
ad litteram acciperem, occidebar. spiritaliter itaque plerisque illorum librorum locis
expositis iam reprehendebam desperationem meam, illam dumtaxat qua credideram legem
et prophetas detestantibus atque inridentibus resisti omnino non posse. nec tamen iam
ideo mihi catholicam viam tenendam esse sentiebam, quia et ipsa poterat habere doctos
adsertores suos, qui copiose et non absurde obiecta refellerent, nec ideo iam damnandum

illud quod tenebam quia defensionis partes aequabantur. ita enim catholica non mihi victa
videbatur, ut nondum etiam victrix appareret.

5.14.25
tum vero fortiter intendi animum, si quo modo possem certis aliquibus documentis
manichaeos convincere falsitatis. quod si possem spiritalem substantiam cogitare, statim
machinamenta illa omnia solverentur et abicerentur ex animo meo: sed non poteram.
verum tamen de ipso mundi huius corpore omnique natura quam sensus carnis attingeret
multo probabiliora plerosque sensisse philosophos magis magisque considerans atque
comparans iudicabam. itaque academicorum more, sicut existimantur, dubitans de
omnibus atque inter omnia fluctuans, manichaeos quidem relinquendos esse decrevi, non
arbitrans eo ipso tempore dubitationis meae in illa secta mihi permanendum esse cui iam
nonnullos philosophos praeponebam. quibus tamen philosophis, quod sine salutari
nomine Christi essent, curationem languoris animae meae committere omnino recusabam.
statui ergo tamdiu esse catechumenus in catholica ecclesia mihi a parentibus commendata,
donec aliquid certi eluceret quo cursum dirigerem.

LIBER SEXTUS
6.1.1
spes mea a iuventute mea, ubi mihi eras et quo recesseras? an vero non tu feceras me et
discreveras me a quadrupedibus et a volatilibus caeli sapientiorem me feceras? et
ambulabam per tenebras et lubricum et quaerebam te foris a me, et non inveniebam deum
cordis mei. et veneram in profundum maris, et diffidebam et desperabam de inventione
veri. iam venerat ad me mater pietate fortis, terra marique me sequens et in periculis
omnibus de te secura. nam et per marina discrimina ipsos nautas consolabatur, a quibus
rudes abyssi viatores, cum perturbantur, consolari solent, pollicens eis perventionem cum
salute, quia hoc ei tu per visum pollicitus eras. et invenit me, periclitantem quidem
graviter desperatione indagandae veritatis, sed tamen ei cum indicassem non me quidem
iam esse manichaeum, sed neque catholicum christianum, non quasi inopinatum aliquid
audierit, exilivit laetitia, cum iam secura fieret ex ea parte miseriae meae in qua me
tamquam mortuum sed resuscitandum tibi flebat, et feretro cogitationis offerebat ut
diceres filio viduae, 'iuvenis, tibi dico, surge,' et revivesceret et inciperet loqui et traderes
illum matri suae. nulla ergo turbulenta exultatione trepidavit cor eius, cum audisset ex
tanta parte iam factum quod tibi cotidie plangebat ut fieret, veritatem me nondum
adeptum sed falsitati iam ereptum. immo vero quia certa erat et quod restabat te daturum,
qui totum promiseras, placidissime et pectore pleno fiduciae respondit mihi credere se in
Christo quod priusquam de hac vita emigraret me visura esset fidelem catholicum. et hoc
quidem mihi. tibi autem, fons misericordiarum, preces et lacrimas densiores, ut
accelerares adiutorium tuum et inluminares tenebras meas, et studiosius ad ecclesiam
currere et in Ambrosii ora suspendi, ad fontem salientis aquae in vitam aeternam.
diligebat autem illum virum sicut angelum dei, quod per illum cognoverat me interim ad
illam ancipitem fluctuationem iam esse perductum per quam transiturum me ab
aegritudine ad sanitatem, intercurrente artiore periculo quasi per accessionem quam
criticam medici vocant, certa praesumebat.
6.2.2
itaque cum ad memorias sanctorum, sicut in Africa solebat, pultes et panem et merum
attulisset atque ab ostiario prohiberetur, ubi hoc episcopum vetuisse cognovit, tam pie
atque oboedienter amplexa est ut ipse mirarer quam facile accusatrix potius consuetudinis
suae quam disceptatrix illius prohibitionis effecta sit. non enim obsidebat spiritum eius
vinulentia eamque stimulabat in odium veri amor vini, sicut plerosque mares et feminas
qui ad canticum sobrietatis sicut ad potionem aquatam madidi nausiant, sed illa cum
attulisset canistrum cum sollemnibus epulis praegustandis atque largiendis, plus etiam
quam unum pocillum pro suo palato satis sobrio temperatum, unde dignationem sumeret,
non ponebat, et si multae essent quae illo modo videbantur honorandae memoriae
defunctorum, idem ipsum unum, quod ubique poneret, circumferebat, quo iam non solum

aquatissimo sed etiam tepidissimo cum suis praesentibus per sorbitiones exiguas
partiretur, quia pietatem ibi quaerebat, non voluptatem. itaque ubi comperit a praeclaro
praedicatore atque antistite pietatis praeceptum esse ista non fieri nec ab eis qui sobrie
facerent, ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia
superstitioni gentilium essent simillima, abstinuit se libentissime, et pro canistro pleno
terrenis fructibus plenum purgatioribus votis pectus ad memorias martyum afferre
didicerat, ut et quod posset daret egentibus et sic communicatio dominici corporis illic
celebraretur, cuius passionis imitatione immolati et coronati sunt martyres. sed tamen
videtur mihi, domine deus meus (et ita est in conspectu tuo de hac re cor meum), non
facile fortasse de hac amputanda consuetudine matrem meam fuisse cessuram si ab alio
prohiberetur quem non sicut Ambrosium diligebat. quem propter salutem meam maxime
diligebat, eam vero ille propter eius religiosissimam conversationem, qua in bonis
operibus tam fervens spiritu frequentabat ecclesiam, ita ut saepe erumperet, cum me
videret, in eius praedicationem gratulans mihi, quod talem matrem haberem, nesciens
qualem illa me filium, qui dubitabam de illis omnibus et inveniri posse viam vitae minime
putabam.
6.3.3
nec iam ingemescebam orando ut subvenires mihi, sed ad quaerendum intentus et ad
disserendum inquietus erat animus meus, ipsumque Ambrosium felicem quendam
hominem secundum saeculum opinabar, quem sic tantae potestates honorarent; caelibatus
tantum eius mihi laboriosus videbatur. quid autem ille spei gereret, et adversus ipsius
excellentiae temptamenta quid luctaminis haberet quidve solaminis in adversis, et
occultum os eius, quod erat in corde eius, quam sapida gaudia de pane tuo ruminaret, nec
conicere noveram nec expertus eram, nec ille sciebat aestus meos nec foveam periculi
mei. non enim quaerere ab eo poteram quod volebam, sicut volebam, secludentibus me ab
eius aure atque ore catervis negotiosorum hominum, quorum infirmitatibus serviebat. cum
quibus quando non erat, quod perexiguum temporis erat, aut corpus reficiebat necessariis
sustentaculis aut lectione animum. sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor
intellectum rimabatur, vox autem et lingua quiescebant. saepe cum adessemus (non enim
vetabatur quisquam ingredi aut ei venientem nuntiari mos erat), sic eum legentem vidimus
tacite et aliter numquam, sedentesque in diuturno silentio (quis enim tam intento esse
oneri auderet?) discedebamus et coniectabamus eum parvo ipso tempore quod reparandae
menti suae nanciscebatur, feriatum ab strepitu causarum alienarum, nolle in aliud avocari
et cavere fortasse ne, auditore suspenso et intento, si qua obscurius posuisset ille quem
legeret, etiam exponere esset necesse aut de aliquibus difficilioribus dissertare
quaestionibus, atque huic operi temporibus impensis minus quam vellet voluminum
evolveret, quamquam et causa servandae vocis, quae illi facillime obtundebatur, poterat
esse iustior tacite legendi. quolibet tamen animo id ageret, bono utique ille vir agebat.

6.3.4
sed certe mihi nulla dabatur copia sciscitandi quae cupiebam de tam sancto oraculo tuo,
pectore illius, nisi cum aliquid breviter esset audiendum. aestus autem illi mei otiosum
eum valde cui refunderentur requirebant nec umquam inveniebant. et eum quidem in
populo verbum veritatis recte tractantem omni die dominico audiebam, et magis magisque
mihi confirmabatur omnes versutarum calumniarum nodos quos illi deceptores nostri
adversus divinos libros innectebant posse dissolvi. ubi vero etiam comperi ad imaginem
tuam hominem a te factum ab spiritalibus filiis tuis, quos de matre catholica per gratiam
regenerasti, non sic intellegi ut humani corporis forma te determinatum crederent atque
cogitarent (quamquam quomodo se haberet spiritalis substantia, ne quidem tenuiter atque
in aenigmate suspicabar), tamen gaudens erubui non me tot annos adversus catholicam
fidem, sed contra carnalium cogitationum figmenta latrasse. eo quippe temerarius et
impius fueram, quod ea quae debebam quaerendo discere accusando dixeram. tu enim,
altissime et proxime, secretissime et praesentissime, cui membra non sunt alia maiora et
alia minora, sed ubique totus es et nusquam locorum es, non es utique forma ista
corporea, tamen fecisti hominem ad imaginem tuam, et ecce ipse a capite usque ad pedes
in loco est.
6.4.5
cum ergo nescirem quomodo haec subsisteret imago tua, pulsans proponerem quomodo
credendum esset, non insultans opponerem quasi ita creditum esset. tanto igitur acrior
cura rodebat intima mea, quid certi retinerem, quanto me magis pudebat tam diu inlusum
et deceptum promissione certorum puerili errore et animositate tam multa incerta quasi
certa garrisse. quod enim falsa essent, postea mihi claruit; certum tamen erat quod incerta
essent et a me aliquando pro certis habita fuissent, cum catholicam tuam caecis
contentionibus accusarem, etsi nondum compertam vera docentem, non tamen ea
docentem quae graviter accusabam. itaque confundebar et convertebar, et gaudebam, deus
meus, quod ecclesia unica, corpus unici tui, in qua mihi nomen Christi infanti est inditum,
non saperet infantiles nugas neque hoc haberet in doctrina sua sana, quod te creatorem
omnium in spatium loci quamvis summum et amplum, tamen undique terminatum
membrorum humanorum figura contruderet.
6.4.6
gaudebam etiam quod vetera scripta legis et prophetarum iam non illo oculo mihi legenda
proponerentur quo antea videbantur absurda, cum arguebam tamquam ita sentientes
sanctos tuos, verum autem non ita sentiebant. et tamquam regulam diligentissime
commendaret, saepe in popularibus sermonibus suis dicentem Ambrosium laetus
audiebam: 'littera occidit, spiritus autem vivificat,' cum ea quae ad litteram perversitatem
docere videbantur, remoto mystico velamento, spiritaliter aperiret, non dicens quod me

offenderet, quamvis ea diceret quae utrum vera essent adhuc ignorarem. tenebam enim
cor meum ab omni adsensione timens praecipitium, et suspendio magis necabar. volebam
enim eorum quae non viderem ita me certum fieri ut certus essem quod septem et tria
decem sint. neque enim tam insanus eram ut ne hoc quidem putarem posse comprehendi,
sed sicut hoc, ita cetera cupiebam, sive corporalia, quae coram sensibus meis non
adessent, sive spiritalia, de quibus cogitare nisi corporaliter nesciebam. et sanari credendo
poteram, ut purgatior acies mentis meae dirigeretur aliquo modo in veritatem tuam
semper manentem et ex nullo deficientem. sed sicut evenire adsolet, ut malum medicum
expertus etiam bono timeat se committere, ita erat valetudo animae meae, quae utique nisi
credendo sanari non poterat et, ne falsa crederet, curari recusabat, resistens manibus tuis,
qui medicamenta fidei confecisti et sparsisti super morbos orbis terrarum et tantam illis
auctoritatem tribuisti.
6.5.7
ex hoc tamen quoque iam praeponens doctrinam catholicam, modestius ibi minimeque
fallaciter sentiebam iuberi ut crederetur quod non demonstrabatur (sive esset quid, sed cui
forte non esset, sive nec quid esset), quam illic temeraria pollicitatione scientiae
credulitatem inrideri et postea tam multa fabulosissima et absurdissima, quia demonstrari
non poterant, credenda imperari. deinde paulatim tu, domine, manu mitissima et
misericordissima pertractans et componens cor meum, consideranti quam innumerabilia
crederem quae non viderem neque cum gererentur adfuissem, sicut tam multa in historia
gentium, tam multa de locis atque urbibus quae non videram, tam multa amicis, tam multa
medicis, tam multa hominibus aliis atque aliis, quae nisi crederentur, omnino in hac vita
nihil ageremus, postremo quam inconcusse fixum fide retinerem de quibus parentibus
ortus essem, quod scire non possem nisi audiendo credidissem, persuasisti mihi non qui
crederent libris tuis, quos tanta in omnibus fere gentibus auctoritate fundasti, sed qui non
crederent esse culpandos nec audiendos esse, si qui forte mihi dicerent, 'unde scis illos
libros unius veri et veracissimi dei spiritu esse humano generi ministratos?' idipsum enim
maxime credendum erat, quoniam nulla pugnacitas calumniosarum quaestionum per tam
multa quae legeram inter se confligentium philosophorum extorquere mihi potuit ut
aliquando non crederem te esse quidquid esses, quod ego nescirem, aut administrationem
rerum humanarum ad te pertinere.
6.5.8
sed id credebam aliquando robustius, aliquando exilius, semper tamen credidi et esse te et
curam nostri gerere, etiamsi ignorabam vel quid sentiendum esset de substantia tua vel
quae via duceret aut reduceret ad te. ideoque cum essemus infirmi ad inveniendam liquida
ratione veritatem et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum litterarum, iam credere
coeperam nullo modo te fuisse tributurum tam excellentem illi scripturae per omnes iam
terras auctoritatem, nisi et per ipsam tibi credi et per ipsam te quaeri voluisses. iam enim
absurditatem quae me in illis litteris solebat offendere, cum multa ex eis probabiliter

exposita audissem, ad sacramentorum altitudinem referebam eoque mihi illa venerabilior
et sacrosancta fide dignior apparebat auctoritas, quo et omnibus ad legendum esset in
promptu et secreti sui dignitatem in intellectu profundiore servaret, verbis apertissimis et
humillimo genere loquendi se cunctis praebens et exercens intentionem eorum qui non
sunt leves corde, ut exciperet omnes populari sinu et per angusta foramina paucos ad te
traiceret, multo tamen plures quam si nec tanto apice auctoritatis emineret nec turbas
gremio sanctae humilitatis hauriret. cogitabam haec et aderas mihi, suspirabam et
audiebas me, fluctuabam et gubernabas me, ibam per viam saeculi latam nec deserebas.
6.6.9
inhiabam honoribus, lucris, coniugio, et tu inridebas. patiebar in eis cupiditatibus
amarissimas difficultates, te propitio tanto magis, quanto minus sinebas mihi dulcescere
quod non eras tu. vide cor meum, domine, qui voluisti ut hoc recordarer et confiterer tibi.
nunc tibi inhaereat anima mea, quam de visco tam tenaci mortis exuisti. quam misera erat!
et sensum vulneris tu pungebas, ut relictis omnibus converteretur ad te, qui es super
omnia et sine quo nulla essent omnia, converteretur et sanaretur. quam ergo miser eram,
et quomodo egisti ut sentirem miseriam meam die illo quo, cum pararem recitare
imperatori laudes, quibus plura mentirer et mentienti faveretur ab scientibus, easque curas
anhelaret cor meum et cogitationum tabificarum febribus aestuaret, transiens per quendam
vicum Mediolanensem animadverti pauperem mendicum, iam, credo, saturum, iocantem
atque laetantem. et ingemui et locutus sum cum amicis qui mecum erant multos dolores
insaniarum nostrarum, quia omnibus talibus conatibus nostris, qualibus tunc laborabam,
sub stimulis cupiditatum trahens infelicitatis meae sarcinam et trahendo exaggerans, nihil
vellemus aliud nisi ad securam laetitiam pervenire, quo nos mendicus ille iam
praecessisset numquam illuc fortasse venturos. quod enim iam ille pauculis et emendicatis
nummulis adeptus erat, ad hoc ego tam aerumnosis anfractibus et circuitibus ambiebam,
ad laetitiam scilicet temporalis felicitatis. non enim verum gaudium habebat, sed et ego
illis ambitionibus multo falsius quaerebam. et certe ille laetabatur, ego anxius eram,
securus ille, ego trepidus. et si quisquam percontaretur me utrum mallem exultare an
metuere, responderem: 'exultare'; rursus si interrogaret utrum me talem mallem qualis ille,
an qualis ego tunc essem, me ipsum curis timoribusque confectum eligerem, sed
perversitate -- numquid veritate? neque enim eo me praeponere illi debebam, quo doctior
eram, quoniam non inde gaudebam, sed placere inde quaerebam hominibus, non ut eos
docerem, sed tantum ut placerem. propterea et tu baculo disciplinae tuae confringebas
ossa mea.
6.6.10
recedant ergo ab anima mea qui dicunt ei, 'interest unde quis gaudeat. gaudebat mendicus
ille vinulentia, tu gaudere cupiebas gloria.' qua gloria, domine, quae non est in te? nam
sicut verum gaudium non erat, ita nec illa vera gloria et amplius vertebat mentem meam.
et ille ipsa nocte digesturus erat ebrietatem suam, ego cum mea dormieram et surrexeram

et dormiturus et surrecturus eram, vide quot dies! interest vero unde quis gaudeat, scio, et
gaudium spei fidelis incomparabiliter distat ab illa vanitate, sed et tunc distabat inter nos.
nimirum quippe ille felicior erat, non tantum quod hilaritate perfundebatur, cum ego curis
eviscerarer, verum etiam quod ille bene optando adquisiverat vinum, ego mentiendo
quaerebam typhum. dixi tunc multa in hac sententia caris meis, et saepe advertebam in his
quomodo mihi esset, et inveniebam male mihi esse et dolebam et conduplicabam ipsum
male et, si quid adrisisset prosperum, taedebat apprehendere, quia paene priusquam
teneretur avolabat.
6.7.11
congemescebamus in his qui simul amice vivebamus, et maxime ac familiarissime cum
Alypio et Nebridio ista conloquebar. quorum Alypius ex eodem quo ego eram ortus
municipio, parentibus primatibus municipalibus, me minor natu. nam et studuerat apud
me, cum in nostro oppido docere coepi, et postea Carthagini, et diligebat multum, quod ei
bonus et doctus viderer, et ego illum propter magnam virtutis indolem, quae in non magna
aetate satis eminebat. gurges tamen morum Carthaginiensium, quibus nugatoria fervent
spectacula, absorbuerat eum in insaniam circensium. sed cum in eo miserabiliter
volveretur, ego autem rhetoricam ibi professus publica schola uterer, nondum me audiebat
ut magistrum propter quandam simultatem quae inter me et patrem eius erat exorta. et
compereram quod circum exitiabiliter amaret, et graviter angebar, quod tantam spem
perditurus vel etiam perdidisse mihi videbatur. sed monendi eum et aliqua cohercitione
revocandi nulla erat copia vel amicitiae benivolentia vel iure magisterii. putabam enim
eum de me cum patre sentire, ille vero non sic erat. itaque postposita in hac re patris
voluntate salutare me coeperat veniens in auditorium meum et audire aliquid atque abire.
6.7.12
sed enim de memoria mihi lapsum erat agere cum illo, ne vanorum ludorum caeco et
praecipiti studio tam bonum interimeret ingenium, verum autem, domine, tu, qui
praesides gubernaculis omnium quae creasti, non eum oblitus eras futurum inter filios
tuos antistitem sacramenti tui et, ut aperte tibi tribueretur eius correctio, per me quidem
illam sed nescientem operatus es. nam quodam die cum sederem loco solito et coram me
adessent discipuli, venit, salutavit, sedit atque in ea quae agebantur intendit animum. et
forte lectio in manibus erat, quam dum exponerem opportune mihi adhibenda videretur
similitudo circensium, quo illud quod insinuabam et iucundius et planius fieret cum
inrisione mordaci eorum quos illa captivasset insania. scis tu, deus noster, quod tunc de
Alypio ab illa peste sanando non cogitaverim. at ille in se rapuit meque illud non nisi
propter se dixisse credidit et quod alius acciperet ad suscensendum mihi, accepit honestus
adulescens ad suscensendum sibi et ad me ardentius diligendum. dixeras enim tu iam olim
et innexueras litteris tuis, 'corripe sapientem, et amabit te.' at ego illum non corripueram,
sed utens tu omnibus et scientibus et nescientibus ordine quo nosti (et ille ordo iustus est)
de corde et lingua mea carbones ardentes operatus es, quibus mentem spei bonae adureres

tabescentem ac sanares. taceat laudes tuas qui miserationes tuas non considerat, quae tibi
de medullis meis confitentur. etenim vero ille post illa verba proripuit se ex fovea tam
alta, qua libenter demergebatur et cum mira voluptate caecabatur, et excussit animum forti
temperantia, et resiluerunt omnes circensium sordes ab eo ampliusque illuc non accessit.
deinde patrem reluctantem evicit ut me magistro uteretur; cessit ille atque concessit. et
audire me rursus incipiens illa mecum superstitione involutus est, amans in manichaeis
ostentationem continentiae, quam veram et germanam putabat. erat autem illa vecors et
seductoria, pretiosas animas captans nondum virtutis altitudinem scientes tangere et
superficie decipi faciles, sed tamen adumbratae simulataeque virtutis.
6.8.13
non sane relinquens incantatam sibi a parentibus terrenam viam, Romam praecesserat ut
ius disceret, et ibi gladiatorii spectaculi hiatu incredibili et incredibiliter abreptus est. cum
enim aversaretur et detestaretur talia, quidam eius amici et condiscipuli, cum forte de
prandio redeuntibus pervium esset, recusantem vehementer et resistentem familiari
violentia duxerunt in amphitheatrum crudelium et funestorum ludorum diebus, haec
dicentem: 'si corpus meum in locum illum trahitis et ibi constituitis, numquid et animum
et oculos meos in illa spectacula potestis intendere? adero itaque absens ac sic et vos et
illa superabo.' quibus auditis illi nihilo setius eum adduxerunt secum, idipsum forte
explorare cupientes utrum posset efficere. quo ubi ventum est et sedibus quibus potuerunt
locati sunt, fervebant omnia immanissimis voluptatibus. ille clausis foribus oculorum
interdixit animo ne in tanta mala procederet. atque utinam et aures obturavisset! nam
quodam pugnae casu, cum clamor ingens totius populi vehementer eum pulsasset,
curiositate victus et quasi paratus, quidquid illud esset, etiam visum contemnere et
vincere, aperuit oculos. et percussus est graviore vulnere in anima quam ille in corpore
quem cernere concupivit, ceciditque miserabilius quam ille quo cadente factus est clamor.
qui per eius aures intravit et reseravit eius lumina, ut esset qua feriretur et deiceretur
audax adhuc potius quam fortis animus, et eo infirmior quo de se praesumserat, qui debuit
de te. ut enim vidit illum sanguinem, immanitatem simul ebibit et non se avertit, sed fixit
aspectum et hauriebat furias et nesciebat, et delectabatur scelere certaminis et cruenta
voluptate inebriabatur. et non erat iam ille qui venerat sed unus de turba ad quam venerat,
et verus eorum socius a quibus adductus erat. quid plura! spectavit, clamavit, exarsit,
abstulit inde secum insaniam qua stimularetur redire non tantum cum illis a quibus prius
abstractus est, sed etiam prae illis et alios trahens. et inde tamen manu validissima et
misericordissima eruisti eum tu, et docuisti non sui habere sed tui fiduciam, sed longe
postea.
6.9.14
verum tamen iam hoc ad medicinam futuram in eius memoria reponebatur. nam et illud
quod, cum adhuc studeret iam me audiens apud Carthaginem et medio die cogitaret in
foro quod recitaturus erat, sicut exerceri scholastici solent, sivisti eum comprehendi ab

aeditimis fori tamquam furem, non arbitror aliam ob causam te permisisse, deus noster,
nisi ut ille vir tantus futurus iam inciperet discere quam non facile in cognoscendis causis
homo ab homine damnandus esset temeraria credulitate. quippe ante tribunal deambulabat
solus cum tabulis ac stilo, cum ecce adulescens quidam ex numero scholasticorum, fur
verus, securim clanculo apportans, illo non sentiente ingressus est ad cancellos plumbeos
qui vico argentario desuper praeminent et praecidere plumbum coepit. sono autem securis
audito submurmuraverunt argentarii qui subter erant, et miserunt qui apprehenderent
quem forte invenissent. quorum vocibus auditis relicto instrumento ille discessit timens,
ne cum eo teneretur. Alypius autem, qui non viderat intrantem, exeuntem sensit et
celeriter vidit abeuntem et, causam scire cupiens, ingressus est locum et inventam securim
stans atque admirans considerabat, cum ecce illi qui missi erant reperiunt eum solum
ferentem ferrum cuius sonitu exciti venerant. tenent, attrahunt, congregatis inquilinis fori
tamquam furem manifestum se comprehendisse gloriantur, et inde offerendus iudiciis
ducebatur.
6.9.15
sed hactenus docendus fuit. statim enim, domine, subvenisti innocentiae, cuius testis eras
tu solus. cum enim duceretur vel ad custodiam vel ad supplicium, fit eis obviam quidam
architectus, cuius maxima erat cura publicarum fabricarum. gaudent illi eum potissimum
occurrisse, cui solebant in suspicionem venire ablatarum rerum quae perissent de foro, ut
quasi tandem iam ille cognosceret a quibus haec fierent. verum autem viderat homo saepe
Alypium in domo cuiusdam senatoris ad quem salutandum ventitabat, statimque cognitum
manu apprehensa semovit a turbis et tanti mali causam quaerens, quid gestum esset
audivit omnesque tumultuantes qui aderant et minaciter frementes iussit venire secum. et
venerunt ad domum illius adulescentis qui rem commiserat. puer vero erat ante ostium, et
tam parvus erat ut nihil exinde domino suo metuens facile posset totum indicare; cum eo
quippe in foro fuit pedisequus. quem posteaquam recoluit Alypius, architecto intimavit. at
ille securim demonstravit puero, quaerens ab eo cuius esset. qui confestim 'nostra' inquit;
deinde interrogatus aperuit cetera. sic in illam domum translata causa confusisque turbis
quae de illo triumphare iam coeperant, futurus dispensator verbi tui et multarum in
ecclesia tua causarum examinator experientior instructiorque discessit.
6.10.16
hunc ergo Romae inveneram, et adhaesit mihi fortissimo vinculo mecumque
Mediolanium profectus est, ut nec me desereret et de iure quod didicerat aliquid ageret
secundum votum magis parentum quam suum. et ter iam adsederat mirabili continentia
ceteris, cum ille magis miraretur eos qui aurum innocentiae praeponerent. temptata est
quoque eius indoles non solum inlecebra cupiditatis sed etiam stimulo timoris. Romae
adsidebat comiti largitionum Italicianarum. erat eo tempore quidam potentissimus senator
cuius et beneficiis obstricti multi et terrori subditi erant. voluit sibi licere nescio quid ex
more potentiae suae quod esset per leges inlicitum; restitit Alypius. promissum est

praemium; inrisit animo. praetentae minae; calcavit, mirantibus omnibus inusitatam
animam, quae hominem tantum et innumerabilibus praestandi nocendique modis ingenti
fama celebratum vel amicum non optaret vel non formidaret inimicum. ipse autem iudex
cui consiliarius erat, quamvis et ipse fieri nollet, non tamen aperte recusabat, sed in istum
causam transferens ab eo se non permitti adserebat, quia et re vera, si ipse faceret, iste
discederet. hoc solo autem paene iam inlectus erat studio litterario, ut pretiis praetorianis
codices sibi conficiendos curaret, sed consulta iustitia deliberationem in melius vertit,
utiliorem iudicans aequitatem qua prohibebatur quam potestatem qua sinebatur. parvum
est hoc, sed qui in parvo fidelis est et in magno fidelis est, nec ullo modo erit inane quod
tuae veritatis ore processit: 'si in iniusto mammona fideles non fuistis, verum quis dabit
vobis? et si in alieno fideles non fuistis, vestrum quis dabit vobis?' talis ille tunc
inhaerebat mihi mecumque nutabat in consilio, quisnam esset tenendus vitae modus.
6.10.17
Nebridius etiam, qui relicta patria vicina Carthagini atque ipsa Carthagine, ubi
frequentissimus erat, relicto paterno rure optimo, relicta domo et non secutura matre,
nullam ob aliam causam Mediolanium venerat, nisi ut mecum viveret in flagrantissimo
studio veritatis atque sapientiae, pariter suspirabat pariterque fluctuabat, beatae vitae
inquisitor ardens et quaestionum difficillimarum scrutator acerrimus. et erant ora trium
egentium et inopiam suam sibimet invicem anhelantium et ad te expectantium, ut dares
eis escam in tempore opportuno. et in omni amaritudine quae nostros saeculares actus de
misericordia tua sequebatur, intuentibus nobis finem cur ea pateremur, occurrebant
tenebrae, et aversabamur gementes et dicebamus, 'quamdiu haec?' et hoc crebro
dicebamus, et dicentes non relinquebamus ea, quia non elucebat certum aliquid quod illis
relictis apprehenderemus.
6.11.18
et ego maxime mirabar, satagens et recolens quam longum tempus esset ab
undevicensimo anno aetatis meae, quo fervere coeperam studio sapientiae, disponens ea
inventa relinquere omnes vanarum cupiditatum spes inanes et insanias mendaces. et ecce
iam tricenariam aetatem gerebam, in eodem luto haesitans aviditate fruendi praesentibus
fugientibus et dissipantibus me, dum dico, 'cras inveniam. ecce manifestum apparebit, et
tenebo. ecce Faustus veniet et exponet omnia. o magni viri academici! nihil ad agendam
vitam certi comprehendi potest. immo quaeramus diligentius et non desperemus. ecce iam
non sunt absurda in libris ecclesiasticis quae absurda videbantur, et possunt aliter atque
honeste intellegi. figam pedes in eo gradu in quo puer a parentibus positus eram, donec
inveniatur perspicua veritas. sed ubi quaeretur? quando quaeretur? non vacat Ambrosio,
non vacat legere. ubi ipsos codices quaerimus? unde aut quando comparamus? a quibus
sumimus? deputentur tempora, distribuantur horae pro salute animae. magna spes oborta
est: non docet catholica fides quod putabamus et vani accusabamus. nefas habent docti
eius credere deum figura humani corporis terminatum. et dubitamus pulsare, quo

aperiantur cetera? antemeridianis horis discipuli occupant: ceteris quid facimus? cur non
id agimus? sed quando salutamus amicos maiores, quorum suffragiis opus habemus?
quando praeparamus quod emant scholastici? quando reparamus nos ipsos
6.11.19
et dimittamus haec vana et inania: conferamus nos ad solam inquisitionem veritatis. vita
misera est, mors incerta est. subito obrepat: quomodo hinc exibimus? et ubi nobis
discenda sunt quae hic negleximus? ac non potius huius neglegentiae supplicia luenda?
quid si mors ipsa omnem curam cum sensu amputabit et finiet? ergo et hoc quaerendum.
sed absit ut ita sit. non vacat, non est inane, quod tam eminens culmen auctoritatis
christianae fidei toto orbe diffunditur. numquam tanta et talia pro nobis divinitus
agerentur, si morte corporis etiam vita animae consumeretur. quid cunctamur igitur relicta
spe saeculi conferre nos totos ad quaerendum deum et vitam beatam? sed expecta:
iucunda sunt etiam ista, habent non parvam dulcedinem suam; non facile ab eis
praecidenda est intentio, quia turpe est ad ea rursum redire. ecce iam quantum est ut
impetretur aliquis honor. et quid amplius in his desiderandum? suppetit amicorum
maiorum copia: ut nihil aliud et multum festinemus, vel praesidatus dari potest. et
ducenda uxor cum aliqua pecunia, ne sumptum nostrum gravet, et ille erit modus
cupiditatis. multi magni viri et imitatione dignissimi sapientiae studio cum coniugibus
dediti fuerunt.'
6.11.20
cum haec dicebam et alternabant hi venti et impellebant huc atque illuc cor meum,
transibant tempora et tardabam converti ad dominum, et differebam de die in diem vivere
in te et non differebam cotidie in memet ipso mori. amans beatam vitam timebam illam in
sede sua et ab ea fugiens quaerebam eam. putabam enim me miserum fore nimis si
feminae privarer amplexibus, et medicinam misericordiae tuae ad eandem infirmitatem
sanandam non cogitabam, quia expertus non eram, et propriarum virium credebam esse
continentiam, quarum mihi non eram conscius, cum tam stultus essem ut nescirem, sicut
scriptum est, neminem posse esse continentem nisi tu dederis. utique dares, si gemitu
interno pulsarem aures tuas et fide solida in te iactarem curam meam.
6.12.21
prohibebat me sane Alypius ab uxore ducenda, cantans nullo modo nos posse securo otio
simul in amore sapientiae vivere, sicut iam diu desideraremus, si id fecissem. erat enim
ipse in ea re etiam tunc castissimus, ita ut mirum esset, quia vel experientiam concubitus
ceperat in ingressu adulescentiae suae, sed non haeserat magisque doluerat et spreverat et
deinde iam continentissime vivebat. ego autem resistebam illi exemplis eorum qui
coniugati coluissent sapientiam et promeruissent deum et habuissent fideliter ac
dilexissent amicos. a quorum ego quidem granditate animi longe aberam et deligatus
morbo carnis mortifera suavitate trahebam catenam meam, solvi timens et quasi concusso

vulnere repellens verba bene suadentis tamquam manum solventis. insuper etiam per me
ipsi quoque Alypio loquebatur serpens, et innectebat atque spargebat per linguam meam
dulces laqueos in via eius, quibus illi honesti et expediti pedes implicarentur.
6.12.22
cum enim me ille miraretur, quem non parvi penderet, ita haerere visco illius voluptatis ut
me adfirmarem, quotienscumque inde inter nos quaereremus, caelibem vitam nullo modo
posse degere atque ita me defenderem, cum illum mirantem viderem, ut dicerem multum
interesse inter illud quod ipse raptim et furtim expertus esset, quod paene iam ne
meminisset quidem atque ideo nulla molestia facile contemneret, et delectationes
consuetudinis meae, ad quas si accessisset honestum nomen matrimonii, non eum mirari
oportere cur ego illam vitam nequirem spernere, coeperat et ipse desiderare coniugium,
nequaquam victus libidine talis voluptatis sed curiositatis. dicebat enim scire se cupere
quidnam esset illud sine quo vita mea, quae illi sic placebat, non mihi vita sed poena
videretur. stupebat enim liber ab illo vinculo animus servitutem meam et stupendo ibat in
experiendi cupidinem, venturus in ipsam experientiam atque inde fortasse lapsurus in eam
quam stupebat servitutem, quoniam sponsionem volebat facere cum morte, et qui amat
periculum incidet in illud. neutrum enim nostrum, si quod est coniugale decus in officio
regendi matrimonii et suscipiendorum liberorum, ducebat nisi tenuiter. magna autem ex
parte atque vehementer consuetudo satiandae insatiabilis concupiscentiae me captum
excruciabat, illum autem admiratio capiendum trahebat. sic eramus, donec tu, altissime,
non deserens humum nostram miseratus miseros subvenires miris et occultis modis.
6.13.23
et instabatur impigre ut ducerem uxorem. iam petebam, iam promittebatur maxime matre
dante operam, quo me iam coniugatum baptismus salutaris ablueret, quo me in dies
gaudebat aptari et vota sua ac promissa tua in mea fide compleri animadvertebat. cum
sane et rogatu meo et desiderio suo forti clamore cordis abs te deprecaretur cotidie ut ei
per visum ostenderes aliquid de futuro matrimonio meo, numquam voluisiti. et videbat
quaedam vana et phantastica, quo cogebat impetus de hac re satagentis humani spiritus, et
narrabat mihi non cum fiducia qua solebat, cum tu demonstrabas ei, sed contemnens ea.
dicebat enim discernere se nescio quo sapore, quem verbis explicare non poterat, quid
interesset inter revelantem te et animam suam somniantem. instabatur tamen, et puella
petebatur, cuius aetas ferme biennio minus quam nubilis erat, et quia ea placebat,
exspectabatur.
6.14.24
et multi amici agitaveramus animo et conloquentes ac detestantes turbulentas humanae
vitae molestias paene iam firmaveramus remoti a turbis otiose vivere, id otium sic moliti
ut, si quid habere possemus, conferremus in medium unamque rem familiarem
conflaremus ex omnibus, ut per amicitiae sinceritatem non esset aliud huius et aliud illius,

sed quod ex cunctis fieret unum et universum singulorum esset et omnia omnium, cum
videremur nobis esse posse decem ferme homines in eadem societate essentque inter nos
praedivites, Romanianus maxime communiceps noster, quem tunc graves aestus
negotiorum suorum ad comitatum attraxerant, ab ineunte aetate mihi familiarissimus. qui
maxime instabat huic rei et magnam in suadendo habebat auctoritatem, quod ampla res
eius multum ceteris anteibat. et placuerat nobis ut bini annui tamquam magistratus omnia
necessaria curarent ceteris quietis. sed posteaquam coepit cogitari utrum hoc mulierculae
sinerent, quas et alii nostrum iam habebant et nos habere volebamus, totum illud placitum,
quod bene formabamus, dissiluit in manibus atque confractum et abiectum est. inde ad
suspiria et gemitus et gressus ad sequendas latas et tritas vias saeculi, quoniam multae
cogitationes erant in corde nostro, consilium autem tuum manet in aeternum. ex quo
consilio deridebas nostra et tua praeparabas nobis, daturus escam in opportunitate et
aperturus manum atque impleturus animas nostras benedictione.
6.15.25
interea mea peccata multiplicabantur, et avulsa a latere meo tamquam impedimento
coniugii cum qua cubare solitus eram, cor, ubi adhaerebat, concisum et vulneratum mihi
erat et trahebat sanguinem. et illa in Africam redierat, vovens tibi alium se virum
nescituram, relicto apud me naturali ex illa filio meo. at ego infelix nec feminae imitator,
dilationis impatiens, tamquam post biennium accepturus eam quam petebam, quia non
amator coniugii sed libidinis servus eram, procuravi aliam, non utique coniugem, quo
tamquam sustentaretur et perduceretur vel integer vel auctior morbus animae meae
satellitio perdurantis consuetudinis in regnum uxorium. nec sanabatur vulnus illud meum
quod prioris praecisione factum erat, sed post fervorem doloremque acerrimum
putrescebat, et quasi frigidius sed desperatius dolebat.
6.16.26
tibi laus, tibi gloria, fons misericordiarum! ego fiebam miserior et tu propinquior. aderat
iam iamque dextera tua raptura me de caeno et ablutura, et ignorabam. nec me revocabat a
profundiore voluptatum carnalium gurgite nisi metus mortis et futuri iudicii tui, qui per
varias quidem opiniones numquam tamen recessit de pectore meo. et disputabam cum
amicis meis Alypio et Nebridio de finibus bonorum et malorum: Epicurum accepturum
fuisse palmam in animo meo, nisi ego credidissem post mortem restare animae vitam et
tractus meritorum, quod Epicurus credere noluit. et quaerebam si essemus immortales et
in perpetua corporis voluptate sine ullo amissionis terrore viveremus, cur non essemus
beati aut quid aliud quaereremus, nesciens idipsum ad magnam miseriam pertinere quod
ita demersus et caecus cogitare non possem lumen honestatis et gratis amplectendae
pulchritudinis quam non videt oculus carnis, et videtur ex intimo. nec considerabam miser
ex qua vena mihi manaret quod ista ipsa foeda tamen cum amicis dulciter conferebam,
nec esse sine amicis poteram beatus, etiam secundum sensum quem tunc habebam in
quantalibet affluentia carnalium voluptatum. quos utique amicos gratis diligebam

vicissimque ab eis me diligi gratis sentiebam. o tortuosas vias! vae animae audaci quae
speravit, si a te recessisset, se aliquid melius habituram! versa et reversa in tergum et in
latera et in ventrem, et dura sunt omnia, et tu solus requies. et ecce ades et liberas a
miserabilibus erroribus et constituis nos in via tua et consolaris et dicis, 'currite, ego feram
et ego perducam et ibi ego feram.

LIBER OCTAVUS
8.1.1
deus meus, recorder in gratiarum actione tibi et confitear misericordias tuas super me.
perfundantur ossa mea dilectione tua et dicant: 'domine, quis similis tibi?' dirupisti vincula
mea: sacrificem tibi sacrificium laudis. quomodo dirupisti ea narrabo, et dicent omnes qui
adorant te, cum audiunt haec, 'benedictus dominus in caelo et in terra; magnum et
mirabile nomen eius.' inhaeserant praecordiis meis verba tua, et undique circumvallabar
abs te. de vita tua aeterna certus eram, quamvis eam in aenigmate et quasi per speculum
videram; dubitatio tamen omnis de incorruptibili substantia, quod ab illa esset omnis
substantia, ablata mihi erat, nec certior de te sed stabilior in te esse cupiebam. de mea
vero temporali vita nutabant omnia et mundandum erat cor a fermento veteri. et placebat
via ipse salvator, et ire per eius angustias adhuc pigebat. et immisisti in mentem meam
visumque est bonum in conspectu meo pergere ad Simplicianum, qui mihi bonus
apparebat servus tuus et lucebat in eo gratia tua. audieram etiam quod a iuventute sua
devotissime tibi viveret; iam vero tunc senuerat et longa aetate in tam bono studio
sectandae vitae tuae multa expertus, multa edoctus mihi videbatur: et vere sic erat. unde
mihi ut proferret volebam conferenti secum aestus meos quis esset aptus modus sic
affecto ut ego eram ad ambulandum in via tua.
8.1.2
videbam enim plenam ecclesiam, et alius sic ibat, alius autem sic, mihi autem displicebat
quod agebam in saeculo et oneri mihi erat valde, non iam inflammantibus cupiditatibus, ut
solebant, spe honoris et pecuniae ad tolerandam illam servitutem tam gravem. iam enim
me illa non delectabant prae dulcedine tua et decore domus tuae, quam dilexi, sed adhuc
tenaciter conligabar ex femina, nec me prohibebat apostolus coniugari, quamvis
exhortaretur ad melius, maxime volens omnes homines sic esse ut ipse erat. sed ego
infirmior eligebam molliorem locum et propter hoc unum volvebar, in ceteris languidus et
tabescens curis marcidis, quod et in aliis rebus quas nolebam pati congruere cogebar vitae
coniugali, cui deditus obstringebar. audieram ex ore veritatis esse spadones qui se ipsos
absciderunt propter regnum caelorum, sed 'qui potest,' inquit, 'capere, capiat.' vani sunt
certe omnes homines quibus non inest dei scientia, nec de his quae videntur bona
potuerunt invenire eum qui est. at ego iam non eram in illa vanitate. transcenderam eam et
contestante universa creatura inveneram te creatorem nostrum et verbum tuum apud te
deum tecumque unum deum, per quod creasti omnia. et est aliud genus impiorum, qui
cognoscentes deum non sicut deum glorificaverunt aut gratias egerunt. in hoc quoque
incideram, et dextera tua suscepit me et inde ablatum posuisti ubi convalescerem, quia
dixisti homini, 'ecce pietas est sapientia,' et, 'noli velle videri sapiens, quoniam dicentes se
esse sapientes stulti facti sunt.' et inveneram iam bonam margaritam, et venditis omnibus
quae haberem emenda erat, et dubitabam.

8.2.3
perrexi ergo ad Simplicianum, patrem in accipienda gratia tunc episcopi Ambrosii et
quem vere ut patrem diligebat. narravi ei circuitus erroris mei. ubi autem commemoravi
legisse me quosdam libros platonicorum, quos Victorinus, quondam rhetor urbis Romae,
quem christianum defunctum esse audieram, in latinam linguam transtulisset, gratulatus
est mihi quod non in aliorum philosophorum scripta incidissem plena fallaciarum et
deceptionum secundum elementa huius mundi, in istis autem omnibus modis insinuari
deum et eius verbum. deinde, ut me exhortaretur ad humilitatem Christi sapientibus
absconditam et revelatam parvulis, Victorinum ipsum recordatus est, quem Romae cum
esset familiarissime noverat, deque illo mihi narravit quod non silebo. habet enim
magnam laudem gratiae tuae confitendam tibi, quemadmodum ille doctissimus senex et
omnium liberalium doctrinarum peritissimus quique philosophorum tam multa legerat et
diiudicaverat, doctor tot nobilium senatorum, qui etiam ob insigne praeclari magisterii,
quod cives huius mundi eximium putant, statuam Romano foro meruerat et acceperat,
usque ad illam aetatem venerator idolorum sacrorumque sacrilegorum particeps, quibus
tunc tota fere Romana nobilitas inflata spirabat, +popiliosiam+ et omnigenum deum
monstra et Anubem latratorem, quae aliquando contra Neptunum et Venerem contraque
Minervam tela tenuerant et a se victis iam Roma supplicabat, quae iste senex Victorinus
tot annos ore terricrepo defensitaverat, non erubuerit esse puer Christi tui et infans fontis
tui, subiecto collo ad humilitatis iugum et edomita fronte ad crucis opprobrium.
8.2.4
o domine, domine, qui inclinasti caelos et descendisti, tetigisti montes et fumigaverunt,
quibus modis te insinuasti illi pectori? legebat, sicut ait Simplicianus, sanctam scripturam
omnesque christianas litteras investigabat studiosissime et perscrutabatur, et dicebat
Simpliciano, non palam sed secretius et familiarius, 'noveris me iam esse christianum.' et
respondebat ille, 'non credam nec deputabo te inter christianos, nisi in ecclesia Christi
videro.' ille autem inridebat dicens, 'ergo parietes faciunt christianos?' et hoc saepe
dicebat, iam se esse christianum, et Simplicianus illud saepe respondebat, et saepe ab illo
parietum inrisio repetebatur. amicos enim suos reverebatur offendere, superbos
daemonicolas, quorum ex culmine Babylonicae dignitatis quasi ex cedris Libani, quas
nondum contriverat dominus, graviter ruituras in se inimicitias arbitrabatur. sed
posteaquam legendo et inhiando hausit firmitatem timuitque negari a Christo coram
angelis sanctis, si eum timeret coram hominibus confiteri, reusque sibi magni criminis
apparuit erubescendo de sacramentis humilitatis verbi tui et non erubescendo de sacris
sacrilegis superborum daemoniorum, quae imitator superbus acceperat, depuduit vanitati
et erubuit veritati subitoque et inopinatus ait Simpliciano, ut ipse narrabat, 'eamus in
ecclesiam: christianus volo fieri.' at ille non se capiens laetitia perrexit cum eo. ubi autem
imbutus est primis instructionis sacramentis, non multo post etiam nomen dedit ut per
baptismum regeneraretur, mirante Roma, gaudente ecclesia. superbi videbant et

irascebantur, dentibus suis stridebant et tabescebant. servo autem tuo dominus deus erat
spes eius, et non respiciebat in vanitates et insanias mendaces.
8.2.5
denique ut ventum est ad horam profitendae fidei, quae verbis certis conceptis retentisque
memoriter de loco eminentiore in conspectu populi fidelis Romae reddi solet ab eis qui
accessuri sunt ad gratiam tuam, oblatum esse dicebat Victorino a presbyteris ut secretius
redderet, sicut nonnullis qui verecundia trepidaturi videbantur offerri mos erat; illum
autem maluisse salutem suam in conspectu sanctae multitudinis profiteri. non enim erat
salus quam docebat in rhetorica, et tamen eam publice professus erat. quanto minus ergo
vereri debuit mansuetum gregem tuum pronuntians verbum tuum, qui non verebatur in
verbis suis turbas insanorum? itaque ubi ascendit ut redderet, omnes sibimet invicem,
quisque ut eum noverat, instrepuerunt nomen eius strepitu gratulationis (quis autem ibi
non eum noverat?) et sonuit presso sonitu per ora cunctorum conlaetantium, 'Victorinus,
Victorinus.' cito sonuerunt exultatione, quia videbant eum, et cito siluerunt intentione, ut
audirent eum. pronuntiavit ille fidem veracem praeclara fiducia, et volebant eum omnes
rapere intro in cor suum. et rapiebant amando et gaudendo: hae rapientium manus erant.
8.3.6
deus bone, quid agitur in homine, ut plus gaudeat de salute desperatae animae et de
maiore periculo liberatae quam si spes ei semper adfuisset aut periculum minus fuisset?
etenim tu quoque, misericors pater, plus gaudes de uno paenitente quam de nonaginta
novem iustis quibus non opus est paenitentia. et nos cum magna iucunditate audimus,
cum audimus quam exultantibus pastoris umeris reportetur ovis quae erraverat, et
drachma referatur in thesauros tuos conlaetantibus vicinis mulieri quae invenit, et
lacrimas excutit gaudium sollemnitatis domus tuae, cum legitur in domo tua de minore
filio tuo quoniam 'mortuus erat et revixit, perierat et inventus est.' gaudes quippe in nobis
et in angelis tuis sancta caritate sanctis. nam tu semper idem, qui ea quae non semper nec
eodem modo sunt eodem modo semper nosti omnia.
8.3.7
quid ergo agitur in anima, cum amplius delectatur inventis aut redditis rebus quas diligit
quam si eas semper habuisset? contestantur enim et cetera et plena sunt omnia testimoniis
clamantibus, 'ita est.' triumphat victor imperator, et non vicisset nisi pugnavisset, et
quanto maius periculum fuit in proelio, tanto est gaudium maius in triumpho. iactat
tempestas navigantes minaturque naufragium: omnes futura morte pallescunt:
tranquillatur caelum et mare, et exultant nimis, quoniam timuerunt nimis. aeger est carus
et vena eius malum renuntiat: omnes qui eum salvum cupiunt aegrotant simul animo: fit
ei recte et nondum ambulat pristinis viribus, et fit iam tale gaudium quale non fuit cum
antea salvus et fortis ambularet. easque ipsas voluptates humanae vitae etiam non
inopinatis et praeter voluntatem inruentibus, sed institutis et voluntariis molestiis homines

adquirunt. edendi et bibendi voluptas nulla est, nisi praecedat esuriendi et sitiendi
molestia. et ebriosi quaedam salsiuscula comedunt, quo fiat molestus ardor, quem dum
exstinguit potatio, fit delectatio. et institutum est ut iam pactae sponsae non tradantur
statim, ne vile habeat maritus datam quam non suspiraverit sponsus dilatam.
8.3.8
hoc in turpi et exsecranda laetitia, hoc in ea quae concessa et licita est, hoc in ipsa
sincerissima honestate amicitiae, hoc in eo qui mortuus erat et revixit, perierat et inventus
est: ubique maius gaudium molestia maiore praeceditur. quid est hoc, domine deus meus,
cum tu aeternum tibi, tu ipse, sis gaudium, et quaedam de te circa te semper gaudeant?
quid est quod haec rerum pars alternat defectu et profectu, offensionibus et
conciliationibus? an is est modus earum et tantum dedisti eis, cum a summis caelorum
usque ad ima terrarum, ab initio usque in finem saeculorum, ab angelo usque ad
vermiculum, a motu primo usque ad extremum, omnia genera bonorum et omnia iusta
opera tua suis quaeque sedibus locares et suis quaeque temporibus ageres? ei mihi, quam
excelsus es in excelsis et quam profundus in profundis! et nusquam recedis, et vix
redimus ad te.
8.4.9
age, domine, fac, excita et revoca nos, accende et rape, flagra, dulcesce: amemus,
curramus. nonne multi ex profundiore tartaro caecitatis quam Victorinus redeunt ad te et
accedunt et inluminantur recipientes lumen? quod si qui recipiunt, accipiunt a te
potestatem ut filii tui fiant. sed si minus noti sunt populis, minus de illis gaudent etiam qui
noverunt eos. quando enim cum multis gaudetur, et in singulis uberius est gaudium, quia
fervefaciunt se et inflammantur ex alterutro. deinde quod multis noti, multis sunt
auctoritati ad salutem et multis praeeunt secuturis, ideoque multum de illis et qui eos
praecesserunt laetantur, quia non de solis laetantur. absit enim ut in tabernaculo tuo prae
pauperibus accipiantur personae divitum aut prae ignobilibus nobiles, quando potius
infirma mundi elegisti ut confunderes fortia, et ignobilia huius mundi elegisti et
contemptibilia, et ea quae non sunt tamquam sint, ut ea quae sunt evacuares. et tamen
idem ipse minimus apostolorum tuorum, per cuius linguam tua ista verba sonuisti, cum
Paulus proconsul per eius militiam debellata superbia sub lene iugum Christi tui missus
esset, regis magni provincialis effectus, ipse quoque ex priore Saulo Paulus vocari amavit
ob tam magnae insigne victoriae. plus enim hostis vincitur in eo quem plus tenet et de quo
plures tenet. plus autem superbos tenet nomine nobilitatis et de his plures nomine
auctoritatis. quanto igitur gratius cogitabatur Victorini pectus, quod tamquam
inexpugnabile receptaculum diabolus obtinuerat, Victorini lingua, quo telo grandi et acuto
multos peremerat, abundantius exultare oportuit filios tuos, quia rex noster alligavit
fortem, et videbant vasa eius erepta mundari et aptari in honorem tuum et fieri utilia
domino ad omne opus bonum.

8.5.10
sed ubi mihi homo tuus Simplicianus de Victorino ista narravit, exarsi ad imitandum: ad
hoc enim et ille narraverat. posteaquam vero et illud addidit, quod imperatoris Iuliani
temporibus lege data prohibiti sunt christiani docere litteraturam et oratoriam. quam
legem ille amplexus, loquacem scholam deserere maluit quam verbum tuum, quo linguas
infantium facis disertas. non mihi fortior quam felicior visus est, quia invenit occasionem
vacandi tibi, cui rei ego suspirabam, ligatus non ferro alieno sed mea ferrea voluntate.
velle meum tenebat inimicus et inde mihi catenam fecerat et constrinxerat me. quippe ex
voluntate perversa facta est libido, et dum servitur libidini, facta est consuetudo, et dum
consuetudini non resistitur, facta est necessitas. quibus quasi ansulis sibimet innexis (unde
catenam appellavi) tenebat me obstrictum dura servitus. voluntas autem nova quae mihi
esse coeperat, ut te gratis colerem fruique te vellem, deus, sola certa iucunditas, nondum
erat idonea ad superandam priorem vetustate roboratam. ita duae voluntates meae, una
vetus, alia nova, illa carnalis, illa spiritalis, confligebant inter se atque discordando
dissipabant animam meam.
8.5.11
sic intellegebam me ipso experimento id quod legeram, quomodo caro concupisceret
adversus spiritum et spiritus adversus carnem, ego quidem in utroque, sed magis ego in eo
quod in me approbabam quam in eo quod in me improbabam. ibi enim magis iam non
ego, quia ex magna parte id patiebar invitus quam faciebam volens, sed tamen consuetudo
adversus me pugnacior ex me facta erat, quoniam volens quo nollem perveneram. et quis
iure contradiceret, cum peccantem iusta poena sequeretur? et non erat iam illa excusatio
qua videri mihi solebam propterea me nondum contempto saeculo servire tibi, quia
incerta mihi esset perceptio veritatis: iam enim et ipsa certa erat. ego autem adhuc terra
obligatus militare tibi recusabam et impedimentis omnibus sic timebam expediri,
quemadmodum impediri timendum est.
8.5.12
ita sarcina saeculi, velut somno adsolet, dulciter premebar, et cogitationes quibus
meditabar in te similes erant conatibus expergisci volentium, qui tamen superati soporis
altitudine remerguntur. et sicut nemo est qui dormire semper velit omniumque sano
iudicio vigilare praestat, differt tamen plerumque homo somnum excutere cum gravis
torpor in membris est, eumque iam displicentem carpit libentius quamvis surgendi tempus
advenerit: ita certum habebam esse melius tuae caritati me dedere quam meae cupiditati
cedere, sed illud placebat et vincebat, hoc libebat et vinciebat. non enim erat quod tibi
responderem dicenti mihi, 'surge qui dormis et exsurge a mortuis, et inluminabit te
Christus,' et undique ostendenti vera te dicere, non erat omnino quid responderem veritate
convictus, nisi tantum verba lenta et somnolenta: 'modo,' 'ecce modo,' 'sine paululum.' sed
'modo et modo' non habebat modum et 'sine paululum' in longum ibat. frustra

condelectabar legi tuae secundum interiorem hominem, cum alia lex in membris meis
repugnaret legi mentis meae et captivum me duceret in lege peccati quae in membris meis
erat. lex enim peccati est violentia consuetudinis, qua trahitur et tenetur etiam invitus
animus eo merito quo in eam volens inlabitur. miserum ergo me quis liberaret de corpore
mortis huius nisi gratia tua per Iesum Christum, dominum nostrum?
8.6.13
et de vinculo quidem desiderii concubitus, quo artissimo tenebar, et saecularium
negotiorum servitute quemadmodum me exemeris, narrabo et confitebor nomini tuo,
domine, adiutor meus et redemptor meus. agebam solita, crescente anxitudine, et cotidie
suspirabam tibi. frequentabam ecclesiam tuam, quantum vacabat ab eis negotiis sub
quorum pondere gemebam. mecum erat Alypius otiosus ab opere iuris peritorum post
adsessionem tertiam, expectans quibus iterum consilia venderet, sicut ego vendebam
dicendi facultatem, si qua docendo praestari potest. Nebridius autem amicitiae nostrae
cesserat, ut omnium nostrum familiarissimo Verecundo, Mediolanensi et civi et
grammatico, subdoceret, vehementer desideranti et familiaritatis iure flagitanti de numero
nostro fidele adiutorium, quo indigebat nimis. non itaque Nebridium cupiditas
commodorum eo traxit (maiora enim posset, si vellet, de litteris agere) sed officio
benivolentiae petitionem nostram contemnere noluit, amicus dulcissimus et mitissimus.
agebat autem illud prudentissime cavens innotescere personis secundum hoc saeculum
maioribus, devitans in eis omnem inquietudinem animi, quem volebat habere liberum et
quam multis posset horis feriatum ad quaerendum aliquid vel legendum vel audiendum de
sapientia.
8.6.14
quodam igitur die (non recolo causam qua erat absens Nebridius) cum ecce ad nos
domum venit ad me et Alypium Ponticianus quidam, civis noster in quantum Afer,
praeclare in palatio militans: nescio quid a nobis volebat. et consedimus ut
conloqueremur. et forte supra mensam lusoriam quae ante nos erat attendit codicem. tulit,
aperuit, invenit apostolum Paulum, inopinate sane: putaverat enim aliquid de libris
quorum professio me conterebat. tum vero arridens meque intuens gratulatorie miratus
est, quod eas et solas prae oculis meis litteras repente comperisset. christianus quippe et
fidelis erat, et saepe tibi, deo nostro, prosternebatur in ecclesia crebris et diuturnis
orationibus. cui ego cum indicassem illis me scripturis curam maximam impendere, ortus
est sermo ipso narrante de Antonio Aegyptio monacho, cuius nomen excellenter clarebat
apud servos tuos, nos autem usque in illam horam latebat. quod ille ubi comperit,
immoratus est in eo sermone, insinuans tantum virum ignorantibus et admirans eandem
nostram ignorantiam. stupebamus autem audientes tam recenti memoria et prope nostris
temporibus testatissima mirabilia tua in fide recta et catholica ecclesia. omnes mirabamur,
et nos, quia tam magna erant, et ille, quia inaudita nobis erant.

8.6.15
inde sermo eius devolutus est ad monasteriorum greges et mores suaveolentiae tuae et
ubera deserta heremi, quorum nos nihil sciebamus. et erat monasterium Mediolanii
plenum bonis fratribus extra urbis moenia sub Ambrosio nutritore, et non noveramus.
pertendebat ille et loquebatur adhuc, et nos intenti tacebamus. unde incidit ut diceret
nescio quando se et tres alios contubernales suos, nimirum apud Treveros, cum imperator
promeridiano circensium spectaculo teneretur, exisse deambulatum in hortos muris
contiguos atque illic, ut forte combinati spatiabantur, unum secum seorsum et alios duos
itidem seorsum pariterque digressos; sed illos vagabundos inruisse in quandam casam ubi
habitabant quidam servi tui spiritu pauperes, qualium est regnum caelorum, et invenisse
ibi codicem in quo scripta erat vita Antonii. quam legere coepit unus eorum et mirari et
accendi, et inter legendum meditari arripere talem vitam et relicta militia saeculari servire
tibi. erant autem ex eis quos dicunt agentes in rebus. tum subito repletus amore sancto et
sobrio pudore, iratus sibi, coniecit oculos in amicum et ait illi, 'dic, quaeso te, omnibus
istis laboribus nostris quo ambimus pervenire? quid quaerimus? cuius rei causa
militamus? maiorne esse poterit spes nostra in palatio quam ut amici imperatoris simus?
et ibi quid non fragile plenumque periculis? et per quot pericula pervenitur ad grandius
periculum? et quando istuc erit? amicus autem dei, si voluero, ecce nunc fio.' dixit hoc et
turbidus parturitione novae vitae reddidit oculos paginis. et legebat et mutabatur intus, ubi
tu videbas, et exuebatur mundo mens eius, ut mox apparuit. namque dum legit et volvit
fluctus cordis sui, infremuit aliquando et discrevit decrevitque meliora, iamque tuus ait
amico suo, 'ego iam abrupi me ab illa spe nostra et deo servire statui, et hoc ex hac hora,
in hoc loco aggredior. te si piget imitari, noli adversari.' respondit ille adhaerere se socium
tantae mercedis tantaeque militiae. et ambo iam tui aedificabant turrem sumptu idoneo
relinquendi omnia sua et sequendi te. tunc Ponticianus et qui cum eo per alias horti partes
deambulabat, quaerentes eos, devenerunt in eundem locum et invenientes admonuerunt ut
redirent, quod iam declinasset dies. at illi, narrato placito et proposito suo quoque modo in
eis talis voluntas orta esset atque firmata, petiverunt ne sibi molesti essent si adiungi
recusarent. isti autem nihilo mutati a pristinis fleverunt se tamen, ut dicebat, atque illis pie
congratulati sunt, et commendaverunt se orationibus eorum et trahentes cor in terra
abierunt in palatium, illi autem affigentes cor caelo manserunt in casa. et habebant ambo
sponsas quae, posteaquam hoc audierunt, dicaverunt etiam ipsae virginitatem tibi.
8.7.16
narrabat haec Ponticianus. tu autem, domine, inter verba eius retorquebas me ad me
ipsum, auferens me a dorso meo, ubi me posueram dum nollem me attendere, et
constituebas me ante faciem meam, ut viderem quam turpis essem, quam distortus et
sordidus, maculosus et ulcerosus. et videbam et horrebam, et quo a me fugerem non erat.
sed si conabar avertere a me aspectum, narrabat ille quod narrabat, et tu me rursus
opponebas mihi et impingebas me in oculos meos, ut invenirem iniquitatem meam et
odissem. noveram eam, sed dissimulabam et cohibebam et obliviscebar.

8.7.17
tunc vero quanto ardentius amabam illos de quibus audiebam salubres affectus, quod se
totos tibi sanandos dederunt, tanto exsecrabilius me comparatum eis oderam, quoniam
multi mei anni mecum effluxerant (forte duodecim anni) ex quo ab undevicensimo anno
aetatis meae, lecto Ciceronis Hortensio, excitatus eram studio sapientiae et differebam
contempta felicitate terrena ad eam investigandam vacare, cuius non inventio sed vel sola
inquisitio iam praeponenda erat etiam inventis thesauris regnisque gentium et ad nutum
circumfluentibus corporis voluptatibus. at ego adulescens miser valde, miser in exordio
ipsius adulescentiae, etiam petieram a te castitatem et dixeram, 'da mihi castitatem et
continentiam, sed noli modo.' timebam enim ne me cito exaudires et cito sanares a morbo
concupiscentiae, quem malebam expleri quam exstingui. et ieram per vias pravas
superstitione sacrilega, non quidem certus in ea sed quasi praeponens eam ceteris, quae
non pie quaerebam sed inimice oppugnabam.
8.7.18
et putaveram me propterea differre de die in diem contempta spe saeculi te solum sequi,
quia non mihi apparebat certum aliquid quo dirigerem cursum meum. et venerat dies quo
nudarer mihi et increparet in me conscientia mea: 'ubi est lingua? nempe tu dicebas
propter incertum verum nolle te abicere sarcinam vanitatis. ecce iam certum est, et illa te
adhuc premit, umerisque liberioribus pinnas recipiunt qui neque ita in quaerendo attriti
sunt nec decennio et amplius ista meditati.' ita rodebar intus et confundebar pudore
horribili vehementer, cum Ponticianus talia loqueretur. terminato autem sermone et causa
qua venerat, abiit ille, et ego ad me. quae non in me dixi? quibus sententiarum verberibus
non flagellavi animam meam, ut sequeretur me conantem post te ire? et renitebatur,
recusabat, et non se excusabat. consumpta erant et convicta argumenta omnia. remanserat
muta trepidatio et quasi mortem reformidabat restringi a fluxu consuetudinis, quo
tabescebat in mortem.
8.8.19
tum in illa grandi rixa interioris domus meae, quam fortiter excitaveram cum anima mea
in cubiculo nostro, corde meo, tam vultu quam mente turbatus invado Alypium: exclamo,
'quid patimur? quid est hoc? quid audisti? surgunt indocti et caelum rapiunt, et nos cum
doctrinis nostris sine corde, ecce ubi volutamur in carne et sanguine! an quia
praecesserunt, pudet sequi et non pudet nec saltem sequi?' dixi nescio qua talia, et abripuit
me ab illo aestus meus, cum taceret attonitus me intuens. neque enim solita sonabam. plus
loquebantur animum meum frons, genae, oculi, color, modus vocis quam verba quae
promebam. hortulus quidam erat hospitii nostri, quo nos utebamur sicut tota domo: nam
hospes ibi non habitabat, dominus domus. illuc me abstulerat tumultus pectoris, ubi nemo
impediret ardentem litem quam mecum aggressus eram, donec exiret -- qua tu sciebas,
ego autem non: sed tantum insaniebam salubriter et moriebar vitaliter, gnarus quid mali

essem et ignarus quid boni post paululum futurus essem. abscessi ergo in hortum, et
Alypius pedem post pedem. neque enim secretum meum non erat, ubi ille aderat. aut
quando me sic affectum desereret? sedimus quantum potuimus remoti ab aedibus. ego
fremebam spiritu, indignans indignatione turbulentissima quod non irem in placitum et
pactum tecum, deus meus, in quod eundum esse omnia ossa mea clamabant et in caelum
tollebant laudibus. et non illuc ibatur navibus aut quadrigis aut pedibus, quantum saltem
de domo in eum locum ieram ubi sedebamus. nam non solum ire verum etiam pervenire
illuc nihil erat aliud quam velle ire, sed velle fortiter et integre, non semisauciam hac
atque hac versare et iactare voluntatem parte adsurgente cum alia parte cadente luctantem.
8.8.20
denique tam multa faciebam corpore in ipsis cunctationis aestibus, quae aliquando volunt
homines et non valent, si aut ipsa membra non habeant aut ea vel conligata vinculis vel
resoluta languore vel quoquo modo impedita sint. si vulsi capillum, si percussi frontem, si
consertis digitis amplexatus sum genu, quia volui, feci. potui autem velle et non facere, si
mobilitas membrorum non obsequeretur. tam multa ergo feci, ubi non hoc erat velle quod
posse: et non faciebam quod et incomparabili affectu amplius mihi placebat, et mox ut
vellem possem, quia mox ut vellem, utique vellem. ibi enim facultas ea, quae voluntas, et
ipsum velle iam facere erat; et tamen non fiebat, faciliusque obtemperabat corpus
tenuissimae voluntati animae, ut ad nutum membra moverentur, quam ipsa sibi anima ad
voluntatem suam magnam in sola voluntate perficiendam.
8.9.21
unde hoc monstrum? et quare istuc? luceat misericordia tua, et interrogem, si forte mihi
respondere possint latebrae poenarum hominum et tenebrosissimae contritiones filiorum
Adam. unde hoc monstrum? et quare istuc? imperat animus corpori, et paretur statim;
imperat animus sibi, et resistitur. imperat animus ut moveatur manus, et tanta est facilitas
ut vix a servitio discernatur imperium: et animus animus est, manus autem corpus est.
imperat animus ut velit animus, nec alter est nec facit tamen. unde hoc monstrum? et
quare istuc, inquam, ut velit qui non imperaret nisi vellet, et non facit quod imperat? sed
non ex toto vult: non ergo ex toto imperat. nam in tantum imperat, in quantum vult, et in
tantum non fit quod imperat, in quantum non vult, quoniam voluntas imperat ut sit
voluntas, nec alia, sed ipsa. non itaque plena imperat; ideo non est quod imperat. nam si
plena esset, nec imperaret ut esset, quia iam esset. non igitur monstrum partim velle,
partim nolle, sed aegritudo animi est, quia non totus adsurgit veritate consuetudine
praegravatus. et ideo sunt duae voluntates, quia una earum tota non est et hoc adest alteri
quod deest alteri.

8.10.22
pereant a facie tua, deus, sicuti pereunt, vaniloqui et mentis seductores qui, cum duas
voluntates in deliberando animadverterint, duas naturas duarum mentium esse adseverant,
unam bonam, alteram malam. ipsi vere mali sunt, cum ista mala sentiunt, et idem ipsi
boni erunt, si vera senserint verisque consenserint, ut dicat eis apostolus tuus, 'fuistis
aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino.' illi enim dum volunt esse lux, non in
domino sed in se ipsis, putando animae naturam hoc esse quod deus est, ita facti sunt
densiores tenebrae, quoniam longius a te recesserunt horrenda arrogantia, a te vero lumine
inluminante omnem hominem venientem in hunc mundum. attendite quid dicatis, et
erubescite et accedite ad eum et inluminamini, et vultus vestri non erubescent. ego cum
deliberabam ut iam servirem domino deo meo, sicut diu disposueram, ego eram qui
volebam, ego qui nolebam: ego eram. nec plene volebam nec plene nolebam. ideo mecum
contendebam et dissipabar a me ipso, et ipsa dissipatio me invito quidem fiebat, nec
tamen ostendebat naturam mentis alienae sed poenam meae. et ideo non iam ego operabar
illam, sed quod habitabat in me peccatum de supplicio liberioris peccati, quia eram filius
Adam.
8.10.23
nam si tot sunt contrariae naturae quot voluntates sibi resistunt, non iam duae sed plures
erunt. si deliberet quisquam utrum ad conventiculum eorum pergat an ad theatrum,
clamant isti, 'ecce duae naturae, una bona hac ducit, altera mala illac reducit, nam unde
ista cunctatio sibimet adversantium voluntatum?' ego autem dico ambas malas, et quae ad
illos ducit et quae ad theatrum reducit. sed non credunt nisi bonam esse qua itur ad eos.
quid si ergo quisquam noster deliberet et secum altercantibus duabus voluntatibus
fluctuet, utrum ad theatrum pergat an ad ecclesiam nostram, nonne et isti quid
respondeant fluctuabunt? aut enim fatebuntur quod nolunt, bona voluntate pergi in
ecclesiam nostram, sicut in eam pergunt qui sacramentis eius imbuti sunt atque detinentur,
aut duas malas naturas et duas malas mentes in uno homine confligere putabunt, et non
erit verum quod solent dicere, unam bonam, alteram malam, aut convertentur ad verum et
non negabunt, cum quisque deliberat, animam unam diversis voluntatibus aestuare.
8.10.24
iam ergo non dicant, cum duas voluntates in homine uno adversari sibi sentiunt, duas
contrarias mentes de duabus contrariis substantiis et de duobus contrariis principiis
contendere, unam bonam, alteram malam. nam tu, deus verax, improbas eos et redarguis
atque convincis eos, sicut in utraque mala voluntate, cum quisque deliberat utrum
hominem veneno interimat an ferro, utrum fundum alienum illum an illum invadat,
quando utrumque non potest, utrum emat voluptatem luxuria an pecuniam servet avaritia,
utrum ad circum pergat an ad theatrum, si uno die utrumque exhibeatur; addo etiam
tertium, an ad furtum de domo aliena, si subest occasio; addo et quartum, an ad

committendum adulterium, si et inde simul facultas aperitur; si omnia concurrant in unum
articulum temporis pariterque cupiantur omnia quae simul agi nequeunt, discerpunt enim
animum sibimet adversantibus quattuor voluntatibus vel etiam pluribus in tanta copia
rerum quae appetuntur, nec tamen tantam multitudinem diversarum substantiarum solent
dicere. ita et in bonis voluntatibus. nam quaero ab eis utrum bonum sit delectari lectione
apostoli et utrum bonum sit delectari psalmo sobrio et utrum bonum sit evangelium
disserere. respondebunt ad singula: 'bonum.' quid si ergo pariter delectent omnia simulque
uno tempore, nonne diversae voluntates distendunt cor hominis, dum deliberatur quid
potissimum arripiamus? et omnes bonae sunt et certant secum, donec eligatur unum quo
feratur tota voluntas una, quae in plures dividebatur. ita etiam cum aeternitas delectat
superius et temporalis boni voluptas retentat inferius, eadem anima est non tota voluntate
illud aut hoc volens et ideo discerpitur gravi molestia, dum illud veritate praeponit, hoc
familiaritate non ponit.
8.11.25
sic aegrotabam et excruciabar, accusans memet ipsum solito acerbius nimis ac volvens et
versans me in vinculo meo, donec abrumperetur totum, quo iam exiguo tenebar, sed
tenebar tamen. et instabas tu in occultis meis, domine, severa misericordia, flagella
ingeminans timoris et pudoris, ne rursus cessarem et non abrumperetur idipsum exiguum
et tenue quod remanserat, et revalesceret iterum et me robustius alligaret. dicebam enim
apud me intus, 'ecce modo fiat, modo fiat,' et cum verbo iam ibam in placitum. iam paene
faciebam et non faciebam, nec relabebar tamen in pristina sed de proximo stabam et
respirabam. et item conabar, et paulo minus ibi eram et paulo minus, iam iamque
attingebam et tenebam. et non ibi eram nec attingebam nec tenebam, haesitans mori morti
et vitae vivere, plusque in me valebat deterius inolitum quam melius insolitum,
punctumque ipsum temporis quo aliud futurus eram, quanto propius admovebatur, tanto
ampliorem incutiebat horrorem. sed non recutiebat retro nec avertebat, sed suspendebat.
8.11.26
retinebant nugae nugarum et vanitates vanitantium, antiquae amicae meae, et succutiebant
vestem meam carneam et submurmurabant, 'dimittisne nos?' et 'a momento isto non
erimus tecum ultra in aeternum' et 'a momento isto non tibi licebit hoc et illud ultra in
aeternum.' et quae suggerebant in eo quod dixi 'hoc et illud,' quae suggerebant, deus meus,
avertat ab anima servi tui misericordia tua! quas sordes suggerebant, quae dedecora! et
audiebam eas iam longe minus quam dimidius, non tamquam libere contradicentes eundo
in obviam, sed velut a dorso mussitantes et discedentem quasi furtim vellicantes, ut
respicerem. tardabant tamen cunctantem me abripere atque excutere ab eis et transilire
quo vocabar, cum diceret mihi consuetudo violenta, 'putasne sine istis poteris?'

8.11.27
sed iam tepidissime hoc dicebat. aperiebatur enim ab ea parte qua intenderam faciem et
quo transire trepidabam casta dignitas continentiae, serena et non dissolute hilaris,
honeste blandiens ut venirem neque dubitarem, et extendens ad me suscipiendum et
amplectendum pias manus plenas gregibus bonorum exemplorum. ibi tot pueri et puellae,
ibi iuventus multa et omnis aetas, et graves viduae et virgines anus, et in omnibus ipsa
continentia nequaquam sterilis, sed fecunda mater filiorum gaudiorum de marito te,
domine. et inridebat me inrisione hortatoria, quasi diceret, 'tu non poteris quod isti, quod
istae? an vero isti et istae in se ipsis possunt ac non in domino deo suo? dominus deus
eorum me dedit eis. quid in te stas et non stas? proice te in eum! noli metuere. non se
subtrahet ut cadas: proice te securus! excipiet et sanabit te.' et erubescebam nimis, quia
illarum nugarum murmura adhuc audiebam, et cunctabundus pendebam. et rursus illa,
quasi diceret, 'obsurdesce adversus immunda illa membra tua super terram, ut
mortificentur. narrant tibi delectationes, sed non sicut lex domini dei tui.' ista controversia
in corde meo non nisi de me ipso adversus me ipsum. at Alypius affixus lateri meo
inusitati motus mei exitum tacitus opperiebatur.
8.12.28
ubi vero a fundo arcano alta consideratio traxit et congessit totam miseriam meam in
conspectu cordis mei, oborta est procella ingens ferens ingentem imbrem lacrimarum. et
ut totum effunderem cum vocibus suis, surrexi ab Alypio (solitudo mihi ad negotium
flendi aptior suggerebatur) et secessi remotius quam ut posset mihi onerosa esse etiam
eius praesentia. sic tunc eram, et ille sensit: nescio quid enim, puto, dixeram in quo
apparebat sonus vocis meae iam fletu gravidus, et sic surrexeram. mansit ergo ille ubi
sedebamus nimie stupens. ego sub quadam fici arbore stravi me nescio quomodo, et
dimisi habenas lacrimis, et proruperunt flumina oculorum meorum, acceptabile
sacrificium tuum, et non quidem his verbis, sed in hac sententia multa dixi tibi: 'et tu,
domine, usquequo? usquequo, domine, irasceris in finem? ne memor fueris iniquitatum
nostrarum antiquarum.' sentiebam enim eis me teneri. iactabam voces miserabiles:
'quamdiu, quamdiu, ''cras et cras''? quare non modo? quare non hac hora finis turpitudinis
meae?'
8.12.29
dicebam haec et flebam amarissima contritione cordis mei. et ecce audio vocem de vicina
domo cum cantu dicentis et crebro repetentis, quasi pueri an puellae, nescio: 'tolle lege,
tolle lege.' statimque mutato vultu intentissimus cogitare coepi utrumnam solerent pueri in
aliquo genere ludendi cantitare tale aliquid. nec occurrebat omnino audisse me uspiam,
repressoque impetu lacrimarum surrexi, nihil aliud interpretans divinitus mihi iuberi nisi
ut aperirem codicem et legerem quod primum caput invenissem. audieram enim de
Antonio quod ex evangelica lectione cui forte supervenerat admonitus fuerit, tamquam

sibi diceretur quod legebatur: 'vade, vende omnia quae habes, et da pauperibus et habebis
thesaurum in caelis; et veni, sequere me,' et tali oraculo confestim ad te esse conversum.
itaque concitus redii in eum locum ubi sedebat Alypius: ibi enim posueram codicem
apostoli cum inde surrexeram. arripui, aperui, et legi in silentio capitulum quo primum
coniecti sunt oculi mei: 'non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et
impudicitiis, non in contentione et aemulatione, sed induite dominum Iesum Christum et
carnis providentiam ne feceritis in concupiscentiis.' nec ultra volui legere nec opus erat.
statim quippe cum fine huiusce sententiae quasi luce securitatis infusa cordi meo omnes
dubitationis tenebrae diffugerunt.
8.12.30
tum interiecto aut digito aut nescio quo alio signo codicem clausi et tranquillo iam vultu
indicavi Alypio. at ille quid in se ageretur (quod ego nesciebam) sic indicavit. petit videre
quid legissem. ostendi, et attendit etiam ultra quam ego legeram. et ignorabam quid
sequeretur. sequebatur vero: 'infirmum autem in fide recipite.' quod ille ad se rettulit
mihique aperuit. sed tali admonitione firmatus est placitoque ac proposito bono et
congruentissimo suis moribus, quibus a me in melius iam olim valde longeque distabat,
sine ulla turbulenta cunctatione coniunctus est. inde ad matrem ingredimur, indicamus:
gaudet. narramus quemadmodum gestum sit: exultat et triumphat et benedicebat tibi, qui
potens es ultra quam petimus et intellegimus facere, quia tanto amplius sibi a te
concessum de me videbat quam petere solebat miserabilibus flebilibusque gemitibus.
convertisti enim me ad te, ut nec uxorem quaererem nec aliquam spem saeculi huius,
stans in ea regula fidei in qua me ante tot annos ei revelaveras, et convertisti luctum eius
in gaudium multo uberius quam voluerat, et multo carius atque castius quam de nepotibus
carnis meae requirebat.

