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SVÄTÝ BONAVENTÚRA, 
kardinál a cirkevný učiteľ z rehole 

Bratov menších 



I. 

2rvOT A OSOBNOSŤ 

Je celkom nemysliteľné ~achytiť vedecký 
SvoJráz Serafínskeho učiteľa sv. Bona
ventúTIi,ak by SIlUe zároveň neosvetlili 
individualitu jeho .apoštoJ:Slkej práce .a. jeho 
význam pre frnmtiškánsku reh.oľu. Ved' 
u . sv. BonaventÚI'U nemáme dočin€lIlia 

s osobnosťou zameranou iba v jednom 
smere, s OSOlbnos~ou, v krorej všetky pri
rodzené i získané vlastnosti vytvárajú 
predrpoklady na dosiahnutie jedného cieľa, 
ako je to napr. u sv. Tomáša AquinSikého. 
pri 'bedlivejšom pozorovaní činnosti Sera
fínskeho učiteľa ľahko l'O'zoznáme tri hlav
né ,body, ku iktO!ľým smerOlVal jeho ži;vot. 
Sv . . Bonaventúra predstavuje sa nám ako 
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ohlasovateľ ewn.jelia, pokračovateľ v apo
št<Jllskom diele sv. Frlantiškaz Assisi, ďalej 
ako usmerĎ.ovatel' a »druhý zakladateľ« 
:flra.ntišká'l1!Sikej. rehole, (tak ho nawali 
mvmOlpisci pre nesmierne dôle2llitúčEmosť 
v UJsporiadami pomerov v reholi)" a napo
kon predstavuje sa námaiko ciTlkevný uči
teľ J"edoo. z najväčších stredovekých V'zde-, , 
lam.oov. Poznať osoibnosť sv. Bonaventúru 
značí zárolVeňaj 'Wliknúť do jeho vedec
kého S'Voj.rázu. Veď u takej harmooic:kej 
byiosti,akou bOoI on, musí ·byť účinkovanie 

na poli vedeckom iba verným obrazom 
osobnostnej harmónie. 

• 
Sv. Bonave!lltúra narodil sa v talianskom 

mestečku Bagnoregio (B3Jgnorea) :roku 
1221. Jeho otec sa menoval Ján Fidanza 
a pra;vdepodobne aj syn dostal pri krste 
meno Ján podľa otca. Lež všoobecne 
i najstaršie živOIÍ:opisy volajú ho Eonaven
túrom. O jehO' mladosti nevieme nič. On 
sám ~achQVal nám iba 21právu o svojO'm 
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zállJI'aČIlom uzdravení na orodovanie sv.· 
otca Františka v sikorom detstve (či. ešte 
vtedy František žil. 'alebo nie, nedá; sa 
zistiť) a vtedy tiež urobila j~ho ma.tka 
sľub, že ak Bonaventúra vyzdravie, stane 
sa nasledo.'V1l1koan sv. F1rantiška.1 Ale ešte 
iný dôvod poho~ Bonaventúru vstúpiť do. 
františikámskej rehole. V lisJte istému 
mrug1strovi horvm"Í: »Vyznávam pred Bo
hom, že najviac SJOm si . zamiloval život 
bI. Františka preto, lebo je veľmi podobný 
začiatkom a zdolkoll1al'ava:niu sa Cirkvi sv. 
Ako Cirkev ZJačala jednoduchými rybá.runi 
a pokračovala slávnymi a učenými doktor
mi, tak isto je to aj v rehoU SIV. Františka, 
čím Boh zrejme dÚ'kazuje, že túto rehoľu 
nevynašiel ľudsJký um, ale Kristus.«2 -
A tak, naJpravdepodobnejšie r. 1238, vidí
me . sedelrunásťroČIlého Bonav€l11túrtI prijí
mať r1Íchorehole sv. Františk:a.8 

• 
Celé trináste storočie je .poznačené 0IS0b

nosťami sv. F1rantiška a sv. Daminika. 
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Obaja vyrástli priamo z potreby časov. 
PÚlverello z Assisi oM'aSOval l'uďom svojej 
doby, plným viery, :ale aj plným vášní, 
pýchy a tÚŽJby 'Po bohatstve, príkladom 
i slovom, evanjeliovú chodoibua pokoru. 
Aby však toto nové hlásanie evanjelia ne· 
zan1klo smrťou svätoovou a aby preniklo 
aj mimo vlasť POV€ll'ella, bolo providen
ciáJne, že na základe jeho duchoiVll.osti 
v21l1ikla rehoľa, ktoiľá mala toto nové šíre-
nie evanjelia zaiSltiť na ďalšie storočia. 
A tieto evamjeliové kázne w:aj boly po. 
trebné celémukresťa.nstvu: mestám i dedi
nám, bohatým i ohudobným, vzdelaným. 
i nevzdelaným. LežaJby !bol vplyv na kre
sť~av každej vrstvy dôkladný, vyžado
valy sa nutne dva smery iká21ania: vzdela
ným kruhom v meste r<YZfuodne sa muselo 
kázať ináč než prooté.mu a nevzdelanému 
l'udu na dedine. Ale táto dvojsmernosť 
vzťahovala sa .aj na celýspô50b apoštol
ského konania, ktorého časťou jeaIpošto. 
lát kazatel'ský. Priviesť do súladu a usku
toOniť spojenie týchto dvoch polohových 
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výšok po viac-menej ne2ldarených nábe· 
hochbrata Eliáša bolo dejinnou úlohou 
'iN. Bonaventúru. 

A neoola to úloha l'ahká. Veď išlo o uve
denie prostého spôsobu života Františkov· 
ho, protiviac€lho sa tak vel'mi zvyklostiam . 
i najo'byčajnejšich l'udí, do kráľovských 
palácov, na dvorry šľachty aj cirkevných 
hodnostárov, do spoločnosti učencov a 
vzdelancov. Ale tak, ako sv. František, 
mal aj EN. Bonaventúra všetky predpokla
dy pre svoje poslanie, telesné i duševné. 
Ako hovori súčasný kronikár,4 jeho vzhľad 
bol nesmierne príťa2ilivý , Upútal oči vše
tkých na Se/ba, ziskal si ich sympatiu a 
okúzľujúcim tónom hlasu podlmaňovaJ. si 
srdcia všetkých. A s vonkajškom rovno
bežne sa spájalo aj vnútro: mal nezvy
čajne bystrý úsudok, hlbokú zbožnosť, 

neustály pokoj v srdci i na očiach, udi
vujúcu silu myšlienDik a skúseností, strhu
júcu vý;rečalosť. 

• 
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Tieto predpoklady umožni1y, že ho re
.hol'ní predstavení, pravdepodobne r. 1242,G 
poslali na generálne štúdium do Pari2Ja, 
kde ~ w:deláv.al pod vedenim s~vn€lho 
rehol''llJéIho s.polubrata Alexandra HaleSiké
ho (»DootoT irrefraga:bilis«, t 1245), auto
ra prvej soholastickej Summy teolog:iOkej 
vôbec. O tri roky neskôr, sedem rokov po 
vstúpení do rehOile, dosahuje už titul baka
lárao .a komentuje evanjelium EN. Lukáša 
a štyri !knihy sentencií Petra Lomba.ro
ského, i keď môžeme predpokladať, že to 
n(:;jbolo verejne na univerzite, ale skôr na 
domácom rehol'nom učilišti. No už r. 1248 
dostáva Bonaventúra licentiam pub1ice 
legendi,1 dovolooie verejne prednášať na 
parížskej uniwrzite, a stáva sa nástuipcom 
bt lána z P;rurnny, ktorý wprázdnil katedru, 
keď hô na "lUrice 1247 zvolili :zla generá:1-
neho predstaveného rehole. Do tohto 'Úh
dobia žilvota Bonaventúrovho spadá boj 
svetského kléru proti žobr'lavým rehoHam, 
vedený W]1he1mom zo Saint-Amour a vy
v()llaný záWsťou nad wmáhajlÚcim sa vply-
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vom. univerzitných magistrov z oboch žO!b
ravých :reholi, fr.anrtiŠlkánskej i dOlIllinikán
skej.8 Boj vyvroholil r. 1255, keď Wilhelm 
ZO Sa.i!nt-Amour UlVerejrnäl pamflet 'Drac
tatus brevis de peri:culis nOlVissimorum 
temporum. Lež mendiikanti svoju vec ob
háijili. Wilhe1mov pamflet verejne SIPálili 
a jeho autora vypovedali z celej francúz
skej rlše.9 Je isté, že ipráJve tento boj, za 
kWrého mendikanti na univerzite nepred
nášali, oddialil vyhlásenie BoOOlventúru m 
magistra. Stalo sia ,tak až r. 1256, keď pá
pež .MeX!ander IV. llistom Roanansus Ponti
fex10 udelil Bolllaventúrovia Tom:ášolVi 
Aquinskému tiJtul doktorov toolo;gie a u.s.ta
novilOlbidvoch za magistrov parížskej uni
verzity. Lež 'ani ,tým sa ešte neskončilo 
všetko. V iintenciáoh domiev:ajlÚceho IOOja 
univel'útn.í magistri vyžadovali určité fOT
maJity, IktxYré moodikanti nemohli prijat. 
CeJ.ý :spor rieš:iJ.' 'ZllO:VU Rím, ktorý rookázal 
oboch rehol'níkov zaradiť do s:bo!ru ma
gistroV.ll A tak 23. ok.tóbra 1257 boli pri
jati medzi dokto:i'o'v parížskej univerzity 
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Hoci Bonaventúra nebo-lz ľudO'vých kaza
teľO'v ,akí sa objavili v XV. storočí (SiV. , . 

Bernardín Sienský a i.), hoci boJ skôr ka
zateľom vyšších vzdelaných kruhov, pred
sa jeho slová, tak triezve a ľaihko chá.pa
teľné, také plné túžby po nebi ·a lásky 
Jr Vykupiteľovi, 'získaly si aj srdcia ipTosJté
ho ľudu i mníšok v ženských kláštoroch. 
Aj oni s radosťou počúvali .výreOOého, 
detsky ;pr'ootého, 'a predsa takého učeného 
kazateľa. 

• 
Hneď na začiatku BonaventJúrOiVho ge

neralátu stala sa udalosť, kWrej dôsledky 
ja.sne c'harakte1'Í2lU!jú postavenie nového 
predstavenéhO', v reholi. Totiž už v lete 1257 
musel sa Bonaventúra odobrať dO' Tali·run
ska, aby súdil svojillo .predchodcu Jána 
z Parmy. Jám. z Parmy, ako mnohí spIDi.
tuáli františkánskej rehole, ;priklonil sa 
k UJČe:I'.iu o:páta JoaClhima o posledných do
bách sveta.U Preto. mnohí z miernejšieho 
smeru v reholi .obvinili ho z vierouČlIlých 
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bludov. Pl'ed kardinálom protektOTom Já
n<Jm Ga,ietanom Orsiriim a pred Bonaven
túrom sa Ján z Parmy plne obhájil, mohol 
sliobodne odísť ,a žiť i naďalej v reholi. 
Pl'eds:a však Bonaventúrova účasť na tom-

. to procese staJ.a sa tŕňom v oku spirituá. 
loiV :OJ. obvinili ho, že nakladal s Jánom 
z Par.my podvodne a tvrdo/ 6 hod Bona
ventúra, čo i nerád, wko predstavený musel 
robiť, ako robil. Lež tento prípad vrhá 
svetl:o na ťa~é postavenie BonaventÚTU 
v reholi, ktorá v tých dobáoh prechádzala 
svojou azda najväčšou krízou. 

Totiž každý Zlakladateľ reho~e postaví 
svoje ideály do veľkej výšky, kt<JTÚ on 
s:áirn síce dosahuje, 'a s nfun azda nieiko.l'kí 
ešte, ale je ľudSJky nemožné, ahy ju do
siahli všetci. A preto nie div, že z privy
sokých ideáJlov časom sa vyvíja stály sm€r, 
nižší síce, rule prliSlpôsolbený silám. väčšiny. 
Ak t€da nejde o' ceTh.:ový od..lclon, ale o' vý
voj, nemOŽll<J to považovať za úpadok alebo 
dokonca za ' stratu prv·otných ideálov. 
A v reholi sv. Františka bol tento vývoj 
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n€dbyčajne ťažký a zdlhavý, lebo jehO' 
ideály sú veľmi vys()ké a objímajú veľmi 
rÔZ1l1orodé apúštolské pole. Už za živo,ta 
sv. Františka 2lačaly sačrlať dva smery, 
miernejší 'a observantný, medziktoTými 
boj sa vyo'strO'V'alčím ďalej tým väčšmi. 
Boj, nazvaný františkánskymi historikmi 
bojom O' chudobu, trva!l vyše sto r<llkov. 
Keď sv. Bonaventúru vymenovali za 

g"€rreráJJneho predstaveného, iboji sa veľmi 
priostro.val. Na 'svojich vizitaooých cestách 
po umbrijsikých pustOivniach, v ktorých 
žilo pokolenie bratov juniperoiVoov, ange
lo'Vcov a levovCO'V, musel SlVO'jou [áskou 
a horlivosťn\l zanechať hlhoký dojem, ale 
zároveň aj akúsi rozdvojenosť. Veď prostí 
bratia v mpadnutých chatrčiach nemohli 
nepočuť o stykoch sovojho nového gene-rMa 
s vysQlkými kruhmi cirkevnými aj svet-

o skými, oo všetko toľme sa protivilo pôvod
nej myšlienlke sv. FramtiŠlka, ktOTej oni 
ešte stále žili. A Bonaventúra postavil si 
za svoju najväčšiu úlohu sjednotiťtieto 
dva proti sebe ostro vyhranené smery. Ako 
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mnohí vynikajúci členovia reho~e (napr. 
SV'. Anton Paduánsky a i.), postavil sa 
Bonaventúra na stranu kom'UIlity, mier
nejšieh. DokázaJ. vo svojej osobnosti spo.
jiť ducha SIV. Za.Jdadateľa s veľkO!lllleStskou 
činnosťou a vedeckou prácou, azaúčinko
v:al aj na spirituáloIV. Mnohýcl1, ktorl ne
mali srdcia zatemnené vášňou svárlivosti, 
podarilO' sa mu priviesť od kontemplatív
neho, ináč však nečinného života, kzodpo
vednej a horlivej apoštolsikej práci. 

Dôležitým medznikO'm v dejinách reho[e 
františkánO'v ssú tzv. narbonské :konštitúcie, 
dielo sv. Bonaventúru. Samotná regu~a 
sv. FTantišk.a podáva iba všoobecný návod 
pre rehoľný život, v jednotLiiVostiach upra
vujú ho konštitúcie, ktorých už v prvých 
časoch Tehole 0010 veľa a spôsobovaly prí
lišnú TozdielnDSť v životospráve bratov 
z rozličnýoh krajav. Sv. BonaV'mltúra sjed
notil tieto konštitúcie a vytvoril pevné, 
jednotné pra.vidlá pre všetkých. Narbonské 
konštitúcie roly schválené na :turičnej. ige
neráJnej ikrupitule františkánskej v Naribo-
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ne r. 126017 a nesmierne prispely na kon
solidáciu pom€ľov v bÚJ;"'}ivej epoche rehole. 

O obľúbenosti,akú preukazovali SN. Bo
naventúrovi na p:fupežskoiffi dvore, svedčí 
množstvo dekréto:v, vydaných na prospech 
rehole za jeho gen~alátu.18 (Napr. Bona
ventúra dostal nad 'bratmi právomoc, aJkú 
majú 3Jp'(}štolski pen.itenciári; bratom bolo 
dovolené slobodne spovedať aj svetskýoh 
ľudí ap.). A pripomeňme ešte jednu zruují
mavú o;kolnosť, svedčiacu 'o vážnosti sv. 
Bonaventúru. Keď sa r. 1271 nemohli kar
dináli vo ViteIlbe dohodnúť na voľbe no
who. pápeža, obrátili sa k nemu o radu 
a skutočne potom aj zvolili toho, ktoréh'O 
naV'rhoL Tak Sla dostal na pápežský stolec 
Gregor X.ID 

Už r. 1265 chcel ip'áJpež Kl-ement IV. uro
biť . Bonaventúru arcibislkupom v Yorlm 
v .A.ngliciku, 20 ~ odstúpil od SlVojho úmyslu 
na naliehanie a proslby saméh'O Sera.fín
skeho učiteľa. N'O r. 1273 C1htiac-nechtiac 
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. musel sa Bonaventúra me1muť generálne
ho predstavenstva v reholi. Na Turíce vy
menoval ho totiž pápež Gregor X. za kar
dinála bRUpa. albanslkého21 a h!neď h'O aj 
poveril dôle.Utým poslaním na ly'Onskom 
cirkevnom Ik<mcne, ktorý sa sišiel r. 1274.22 

BonaV'eIlrtúrovou úlohou :boJo p'oSlbierať 
a pripTaviť v predbežlIlých zasadnutiach 
všetko, o čom mal koncil roohodoiVať. BlaN
ným cieľom koncilu bolo dosiahnuť úniu 
s Grékmi, čo sa. skutočne na štvrtom za
sadnutí aj :podarilo a tak sa mohol Bona
ventúra ·zúčastniť ešte 6. júla na. S1lálvnost
nam ďakO'V'Ilom Te Deum. Lež bolo to aj 
'Posledné 2Jasadnultie, na iktOTom sa zúčast. 
nll, lebo v ranných hodinách 15. júla. 1274 
náhle romreL 28 PríčIDa smrti nie je známa, 
istotne hodne prispela. nesmierna vyčer
panosť a krehkosť telesnej sústavy. A toho 
istého dňa Bonaventúru v .prítomnosti pá
peža i všetkých účastnikov koncilu sláv
nbSItne pochovali v kláštore fI"Mltiškáno'V 
v LyO!lle. 

Do soonamu svätých Z31písal ho pápež 
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Sixtus IV. dňa 15 . . apríla 1482.24 A Sixtus 
V. dňa 14. marca 1587 zaradi!!. hO' medzi 
učiteľov Cirkvi sv. a nariadil sláviť jeho 
sv.i:atok 14. júla. ~~ 

ll. 

CIRKEVNÝ uCITEr. 

Keď sa Bonaventúra zjavil v Paríži, scho
lastika bola na vrchole svodho rozkvetu. 
Summisti a sentenciáristi dvanástehO' a 

. trinásteho storočia sbieTiali a triedili po
Mady kresťanského myslenia a umu, na
slbierané svätými. otcami v patristic:kej 
dobe za dlhých bojov s bludmi. Aby sa 
však mohla rOiZiVinJúť a. usporiadať It:áto 
nesmiern:a masla matérie, bolO' treba 2lOd
povedne zlepšiť a dbohatiť filozofické my
slenie tých čias. A p:t"Qlzreteľnostne práJve 
vtedy začínajrú sa Dia Západe šíriť spisy 
.Arisitotelove,pôVDdné i v Sip'raoovaniach 
slávnych IiSIlmnskýc.h učiteľov Avicenu, 
Averroesa, AlgaJ2'Jela.. Toto otvorilo filOM-

25 



fiCikému bádaniu n'Ové vedeoké možnosti, 
n:azruačené v Aristotelovej: Fyzike, Meta
fyzike a v iných dielach. 

Z patristického materiálu usummistov 
vôbec mal !prVenstvo mocný génius sv. 
Augustína, ktorý v duchu svojej doby čer
pal filoooficlté myslenie z Platóna i z no
voplaJtonikov, a poíkTesťančoval ich, kde 
bolo treba. A tak v XIII. storočí stoJa proti 
sebe na Zw,pade Platón a ATistoiteles. Bolo 
teraz treba ;augustíIrovsk'O-platOOske ele
menty spojiť s ari:...~otelsk5r.mi, a to pod 
~ým uhlom kresťaJlB!kého Zjavenia. vý
slednicol\.l tohto zaujímavého a ď,aleko

siahleho prooesu bailia vrcholná scholastika. 
A ako sa Pro'zrei1:eľnosť postarala a ma

teriá:l, ,potrebný pre vývoj h-resťanskej 
náJuJky, tak isto sa postarala aj o potrebné 
vedeoké prnoovné sily. Konzervatizmus 
sv. Bolnaventúru a jeho školy dbal o to, 
aby neíboly prenáhlenevylučené ešte vždy 
potrebné elementy augustínovsiky orien
tovaného so:neru; IlJa druhej strane zaBa 
rýchle bád!aniea odvážnosť sv. Alberta 
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Veľkého a prenikavý pohľad jeho žiaka. 
sv. Tomá:ša AquinSJkéh.o dbaJy 'o to, wby 
sa z novej maJbérie využilo všetko, čo sa. 
vyuMť dá. Pre svoje úlohy ~boili v,šetcUraja 
určení už svojimi oso:bnosť'ami. Obo'zret
nosť Boo.aventúrova, hlboká ,a poézie plná 
zJboŽllOSť, !pochOipe.nie pre vnútorný 'Pohľad 
a synt€zu, pastavily ho bez výhrndy na 
stranu Platóna a Aug:rustína; kým zasa 
emIpiriCiké a š.rpekulativne bádania sv. Al
berta a sv. T.oimáša Aquins:kéh.o priťah0-
valy k Aristotelovi. 26 

Aj vo fi:lozotfii aj v teologii patrí Bona
ventúI1a medzi tzv. 8JugustínovcOlV XIII. 
storo-čia. Celé teologické dielo Bonaventú
TD'VO vyznačuje sa niele..Tl veľkým a rôzno
rodým bohatstvom, ale IlJajmä laihodnou 
krásou a architektonickou výlStavbou teo
logickej š'Peku~ácie, z ktorej Sla veľkosť 
a pôv'ab jehO' :z<bOŽllO's:ti vždy znovu ,a ZllO'VU. 

dvíha k modli'bbe .a obdivO'Vaniu Boha.21 

Sv. Augustín sám je D.3JjivýraJZIlejším 
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.majstrom náuky o najsv. Trojici, akého 
"kedy zrodil: Západ. A Bonaventúra, kráča
júci v jeho šľapajách, sb.oduje sa s nim 
v náuke, že llaijsv. Trodica je neipOchoipi
'teľné tajomstvo, predsa všwk ľudský dJuch, 
.osvietený vierou, môže v nerooumnejl prí
rode vybadať všad~ stopy Trojice a v 610-
vekovom vnútri 2Jasa Jej' .ahraz. Je vôbec 
primačné pre Bonaventúrovo teologické 
myslenie, že náuka o naj-sv. Trojici ne
tvorí v jeho diele iba jednu kapitolu vedľa 
.ostatných, ale že tajomstvo Trojjediného 
presvecuje celý vesmiT. A tak za najclha
rakteristiokejšiu vlastnosť BonaventúroIVej 
toologie možno pov,~oV'ať, že všetky jeho 
myšlienky skoro nutne sa uberajú k najs'V. 

Trojici. 
V Breviloquiu shrnul BonaV€'D!tÚTa svoje 

myslenie do struiSnéhoJ ale úchVlatného 
a hl'bdkého kompendia, azda jediného toho 
druhru, aké sa nám mchov:alo zo stredo-

veku. 

28 

No ťažišťom Bonaventúrovho diél:a je 
mystika,28 kľúč k pochopeniu BO!Il;avenru
ru ako človeka, rehoľníka, teologa i pred
stavooého rehole. Mystika nie je pre Bo
naventúru čosi hmlisté a vzdialené, lež stav
taký jasný a zrejmý, že sa vždy 2JIl.O:VU 

a znovu 'vracia vo všetkých jeho llllIY5Hen-
kach a slovách a vplýv.a na ne. Bonaven
túru-.raystika vyznačuje to, že aj pri opise
mystických zážitkov ostáva s,cholastiCikým 
teologom. Teologické myslenie hlboko sa. 
vtláča do jeho duchovného života a pTe

javuje sa sil!De vo všetkých jeho mystic-
kých spisoch. A tak možno Boll1aventÚTovu 
mystiku nazvať skôr rozumo'Vou ako cito
vou. Práve tejto silnej teologicko-vedeokej 
syntéze BonaventÚI'Ovej môžeme ďakO'Vať, 
že sa ducho'Vllé dedičstvo sv. Fro.ntišika 
z Assisi zacho'Valo do ďalších vekov a ne
vymrelo sbr:atmi, ktorý~h napájal 'priamy
siylkso ser8ifinslkym Svätc.am. 

Postup BO!Ilaventúrovej !práce je vôbec
príznačný ,pre scholastiku: základom je mu 
skoro vždy biblický text, ktOTý potom roz--
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-vij-a ako symbalale:bo alegóriu mystického ' 
života. I keď B'a BonaventúrO!Va mystika 
v mnohom opiera o sv. Augustina, pseudo
,Di()lllýza, Huga a Richarda ro Sv. vtkw'I'a, 
je sV'Od:rálzna a ;podložená vlastným :mystic
.kým zllitk.{)Illl, OO má v mystickej teórii 

nesmierny význam. 
Vla:.stnenie podStatnej mystickej milosti 

nazýva Bonaventúra výJ:lazottn conteimpla
tio, nazieranie. Toto contemp~atio je vždy 
-darom Bo~ím a človek môže iba pripraviť 
jeho príClhod rozličnými duchovnými ~iče
'marrnliazískavanlm čností. Samotné con
templl3.tiQ nie je poznávaním nových právd, 
ale vždy hlbšim a hlbším :prenikaním do 

učenia viery. 
Pre jas!Ilosť -výkladu a pre nesmie'ľIlu 

hlbku pohľadu Bol1!aventúru právom nazý
'vajú Kniežaťom mystiky. 

Naj~ý:lJ1amnej'ším Bomwentúrový1m die
l{)1lll z odboru teologie sú jeho. C o ID ID €I n
t a r i i i n q u a t u o r l i ,b r o s Se n-

tentliarum Petri Lombardi 
v ktorých preiberá všetky základné teolo~ 
gické otá:2iky, týkajúce sa Boha, pOSJtave
ma človeka, Vtelenia a Sviatostí. DopJn
kom týchto Komenwow :sú Ser ID one s 
selecti de rebus theologicis 
a potúm časrto spomínané O p u s c u l um 
de reducti,one artium ad The
o log i a m. - Scholastikmi ·často pretria
sanú otá:?Jku o vedomostia® Kr!ista, potom 
otá'zku o naj'S'v. Trojri.ci a o evam.jeliovej 
dokonalosti rozoberá v Q ua ·e s t i one s 
d i s P u t a ta e. Bonaventúra sám neslo
žil teologickú Summu ako iní jeho súčas
IDci, u neho aniesto Summy za:srtupuje cen
né B r €I v i l o q u i u m, hlboké a precízne 
sbrnutie vtedajšieho tool.ogického mysle
nia.. - Z Bonaventúrových výk,ladov Písma 
sv. sa zaohovaly: C o ID ro €I n t ·a T i u s 
i n l i bru fi E cel €I S i a ste s; C. i n 
l i bru [ll; .s a p i ent i a e; C. i 'll E v a n
g e l i u ro J o a !Il n i s, p<:Jltom ešte C 0'1-
l 'a t i o n €I s inE v a n ig €I 1 i um J o a n-
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nis a hlavne absia;hly Commenta
r i u s inE van .g e li li m L u ca e. 

To že Bonaventúra aj pri opise mystic-, . , 
kých zážitkov ostáva teolo~om, n;aJvyr,az~ 
nejšie vidieť ma dielach, ktore by slIDe .lIDoOhli 
nazvať prechodnými medzi toologtou a 
mystikou. Je to I t ine r 'CL r i u IID ro e n
t i s inD e u ro, jedno z najhlbších diel 
sv. Učitel'a, ,potO!lIl C o II a t i one s in 
Hex a eme ron; C o ll. des e p tem 
don i IS S P i r i t u s s a n c ti a C o ll. 
ded e c e ro rp r a e cep tis. 

OsoIbitnú kapitOllu tvoria dielka mys
tické. V nich sa 2lapaľuje duša Bonaven
túru, kňaza a františkána, v nesmdernej 
láSke :Ir Bohu a k Ukrižovanému. Ci sú 
to už asketické návody,aJlm Det ri p ~ i
ci via, De ll' erďec\ tio:Ile v!ita!e 
a d S o r o res, Tra eta t u s d e 
pra epa ra t i one ad M i IS sa m,. De 
reg:i:mi nea ni mae, aleibo dielka 
o Kristom, ako L i gnu IID v i t a e, D e 
quinque festivlitatibus puer! 
Jes u, V i t i s mys t i c a, alebo skvele 
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S o l i l o q u i u ro d e q u a t u o r m e n
t a fi b u s e x e rc i t i i s, alebo manuál 
pre predstavených Des e x a l i s S e
r a :p him, zo všetkých vyžaruje rozpá
lená duša svätca a skúseného vodcu duší. 

Z diel, venovaných reholi, ktorú dlhé 
roky viedol ako jej generálny predsta
vený, uvádzame aspoň jeho Ap o logo i a 
p 'a u per u m, ozvenu bojov na parížskej 
univer2lite, jeho Exp o s i t i o s u P €I r 
Regulam Fratrum Minorum; 
Constitutiones Narbonenses· , 
Reg u l a n o v i ti o r u IID, v ktorých 
rozvádZa spôsoib františkánsk;eho života!. 
A . :napokon spomenieme ešte jeho dva 
nádherné životopisy sv. Františka z Assisi, 
L eg e n da m a i o r S. F ran c i SI c i 
a Leg en d a minor. 

Jeho ká:zne, vlastne zväčša iba s:chémy 
kázní, možno zadeliť do viacerých skupín: 
SermOlilles de Te1mp;o,re;\ S. de 
S a net i s; S. d e B. V irg ine M a
ri a; S. deD i ver d s. 
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Svätého Bonaventúru 

PUTOVANIE MYSLE K BOHU 



ÚVODOM 

Skôr než pristúpime lc vIastnému textu 
Putovania~ pokladáme za veľmi potrebné 
načrtnúť stručný obsah dielka~ aby čitateľ 
vždy jasne vedel a pri čítaní neustále mal 
pred očami) o čo Serafínskemu učiteľovi 
išlo. 

Hlavný ciel' dielka je ukázať cestu~ kto
roo sa má uberať · naše myslenie pri hľa
daní Boha. 

ČZpvek v tomto živote Boha nepoznáva 
priamo) ale len z účinkov. Tieto účinky 
sú však všade .a správne rozmýšľajú ci 
človek môže si pomocou nich nadobudnúť 
jasné poznanie existencie Božej. - Šesť 
krídel Serafa z 'Videnia sv. Františka na 
Alverne značí pre Bonaventúru šesť stup
ňov výst-u,pu lc Bohtulj ktoré op:isuje vo 
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svojom Putovaní. Pri tomto výstupe musí 
urobiť naše myslenie tri k:roky: mim o 
seb a (poznávanie Boha skrze jeho stopy 
vo stvCYľeniach)) d o seb a (poznávanie 
v du;ši) ktorá je obrazom Boha) a nad 
8 e b a (vystúpenie k tomu) čo je večné 
a najdJuchovnejšie). Každým z týchto spô
sobov možno poznávať Boha buď ako 
s k r z e z r k a d l o) alebo ako v z r k a
d l e. Tým zrkadlom sú stvorenia. Naša 
myseľ skrze toto zrkaillo poznáva Boha 
vtedy) keď zo stvorení usudzuje na Stvo
riteľa a v tomto zrkaďle poznáva ho zasa 
vtedy) keď pôsobenie a prítomnosť Boži.u 
vidí priamo vo stvoreniach. 

Lež ľudské poznanie je oslepené dedič
ným hriechom) ktorý vplýva na rozum 
i na, vôl'u) a preto k jasnému poznamiu 
Boha, je potrebná milosť) čistota srdca) 
vedomosť a múdrosť. Človek ich dosahuje 
mocllitbou ct dobrým životom. Lebo len 
čisté oko poznáva vo veciach Boha) kým 
naše sebecké stanovisko k stvoreniam zne
tVCYľuje skutočnosť. 
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Prvým stupňom poznania Boha 
je viditeľný s1)'et. Pr~roda je zrkadlom) 
v ktorom sa odráža moc) múdrosť a dob
rota Božia) ako to zisťuje uvažovanie pro
stého rozurmu) pohľad veriaceho i pohľad 
kontemplatívneho človeka na základe po
zCYľovania vecí v ich podstate) na základe 
ich časového umiestenia a na základe ich 
existencie. To všetko sú stopy Boha vo 
stvCYľeniach a každý) kto pozerá na stvo
renia takto) má ich rád a chápe ich) i keď 
mí zda,nlivo oclporné a škodlivé. 

Kým prvým stupňom bolo poznávanie 
Boha skrze zrkaďilo stvCYľení) dru h Ý m 
8 tup ňom je poznávanie v zr7útdle. Ten
to stupeň je vznešenejší) lenže pre stav 
našej pCYľušenosti nie je taký ľahký a jas
ný. Vnárame sa do stvorení) ktoré vstu
pr/kjú do nciej mysle smyslami. Toto vstu
pova.nie deje sa vn~maním hmotných vedj" 
ony sa človekovi) ak sú súce) zaľúbia a po
tom o nich usudzuje porJ,l'a ich vnútCYľnej 
podstaty. Spôsob) ako človek vníma) získa
va záľub,u a usudzuje." je jasným obrazcm~ 
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našich vzťahov k Boh-u. Všetko) ak hľa
d:me na stvorenia čisto a vnútorne) ho
vorí svojím poriadkom o Bohu. Boha mô
žeme nájsť aj v najnepatrnejšej veci) lebo 
prea Bohom je každá vec veľká) ba i naj
menšia má svoj vzťah k Stvoriteľovi. 

Na tre ť o m s tup n i vchádzame do 
seba) obraciame sa do našej duše) ktorá 
je svojou podobou Bohu najbližšie. Na jej 
tri schopnosti, pamäť) rozum a vôľu) mô
žeme hľadieť buď ako na činnosť) a vtedy 
sú dôkazom Božej činnosti v nás) a.lebo 
ako na vlastnosti duše) a potom sú obra
zom najsvätejšej Trojice. Najsv. Trojica) 
najnepochopiteľnejšie tajomstvo našej 
viery) podJivne má svoje stopy v celom 
tvorstve a stáva sa tak stredom všetkého. 
Pre sv. Bonaventúru je to také zrejmé 
a s"kutočné) že proste nevie tento fakt od
deliť od ostatného poznania. Tento stupeň 
vôbec je veľmi chara7deristický pre teolo
gické myslenie svätca. A obraz najs'!). Tro
jice odráža sa i v sústave prirodzeného 
ľudského poznania.) vo filozofii) v jej ná-
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uke o bytí) myslení a konaní. Teda) ako 
hovorí sv. Bonaventúra) naša myseľ sama, 
ak nie je slerpá) musí dôjsť k poznaniu 
Stvoriteľa v zrkadle sveta. 

Š t vrt Ý s tup e ň TozvSja ďalej po
znávanie Boha v duši. Tento ,stupeň je 
obťažnejší ako predošlý preto) lebo človek 
sa bojí sostupovať do svojho vnútrer-o Ľttd
skú m.yseľ ovláda túžba po veciach tohto 
sveta; starosť o ne a žiadostivoSť, nuž 
potrebuje prostredníka) ktorý ju pcmčr 

a privedie Je Bohu. Je ním, Ježiš Krí.,stus) 
ktorý posilnil dušu troma božskými čno
sťami) zaodel milosťou; duša takto obno~ 
vená nastupu.1e ďalš~ úsele svojho puto
vania) no už nie vo veciach prirodzených) 
ale vo svete nadprirodzenom. A na tomto 
úseku cesty podobá sa jej činnosť činnosti 
deviatich chórov anjelských. Charakte
ristikou tohto stupňa je nadprirodzené 
hodnotenie vecí a hlboký pokoj v Bohu. 

Nap i a tom s tup n i vystupujeme 
už nad seba) duša hľadá Boha v jeho bytí 
a vlastn08tiach. S Veľkňazom J eŽ'išorn 
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vchádza zo svätyne do Saneta sanctorum, 
svätyne svätých, kde poznáva Boha v Je~ 
dinosti a Trojici. - PTvé, čo v Bohu po
znávame, je jeho bytie, z čoho vychádza 
každé iné poznanie. O tomto Božom bytí 
zisťujeme, že je prvé" večné, duchovné, 
najdokonalejšie a absolútne jediné, Ak 
človek na prvý pohľad nedospeje k tomuto 
pOZ'Y!clniu je to preto, že je vnútorne roz
bitý starosťami; aj svetlo postihne len 
medy, keď si ho uvedomL 

Naš i est o m a poslednom s tup n i 
pokračuje duša na svojej púti stále vyššie 
a vyššie. Kým na piatom stupni kontem
plovala starozákonné poznanie Boha, »To
ho,. ldorý jestvuje«, na tomto stwpni uva
žuje o novozákonnom mene Božom, ldorým 
je »Dobro«. Sv. Bonaventúravychá;dza zo 
zásady, že dobro sa rozdáva samo, a do
chádza k najsv. Trojici, vyúsťujúcej vo 
Vtelení do ľudstva. 

Toto je putovanie sv. Bonaventúru, pu
tovanie mystické; ale preď<sa je to mystika 
rozumová. Až pokiaľ sa dá, rozum uvažo-
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vaním kráča sám, ale keď dospeje k hrani
ciam poznania, duša sa nevzdáva, lež po
mocou milosti vzlieta ďalej, kým sa ne
nájde v čistom svetle najsv. Trojice a kým 
v objatí Božom extázou nedosiahne pokoj, 
ticho, radosť a lásku. 

A napokon ešte upozornenie: Putovanie 
je dielko neobyčajnej htbky filozofickej, 
teologickej i mystickej. Nestačí však na 
jeho pochopenie bystrosť rozumu alebo 
intelektuálne vzdelanie, lež človek musí 
mať oko kontemplaUvne, čiže mU8í mať 
pokoru, skrúšenosť, musí sa cvičiť vo vnú
tornej modlitbe, a len potom, osvietený 
Bohom, odokryje nesmierne htbky a krásy 
tohto rozsahom nepatrného, ale obsahom 
priepastného dielka. 



ZAčíNA SA PROLOG 

K PUTOV ANIU MYSLE K BOHU 

1. Na počiatku vzývam prvý Počiatok, 
od ktoTého pochádzajú všetky osvietenia 
ako od Otca svetiel) od ktorého :pochádza 
každý dobrý údel a každý dakonalý dar,1 
Otca tDtiž večného vzývam skrze Syna 
jeho, Pána nášho Ježiša Krista, aby na 
orodavanie ,preblahostJavenej Panny Márie, 
Rodičky tohože Boha a Pána nášho Ježiša 
Krista, a -blahoslaveného Františka, vodcu 
a otca nášho, asvietil ači mysle2 našej 
a viedol naše nohy na cestu taha pakaja) 
ktorý prevyšuje kažďtú predJstavu. Tento 
pokOj ohlasoval a dal nám náš Pán Ježiš 
Kristusa opalwvateľom jeho učenia stal 
sa náš otec František, ktorý v každej SYo· 
jej ikázni poikoj zvestoval na začiatku i na 
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konci, ktorý pri ikaždom pozdrave želal 
pokoj, ktorý v každom I'Oeljimaní vzdychal 
po extatickom p.okoji3 aiko obyvateľ toho 
Jeruzalema, o ktorom ho:vori muž p<l'koja, 
čo žil v pokoji s nenávidiacimi pokoj: 
VyprosujteJ čo Jeruzalemu je k pokoju.4. 
Vedel totiž, že trón Šalamúnov obstál iba 
v pokoji, lebo je napísané: V pokoji je 
jeho miesto a na Sione jeho obyálie. 

2. Keď som teda podľa ,príkladu rprebla
hoslaveného otca Františka túžobným du
chom hľadal tento pokoj, ja hriešnik,kto
rý som celkom nehodný nastúpiä na miesto 
samého .pre blahoslaveného Otca ako 
siedmy generálny predstavený bratov po 
jeho smrti, stalo sa, že na Boží pokyn 
u~hýJjl som sa olkolo sviatku smrti tohože 
svätca, TOku tridsiateho tretieho, ma vrch 
Alvernu,5 'ako na miesto tiché, aby SOiID. 

tam hľadal túžený pokoj ducha. A keď 
som sa tam zdržovala uvažoval trochu 
o tOiID.,ako stúpa myseľ k Bohu, medzi
iným prišiel mi na um zázrak, ktorý sa 
na spomínanom mieste prihodil blahosla-
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venému Františkovi, totiž videnie okrídle-
. ného Serafa v podobe Ukrižovaného. 
A ked' som o tom uvažO!val, hneď sa mi 
.pozdávalo, že toto videnie naznačuje vnú
torný stav samotného Otca v I'Ozjúnaní 
a restu, po ktorej možno k nemu dôjsť. 

Plán diela 

3. Veď pod šiestimi krídlami celkom 
správne môžeme rDlzumieť šesť vnútorných 
osvietení, ktorými je duša vystrojená 
sťaJby akýmisi stupňa.:mi alebo cestami, 
aby dosiahla pokoj extatickými vytrže
niamikresťanskej múdrosti. Lenže cesta 
vedie iba cez vrelú lásku k Ukrižovanému, 
ktorá; Pavla, uchváteného až dp tretieho 
nebaJ 6 ·tak ;pretvorila v Krista, že vravie
val: S Kristom som uk:rižovaJY/,ý a nežijem 
už jaJ ale žije vo mne Kristus. A tá istá 
láska tak strávila myseľ FrantiškO!VU, že 
jeho smýšľanie sa prejavilo navonok, keď 
podiv.a roky pred smrťou nosil na svojom 
tele presväté zna.ky umučenia. Teda oIbraz 
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šiestich krídel Serafa naznačuje šesť 
stupňov osvietení, ktoré 'sa začínajú pri 
tvoroch a vedú až k Bohu, ku ktorému 
isteže nik nevystúpi ináč ako skrze Ukri
žovaného. Leibo loto nev'chádza dverami} 
ale inokade vstup~Lje, je zlodej a zbojník. 7 

Ale niekto všat.lr týmito dverami vojde} 
bu:de môcť vchádzať i vychádzať a nájde 
pastvu. Preto hovorí Ján v Zjavení: Bla
hoslavení} ktorí si oprali rúcho '17 krvi 
Baránka, aby mali práJvo na strom života 
a vošli bránami do Mesta} ako by chcel 
povedať, že m~možno vojsť do nebeského 
Je~aiema nazieraním,ak sa nevchádza 
krvou Baránlwvou, sťaby bránou. Lebo na 
božské nazierania,čo vedú k vytrženiam 
mySlIe, vôbec nie je prichystaný, ten kto 
nie je mužom túžob ,ako Daniel.a A tlillby 
v nás roznecujú sa dvojako: vol a II í ro 
II o d l it b y, ktorá núti kričať v úzkosti 
srdca, a bI e s k o' m ú v a h, ktorými sa 
myseľ priamo a mocne obracia k lúčoon 

svetla. 
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Nutná príp)"ava 

4. A tak predovšetkým vyzývam čita
teľa, aJby volaJ: v modlitbe skrze Krista 
ukrižovaného, ktorého krv ná:s očisťuje od 
špiny hriechov, 9 ruby sa azda nenruzdával, 
že mu pOistačí čítať ,bez pomazania, uva
IDvaťbez zbomosti, skúmať bez obdivu, 
hradieť -bez jasotu, že mu stačí úsiliebe.z 
úcty, vedOlIDOSť bez lásky, chápanie bez 
pokory, štúdium bez Božej milosti, názor 
bez múdrosti, vnuk.nutej Bohom. - Tým 
teda, ktorých predchádza milosť Božia, po
korným a zbo~ným, skrúšeným a úctivým, 
poma2Janýn:n olejom radosti,lO milovníkom 
Božej! múdrosti a zapáleným rtlillbou pú 

nej, tým, ktorí sa chcú venolV'ať velebeniu, 
olbdivovaniu i pociťovaniu Boha, tým pred
kladám tieto úvahy; lež upozorňujem, že 
málo, alebo mlč nezll:rumená pohľad zov
ňajší, ruk ;vnútorný ;pohľad našej mysle 
nie je jasný a vyčistený. Zbav sa teda, 
Bo~ človeče, najp-rv ostňa svojho svedo
mia, ktorý ťa trápi, skôr než zdvihneš oči 
k lúčom IffiIÚdTosti, čo žiaria z nej, 'a.by si 
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azda pre samé hľadenie na jej lesk ne
padol do ,hO!I"šej priehlbne tmy.ll 

5. D6bre bude rozdeliť rozpravu na se
dem kapitol 'a p:redosJ.:ať nadpisy, abY sa 
povedané dalo ľahšie pochopiť. Prosím 
teda viac hľadieť na úmysel pisateľ'a ako 
na prácu, viac na smysel slov ako na ne
vybrúsený sloh, viac na pravdu ako na 
kráSu, viac n:ačinno:sť srdca ako na vzde
lanie rorumu. Aby ste to dosiahli, nestačí 
iba povrchne prebehnúť postup týchto 
úvah ,ale ;pomaly znovu a znovu ich dô
kladne rozoberať.a 

KONČí SA PROLOG 

ZAčíNAJÚ SA KAPITOLY 

Prvá krupitola: O stupňoch vystupova
nia !k Bohu a o poznávaní BoIha v jeho 
stopách vo vesmíre. 

Druhá kapitola: O ;poznávani Boha 
v jeho stopách v tomto smyslovom svete. 

Tretia k1Vpitola: Opoznávaní Boha 
v jeho obraze, vyznačenom prirodzenými 
schopnog,ť'aani. 

Štvrtá kapitola: O poznávani Boha 
v jeho obraze, obnovenom vliatyrni darmi. 

Piata kaJpitola: Opoznávaní jedinosti 
Boha v jeho prvoradom mene, ktorým 
je »Bytie«. 

šiesta kapitola: Opoznávaní na:jsvätej
šej Trojice v jej mene, ktorým je »Dobro«. 
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Siedma ikapit()la: O mystickom vytržení 
mysle, v kŤ.<:lTOIDl TMlUm naoobúda pokoj 
a cítenie vytržením cel11wm prechádza 
v Boha. 

KONČIA SA KAPITOLY ZAčíNA SA UVAŽOVANIE 
CHUDOBNÉHO NA PÚŠTI 

I. kwpitola 

O stupňoch vystupovanw, k Bohu a o po
znávaní Boha v jeho stopách vo vesmíre 

1. Blahoslavený muž,. ktorý má pomoc 
od teba; v srdci svojom rozhodol sa stú
pať cez údolie slz) na miesto) ktoré si 
ustanovil. l Keďže blaženosť nie je nič iné 
ako požív:M1ie najvyššieho dobra .a naj
vyššie dobr() je nad nanni, nik sa · nemôže 
stať iblaženým, -ak nevystúpi sám nad seba, 
nie však telesným stúpanim, ale stúpaním 
srdca. No povzniesť sa nad samých seba 
môžeme iba pomocou vyššej sdJly, ktoTá 
náJs pozdvilme. Nech totiž -aiwikol'vek USip()-
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radujeme svoje vnútorné kroky, mč nedo
sä.alm.eme, ruk. ich nesprevádzJa Božia po
moc. Lež Božia pomoc sprevádza iba tých, 
čo zo srdca prosia poikorne a 2Joožne. To 
znamená vzdychať ik nemu v tomto údolí 
slzJ čO' sa deje vrúcnou modlitbou. Mod
litba je matkou a počiatkom každého mo
nu nahor.2 Preto Dionýz v knilie o Mystic
kej teologli,s ked' nás chce viesť Jr vytrže
niam mysle, :pTeOOsiela najpr.v modlitbu. 
Modlime sa teda a povedzme Pánu Bohu 
nášmu: Vod' maJ PaneJ po ceste 8'VojejJ 
nech nastúpim na ňw v tvojej pravde. Nech 
sa raduje moje srdceJ hoci sa bojí Tvojho 
mena. 

Tri základné stt~pne výstupu 

2. Takáto modlitba nás osvecuje, ruby 
sme poznali stupne výstupu k Bohu. Totiž 
v terajšom našom stave všclky veci sú 
rebríikOO1, po ktoroiID možno vystúpiť 
k Bohu. A rpretože z týchto vecí niektoré 
sú stopou, iné zasa oibrarom, niektoll.·é 
hmotné, iné zasa duchovné, niektoré čas
né, iné ZaSia do· večnosti trvajúce, a preto 
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niektoré sú mimo nás, iné Ziasa v nás; aby 
sme teda dosiahli poznanie prvého Po
čiatku, ktorý je najduchovnejší, večný a 
nad nami, treba nám ísť po stope, ktar,á 
jeh!m.otná, č8;&~á a mimo nás: nazýva sa 
to kráčať po ceste Božej. Treba nám ďalej 
voj s ť do vlas-tnej mysle, ktorá je do 
večnosti trvajúcim obrazom Božím, d'll
chovným a v nás, čo sa nazýva napredo
vať v pravde Božej. A napokon treba llJám 
pre j s ť k večnému, najjednoduchejšie
mua k tomu, čo je nad nami, hľadiac na 
prvý PočiatoK: to sa nazý:va tešiť sa z po
znania Boha a z úcty voči jeho Velebnosti. 

3. Toto je teda cesta tmch dní v púšti. 4; 

Toto je troje osvietení jedného dňa: prvé 
je ako večer" diruhé ako ráno, tretie ako . 
po~ud!nie. Toto ,sa vzťahuje na trojaké jest
vovanie vecí, totiž v hmote, v rozum.e a 
vo večnej myšlienke, 5 podľa ktorej bolo 
povedané: staň saJ učinil a stalo sa. A toto 
sa vzťahuje napakOlll i na trojakú :podstatu 
v Kristovi, ktorý je naším :rebríkom, totiž 
telesnú, duchovnú a hoWkú. 
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Zodpovedajú tomu tri pohľady 
mysle 

4. Podl'a tohto trojakého postupu. má 
naša myseľ tri záldadné pohľady: jeden 
na vonkajšie veci bJmJotné, podľa ktnrého 
sa nazýva ž ivo č i š nos ť o u G aleibo 
smysJovosťau; druhý do seba a v sebe, · 
podľa ktorého sa nazýva due ho m; tretí 
nad seba, podľa ktorého sa nazýva mys ... 
l' o u. - Na základe toho všetkého má sa 
IDyseľ uspôsobiť, aby mohla stúpať k Bohu, 
aby ho mil:ov:ala zo všet1cej m-ysle) z celého 
srdca a z celej duše/ v čom pozostáva do
kona1é zachovávanie zákona a zároveň 
kresťanská múdrosť. 

Zdvojenie stupňov 

5. Keďže však. každý z týchto spomina
ných spôsobav sa rozdvojuje, na 2'láhlade 
čoho načim uvažovať o Bohu ako o alfe 
a omege)8čiže, nakoľko každýunz uvede
ných spôsofbov načim Boha poznávať ako 
skrze zrkadlo i ako v zrkadle,D 
alebo, nakol'ko každá jedna z týchto úvah 
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môže sa pomiešať s inou, s ňou spojenou. 
lež môže sa myslieť aj sama vo svojej 
čistoté - vyplýva z toho všetkého, že na
čim tri záJdadlné stupne zvý.šiť na šesť, 
aby tak, ako Boh za šesť dní 2Javŕšil celý 
vesmír a siedmeho dňa si odpočinul, aj 
tento menši srvet (človek) riadne dOlSpel 
po šiestich, za sebau nasledujúcich osvie
teniach, k po.kodu nazierania na Boha. -
Obraz toho vidíme v šiestich stupňoch, 

ktoré viedly k trónu ŠalamúnoiVITlu ;10 Se
rafo'VÍa, ,ktorých videl Izaiáš, mali po šesť 
krídel; 'Po šiestich dňoch Ziavodal Pán Moj
žiša z híbky tmy; a Kr'lStU'S: po šiestich 
dňoch, alm čitaJn:re u Matúša, vzal si uče
níkov na vysoký vrch a tam sa premenil 
pred nimi. 

Zdvojeniu zodpovedá šesť 
schopností duše 

6. ':Deda podľ'a šiestich stupňov výstwpu 
k Bohu máme šesť stupňov duševných 
schoip'ností, po ktorých vystupujeme Dd 
najnižších vecí k najvyššún, od vonkajších 
k vnútorným, od časných ,k večným. Sú 
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to: smysly, ohrazotvornosť, 
Ú v a h a, r o z u ID, c h ·á p a vos ť a 
'0 str i €I ID Y š l i e 'Il k. y,U čiže iskra ve
domia. Tieto stupne máme v sebe vsadené 
prirodzenosťQ'Il, pokrivené hriechom, oh
novené milosťou. Čistiť ich treba spra
vodlivosťou, cvičiť vedomosťou a zdoko
naľovať múdrosťou. 

Zaslepenosť člove1(a 

7. Veď !pOdľa prvotného stavu prirod2Je
nosti človek 'bOlI stvorený tak, aby bol 
schO'flný pokojne nazierať, ·a preto ho Boh 
postavil do rozkošného ' raja.12 Ale keď sa 
odvrátil od pravého svetla Ik. premenlivé
mu dobru, seba pokrivil vlastnou a celý 
svoj rod dedično~ vinw, ktorá dvojako 
na;k.a;ziilia ľudskú prirodzenosť: myseľ n e
vedomosťou a telo žiadostivo
s ť o u, takže človek sedí oslepený a po
krivený v tmá0h a nevidí svetlo nebies, 
iba ak. mu pmnôže mdlosť so s.pravodlivo
sťou protižiadastivostia vedomosť s múd
rosťou proti nevedomosti. Všetko toto deje 
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sa skrze Ježiša Krista, ktorý sa podľa wle 
Boha stal našou múdrosťou a spravoáli
vosťou, pos1Jätením a vykúpen~mY A 
Kristus, keďže je Božou mocou a Božou 
múdrosťou vteleným Slovom, :plným mi
losti a pravdy, daroval :rnUosť a pravdu, 
vlial totiž ro i l o sť [á s k y,ktorá, ak 
vychádza z čistého srdca, dobrého svedo
mia a nepokryteckej viery} usmerňuje 
celú dušu podľa trojlakého spomínaného 
pohľadu, a potom vyučuje ved o m o s t i 
PT a v d y podľa tmjakého druhu teolo
gie, symbolickej, vlastnej a mystickej/o 
aby sme s y m 'b o l i c k o u správne UŽÍ
vali poznatky smysl.OIVé, v l a stn o u . po~ 
.zn.atky rOZUlllliO'Vé a teolog1ou ID y s t i c
k o u aby sme boli unášaní k nadsmyslo
vým vytrženiam. 

Cvičenia, napomáhajúce výstup 

8. Kto chce teda vystllipovať k Bohu, 
musí sa vyhnúť hriechu, ktorý znetvoruje 
prirodzenosť, ,a :t.Wpôsoibo:vať spOlllÚnané 
prirodzené schOipIlosti takto: pre m i los ť 
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o b n o v u j Ú c u modlitbou, pre sp r a
v {) d li vos ť o č i s ťuj ú c u dobrým ži
votom, pre ved {) mo s ť o s v ec u j ú c u 
rozjíananim, :pre m údr o s ť z d {) k {) n a
ľ u j ú c u nwel'aniIm.15 Tak ako múdrosť 
nik nedo!sialme ináč než .m:ilosťou, spra
vodlivosťou a vedomosťou, talk isto na.zi.e
ranie možno dosiaJhnuť iba prenikavým 
rozjŕma.n.ím, svätým životom a zbožnou 
modlitbou. A tak aJrO je milosť základom 
správnej vôle a prenikavého osvietenia 
rozumu, tak isto pon:ajprv treba sa nám 
modliť, potom mäto žiť, napokon dávať 

pOZOT na zjaNenia pravdy a s touto pozor
nosťou postupne vystupovať, dokým ne
dôjdeme na vrch vysoký) kd:e možno vidieť 
Boha bohO'V na SiO'ne.16 

I. STUPEŇ 

9. Keďže teda 'po rebríku Jakubovom 
. najprv sa vystupuje a potom sostupuje, 11 

položme si prv Ý stupeň výstupu celkom 
dolu, a to tak, že hudeme považovať celý 
tento smyS10vý svet za zrkadlo, ktorým 
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prejdeme k Bohu, najväčšiemu umelcovi, 
aby sme sa takto stalJi pravými Židmi, čo 
prechádzajú z Egypta do zeme prisľoÚibe
nej otcom, 'wby sme sa stali tiež kresťan
lOJi, čo idú s Kristoan s tO'htO' sveta k Ot
covi18 a a:by sme sa stali napO!ko'll milov
níkmi Ilľl!Údrosti, ktorá volá a vraNí: Pri
stúpte kw mne všetci) ktorí túžite po mne) 
aby ste sa mohli nasýtiť mojimi plO'thni. 
LebO' z veľkosti zjavu a stvorenia m~o 
poznať ich StvO'riteľa. 

. Tri pohl'ady na veci stvorené 

10. Vo veciach stvorených žiari najvyš
šia moc, múdrosť a dohrota Stv:oriteľa 
alw to trojoaJkým spôso!bom ukazuje smy~ 
sel tela smysJu v:ruútomému.19 Smys:el te
lesný slúži .totiž ro:zumu, kto!ľý buď uva
Ž'ovanim S1kúma, alebo sa oddáva vieTe, 
alebo rozumovo ll'azÍJera. N a z i €I raj ú e i 
badá skutočné jestvovanie vecí, ver ia ci 
badá ich neustály toka u va ž u j Ú c i 
zasa ich vynikajúce schopnosti. 

11. Po prv€: Pohl'ad n oa z:i, e raj ú-
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ce h o ktorý hľ'adí na veci ako sú, vidí 
, :;,1.. v d v nich váhu,:po:čet a mieru.: 20 Vi:1!UU oo o 

miesta kde S!Ú uložené; ipO'oot, iktorým sa 
rOzlišujú, a mieru, ktorá ich ohraničuje. 
A tým vidí v nich aj s!pôsob, druh a po
riadok a taiktiež ;podstatu, silu a č.i:nnosť. 
Z toho všetkého môže sa dostať, sťaiby po 
stope, k p:OZllianiU moci,' múdrosti a neko
nečnej dobroty Stvoriteľa. 

12. Po druhé: Pohľad veri :aceho, 
ktorý hľadí na tento svet, poooruje v ňom 
pôvod, tok a koniec. 21 Lebo vie:-ou ve~e, 
že· vesm~r vznikol slovom Brozim; V'lerou 
veríme že doby troch zákonov, totiž pri
rodzeIlifflto, PÍsma sv. a millosti,22 nasledujú 
po sebe a riadne u'JJlynuly; vierou veríme, · 
že SlVet sa konČÍ posledným súdom. V pr
VOIm hadám.e moc, v druhom prozreteľ
nosť, v treť,o;m spravodlivosť najvyššieho 
Počiatku. 

13. Po tretie: Pohľad r o z u ro om 
s ik ú IIll a j Ú ce h o vidí, že niektoré veci 
iha sú, niektoré sú a žijú a niektoré sú, 

. žijú fi. rozlišujú sa. Prvé z nich sú nižšie, 
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druhé stredné, tretie lepšie. - Vidí ďalej, 
že niektoré sú iba hmotné, niektcxré čias
točne hmotné 'a čiastočne duchovné. Z toho 
USUdzuje, že ni'ektoré SÚ iba duchorvné a 
že sú lepšie a vznešenejšie .ruko predOOlé. 
- Napokon vidí, že niektoré Sú zmenitel'
né a porušitel'Ilié, ako napriklad po:zemské, 
niektoré zmeniteľ'lllé, :lež neporušiteľné, 
ako napríklad nebeské. Z toho usudzuje, 
že jestvujú aj nezmeniteľné a neporuši
teľné, ako Sú veci nadnebeské. 

Teda od viditeľnýoh vecí dostáva sa 
k poznaniu. Božej moci, múdrosti ,a dob
roty v jeho bytnosti, ~vote a poznávani, 
v jeho ÚPlnej duchovnosti, neporušitel'
nosti a neZllllenitel''OOsti. 

Poznámka k I. stupňu 

14. Túto úvahu môžeme ro.zširiť podl'a 
siedmich vlastností stvorení, čo sú sedmo
rakým dôkazom 'božskej moci, múdrdsIti a 
dobroty, aJk uvažujeme o pôvode, vel'kosti, 
množstve, kráse, plnQsti, činnosti a po
riadku23 všetkýoh vecÍ. _ Pôvod vecí 
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stvocenim, rowšenim a výzdOOO'll v úko
noch šiestich dní24 hlása Božiu moc, ktorá 
tVO'rí z ničohO' všetko, múdrosť, ktorá vše
tko jasne rozlišuje a dobrotu, ktorá vše: 
tkO' štedrO' vy,zdobuje. - Veľ k o s ť VecI 

rozn:n:erOm dillky ,šÍ1'lky a výšky, vynika
jlÚcou silou, rOZlpirestierajúcou sa do d.ížky, 
šírky a výšky, ruko je to zrejmé pm rolZ
ptyl"()!VIanÍ svetla, napokon účinnosťou ko
nania vnútOlI'ného, neustáleho a ro:zl1eva
júceho sa, ako to. vidieť včinnos~ oh~a, 
zrejlJl1Je dokazuje nesmiernosť mOCI, mud~ 
rosti ,a: dúibroty trodjediného Boha, ktory 
vo všetkých veciach neohraničený jest
vuje svojou mocau, prítú!lll!l:osťoua :byt
nosťou. - Mno ž s t v o' vecí všoobecnou, 
osOibitnou a jednotlivostnou rôznosťou 
v podstate, v tvare, č,iže jave a v účin
nosti nad každé ľudské pomyslenie ~rejme 
vnuká a dokazuje nesmiernosť troch vyš
šie spomínaných vlastností v Bohu. -
K r á s a vecí rôznosťou 'svetla, Javov a 
farieb na ,telesách jednoduchých, lIJlieša
ných i složených, na . telesách nebookých 
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i pO'Zemských, na kameňoch a kovoch, na 
rastlinách . i žimčiohoch, celkom zrejme 
b~ása spominan€ tri vlastnosti. 
Pln o s ť vecí dOKazuje to isté, nakoľkO' 
látka je plná tvarovpodl'a zárodočných 
sáľ;Z5 tv,ar je plný sily PO'dl'a skutočnej 

svojej činnosti; sila je plná účinkov podľa 
svojej: účinnosti. - Mnohonásobná č i n
n o s' ť, jednak prirodzená, Jednak umelá, 
jednak mrarvná, svojou mnohorakou rôz
nosťou ukazuje nesmiernosť tej sily, lliIDe
ma, dobroty, ktorá je »príčinou jestvova
nia, dôvodom rozumu .a poriadko!lll žiti:a«2B 
všetkéhO". - NapO'kon por ia d o' k trva
ním, polohou a vpJývaním, tO'tiž tým, čo je 
prvšie a neskoršie, čo je vyššie 'a nižšie, 
vznešenejšie a menej V'znešené, zrejme 
naznačuje v knihe stvorení prvenstvo, 
vznešenosť adôstojIlJosť prvého Počiatku 
v21hľadom na nekonečnú mac; ďalej potia
dbk božských zákonov,prikázaní a súdov 
v knilie Písma svät€ho naznačuje ne
smiernu jeho múdrosť; anapokOlIl poda
dok božských Sviatostí, dobrodení a odplát 
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v tele Cirkvi naznačuje 71asa nesmiernosť 
jeho dobroty, takže poriadok sám ná~ 
jasne privádza Jr tomu, čo je prvé a naj
vyššie, najmocnejšie, najmúdrejšie a naj
lepšie. 

15. Koho teda neosvieti toľká žiara. 
vychádzajúca ZO stvorených vecí, je slepý; 
kto sa na toľké volanie nezobudí, je hlu
chý; ktO' za všetky tieto účinky Boha ne
chváli, je nemý; kto z toľkýoh znamení 
nebadá prvý Počiatok, je hlúpy. - Nuž 
otvor oči, prichýľ ducihOlVIlé. uši, OJtvO!l' 

svoje pery :a pril.ož s'V'Oje srdce, aby si 
vo všetkých stvoreniach videl, počul, chvá
ili, miloval, ctil, velebil a uctieval svojho 
Bcilia, ruby 'a2lda nepovstal proti tebe celý 
svet. Lebo p:ráve pre toto bude bojovať 

svet proti nemysliacim,21 a naopak zasa 
mysliacim brude tO' na sl~ a budú môcť 
pov·edať SO ža;lmästom: Oblažuješ ma, 
Pane, stvorenstvom svojím a plesám rwi1 
dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú 
tvoje diela, pa;ne! Všetko si múdJro urobil~ 
zem je naplnená tvojím dielom. 
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II. kapitola 

O poznávani Boha v jeho stopách v tomto 
smyslovom svete 

II. STUPEŇ 

1. Keďže však v zrkadle viditel'ných 
vecí možno :vidieť Boha nielen s k r .zo e n e 
ako by skrze jeho stopy, ale aj v ni ·c h, 
nllJkol'ko je v nich :bytí:m., mocou a ip"rítdm
nosťou, a keďže táto úvaha je vyššia tako 
predošlá, má toto uvažovanie druhé miesto·, 
akú druhý stupeň kontBIDipľácie, pomocou 
ktoréhO' máme dôjsť k vidOOiu Baha vo 
všetkých tvoroch, vstUlpujúcich do našej 
mysle telesnými smyslalll1Í. 

Poznanie sveta trom,a, t'Jinnosťami 

2. Treba !poznamenať, že tento svet, na
zývaný maJkrOlko2JlD.am, vstupuje do našej 
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duše, ktorú zasa nazývame svetom v ma
lom (lm.ikroikO'.zmom) , bránami piatich 
.smyslov, 'a to tak, že viditeľné veci vn Í

ma Im e, že sa nátn z a ľúb i ;a a že ich 
rozsudzuj eme.1 

- Rozumieť to tre
ba taktOl: vo svete sú niektoré tvory plo
diace, niektoré splodené, niektoré riadiace 
jedny i druhé. P 1'0 d i a ce sú telá jedno
duché, totiž telesá nebeské a štyri ži'Vly. 
Le!bo čokoľvek sa rodí a pO'VStáva činno
sťou ~r:odzenej sily, má sc.nOipnosť rodiť 
sa a po'VstáNať ou živlov, mo.ca.u svetla, 
ktoré urovnáva protivy živlov, vo veciaoh 
miešaných. 2 - S tp ! o de 'Il é sú telá 8110-

žené zo živlov, ako sú nerasty, byliny, 
živočíchy ,a telá ľudské. ,.- R i a d i a c e 
j:edny i drUJhé sú duchovné podstaty, či už 
ceJ.kom SlpojeTIé s hmotou, ako Sú duše 
zvieracie, či oddeJiteľne spojené ako 'gÚ 

rozumné duše ľudské, alebo vôbec od
delené, .ako sú nébeskí duchO'V'ia, ktorých 
filozoďi nazývajú Myšlienkami, my Anjel
mi. Podľa filozofov im prináleží hýhať ne
beskými telesami, čim sa im priznáva ria-
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denie vesmiru, a to tak, žeprijimajú od 
prvej pn.činy, totiž od Boha, účinnú silu, 
ktoru vydávajú ;pri vykonávaní tohto ria
denia, čo Sla týka prirodzeného stavu ve:CÍ. 
Podľa teologo/V však pripisuje sa im ria
denie vesmíru podľa rozka2'JU. 'J]ajvyššieho 
Boha aj pri diele vyktlp-oJlia, 'a tu sa na
zývajú služobnýrni duchrni) ktorých po
siela Boh slúžiť týrn) čo rnajú dosiahr/JUl 
dedičstvo spásy. s 

Päť brán sm.yslov 

3.ČlO1V€Jk, nazývaný menším ' svetom 
(mikrok.oZlITlios), má päť smys10vsťaby 

päť hrán, ktorými vchádza do jeho duše 
pomarue vš·eťkého, čo je vo viditeľnam 

svete.4 Z iI' a k o ID totiž vchádzajú telesá 
jemné, svetlé LÍ.os.batné farebné, hm a
to m však telesá pevné a pozemské; tro
ma strednými smyslarrni vchádzajú veci 
stredné, ako tekuté chuťou, vzdušné 
s l uch o m, č uch o ID vyparujúce sa, 
ktoré majú v ;sehe čosi z povahy vlhkej, 
čosi z p~ynnej, čosi z ohruvej alebo hOTÚ-
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cej, 'ako to badať na dyme, uvoľnenom 

z V'Q;nných látOik. 
Teda týmjto ,bľ'ánami. vchidmjú te~esá 

nielen jedm.oouohé · a složené" ale i smie
šané z · nich. Keďže však smyslom prijí
mame nielen smyslové Zll'8Jky jed n o t
I i v é, ako sú svetlo, muk, vôňa,chuť a 
štyri zMdadné a:kosti, ikto~é vnima hmat, 
ale aj smysll();vé znaky s 'Il o l o č né, 'ako 
sú počet, veľkosť, jav, pokoj a ,pohyb, a 
keďže »všetko, čo sa hýbe, má svoj pohyb 
od iného«5 a niečo sa hýbe a prechádza 
v pokoj samo od seba, ako napr. živočíchy 
- ak teda týmito piatimi smyslami vní
mame pohyb telies, privádza náJS to ok FO
znruniu dluohovných hýbateľOIV, tak ako 
účinok nás vedie ok poznaniu príčin. 

Ako vstupujú, 'Veci vnímaním 

4. VZihl'adom na tri druhy vecí teda celý 
tentO vidite1'ný svet vstupuje do ľudskej 
duše v n í ma ním. Prvé, čo vstupuje do 
duše piatimi bránami. smysJov, sú v<:l!DJkaj
šie zjavy; no nevstupujú svojO'll p.odsta-
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toru, ale svojilDli obrazmi, ktoré sa najprv 
zrodily v prostredí, z prostredia sa dostá
W,Ljú do Sll1l\yslO'Vého Oll'lgánu, zo smyslo
vého o:rgánu vonkajšieho do smyslového 
orgánu vnútorného a z neho prechá~jú 
do schopnosti vnímacej.6 A tak výsledni
cou zrodemia obrazu veci v prostredi a 
z prostredia prešlého do smyslového or
gánu 'a pripútania sa schopnosti vnímacej 
k nemu je ~anie všetkých . vecí, ,ktoré 
duša prijima z vonkajška. 

Ako vzniká záľuba 

5. Po tomto vnimaní, ak ide o vec súcu, 
nasleduje z .a l' ú ·b e nie. Smysly majú 
zál'uibu v predmete, prijatO!m v odhmotne
nOlmobraze, bud' pre jehopôvabnJOisť, ako 
to býva pri zraku, alebo !pre jeho laJhod
nosť, alw to býv.a pri čuchu a sluchu, 
aleibo pre uži.to,čnosť, ako to býva pri chuti 
a hm'ate, podl'a vlastnos,ti smyskliV. Každá 
záľuba povL"itáva z úmernosti. Nakol'iko 
však 2Jjav je u{)ISitel'<lm tvaru veci, jej sily 
a činnosti, podl'a vzťahu k pÔ'V'odu, z kto-
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r-ého vychádza, k prostrediu, ktorým pre
niká a k cieľu, na ktorý účinkuje, úmer
nosť možno pooorofVať na obraze veci pod 
zorným uhLom jej zj'avu al~b'O tvaru, a po
toan sa nazýva pôvabnosťou, lebo »krá.sa 
me je nič iné než po'četná rovnováha«, čiŽle 
»akési rovnomerné rOiZloženiečastí a pri
j1e:mnosť farby«.7 Ďalej možno pozorovať 
úmernosť .pod zorným uhlom moci, čiže 
sily, ktorú má vec v sebe, a potom sa na
zýva lahodnosť ou , ked' účinkujlÚca sdJa ne
presailluje neúmerne schopnosti toho, kto
rý prijíma, ];eho smysJy ne~ije.mne zná
šajú krajnosti a obľubujiÚ si veci 
stredné. A napokcm úmernosť možno po-
2lťYrovaťpod zorným uhlom účinnosti a 
vjemu, ktorý je vtedy úmerný, ked' činný 
podnet vtláčaním sa utišuje potrebu trpne 
prijímajúceho, a to nazývame užitočnosťou 

. R vlastnou výživou, ako je to najzrejmej
šie pri chuti a hmate. A tak záľubou vsstu
puj'Ú do duše svoj:iIrni oibira.z:mi vonkajšie 
lahodná 'Veci podl'a trojakého druhu :?iá
ľuby. 
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Ako v zniká 1'ozsudzovani~ 

6. Po tomto vnímaní a zaľúbení nastu
puje r o> Zl iS' u d z I() v .a J1i i .e, ktorý1m sa 
rozsudzuje nielen to, či je niečo biele alebo 
čierne, lebo toUo prináleží jednoilivým. 
smys10m vo~ajším, nielen, či je niečo 

užitočné alebo škodlivé, lebo toto priná
leŽÍ smyslu vnútornému, ale rozsudzuje sa. 
a zis.ťuje aj to, prečo niečo vzbudzuje zá
ľubu; pýtame sa týmto úkonom po dôvode
záľUlby, kto~ smysel prijíma z predmetu. 
Túto ofuku si ikladieme, keď hl'adáJme 
dôvoď krásneho, prijoomého .a užitočnélho~ 
a vidíme, že je to Úffiffi"llosť rovnováhy. 
Dôvoď rovnováhy je ten istý pri veľkých 
i malýoh veciach, nerolZrastá sa v rozme
rochani nezmeľliŠuje, nooynie IS pootiJnu
teľnými. vecami, ani sa nemení pohybmi. 
NeV'iaže sa na miesto, .čas, pohyb, a pre 
túto okolnosť je rozsudzovanie nezmeni
teľné, neo~né, neohraničené a na
čisto ducholV11é. Rozsudzovanie je teda 
úkon, ktorý umožňuje, a.by smyslové po
znanie, prijaté smyslaiID.i, anOihlo VQljsť 

77 



'Očistené a zbavené hmoty do poznávacej 
schopnosti. A t3ik celý tento svet môže 
vohádzať do ľudskej duše bránami smy
slov na záJdade trooh uvedených činností. 

Aplikácia na pozname Boha: 
vnímanie 

7. Toto všetko sú stopy, v ktocých mô
žeme hľadať svojho Boha. - Lebo ak je 
v ním a n Ý zj:av obrazom veci, zrodeným 
v prostredí a potom vtlačeným do smyslo
vého orgánu a ;ak !Vedie týmto vtlačenÍrn 
k svojmu mkladu, totiž k poznaniu pred
metu, to 'zrejme n~ačuje, že ono večlné 
Svetlo rodí zo seba rovnocenný, spohllfllOd
statný a rovnako večný obraz alebo od
blesk, a že ten, ktorý je obrazom nevidi
teľného Boha8 a odbleskom slávy Boha 
a obrazorn jeho podstaty, ktorý je všade 
svojou prvO'rodenosťou - tak ako pred
met roM svoj obraz v celom prostredí -, 
milosťou Sljednotenia spája sa s ľudskou 
prir0d2enosťou, ako zjav sa spája sO' smy
sro;vý.m Olt1gtánOllll, aby 'l1áJs týmto spojením 
priviedol TIla~ät k Otcorvi akO' k prvotné-
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mu cieľu a predmetu. .Ak teda všetky po
znateľné veci majú schopnosť plodiť svoj 
zjav, zrejme tým hlásajú, že možno v nich, 
sťaJby v zrkadlách, vidieť večné plodenie 
Slova, Obrazu a Syna, večne vznikajúceho 
z Boha Otca. 

Záľuba 

8. RovnaJko aj zjav, hudiaci z á ľ uh u, 
svojou povahou pôV<llbný, lahodný 'a uži
točný, dáva tušiť, že v p.rvotnOll1l zjave je 
pwOltná pôvaJbnosť, lahodnosť a užito.čnO'sť, 
že je v ňom totiž naj;vyššia úmernosť 

a rovnová:ha vo vzťahu k ploditeľovi, je 
v ňom sila, pôsobiaca me preludolľlL, aJla 
pravdou vnímania a je v ňom vjem 1.l'Zdra
vujúci, dostačujúci a vylučujúci všetky 
potrebnosti vnímajúcehO'. Ak teda »záľuba 
je spoj~e primeran~ho s primeraným«9 
a 'aik. len pojem. Boha obsahuje najvyššiu 
mieru pôvaJbu, lahodnosti, užitočnosti a 
spája sa v p-r.avde, vnút-orne a v plnosti, 
schopnej nrup1niť každého - zrejme vidlieť, 
že len v Boihu je pôvodná a pravá blaže-
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110S'~ a že všetky ost8Jtné .blaženooti nás 
vedú k t::omu, aby sme ju hľadali. 

Rozsudzovanie 

9. Lež vznešenejšrím a bezprostrednejšírrn 
spôsOIbom vedie nás k istejšiemu poznaniu 
večnej pravdy ro· z s u d z o van i e. Lebo 
ro.zSlUdwvanie vzniká tým, že si odmyslí
me miesto, čas 'a menlivosť, a tým .aj roz
mernosť, ná!slednosť a zmenu, a to pomo
COlU rozumu nemeniteľného , neolbmedze
ného a neohrani'Čeno€fuo. Nič však nie je 
celkom. nemeniteľ:né, neoibmedzené a neo
hraničené, iha čo je večné; lež všetko, čo 
je večné, je Boh, alelbo v Bohu. Ak teda. 
všetko, čo surčitooťou rozsudzujeme, roIZ

sudzujeme týmto spôsobom, je zrejmé, že 
Boh sám je dôvodom všetkých vecí, ne
omylným pravidlom a swtlom pravdy, 
v ktorom sa všetko odžaruj'e neomylne, 
nezničiteľne, IOOpochybne, nezlbmitel'ne, 
nerooilišiteľne, nem'8niteľne, ne'Zlllenšiteľne, 

neohraničiteľn.e, nerozdleliteľne a rolZllmo
vo. A preto je nutné, aby zákony, ktorými 
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uSllldzujeme s určitosťou o všetkých ve
ciacJh- smyslových, 'I'renikajúcich do nášho 
myslenia, :keďže sú rozumu vnimaj!Úceho 
neO'lllylné a nepochybné, keďže sú z pa
mäti r02íparnínajúceho sa nevyni:čiteľné, 

sťaby v nej ,baly stále prítomné, keďže sú 
pre usudzJujúci rolZUill1l nez10miteľné a ro~

um .ani ináč súdiť nemôže, lebo, :ako vraví 
sv. Augustín, »n.iJkto neusudzuje o nich, 
ale nfu:ni.«,l°preto je nutné, aby holy ne
ZiIDeniteľné a nezrušiteľné, nakoľko sú 
noobmedzené, aby bOIly neohraničené, na
koľko sú veČirlé, a preto aby aj baly neroz
deliteľné, makoľka. sú rozumové a nehmotné, 
neučmené, nestvorené, od večnosti jestvu
júce vo večnej Myšlienke, .z ktorej, skrze 
ktorú a podľa ktorej vytvára sa všetko 
ľúbivé. A ;preto ani. :nemôžeme s konečnou 
platnosťou o nich súdit: ináč než skrze 
Myšlienku, ktorá boJa nielen tvarom vše
tko WoIriacim, laJe aj všetko 2Jachov.áva
júcim a rozlišujú.cim ako bytosť udržujúc a 
vo všetkom tvar, a ako pravidlo! riadiace, 
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podľ,a ktoreho naiŠa myseľ rozsudzuje 
všetko, čo do nej smyslami vstUJpuje. 

Po~námka k II. stupňu 

10. Toto rozvažJolV'anie možno rozšíriť 

úvahou o siedmich rozličných druhoch 
č:íscl,11 po kto;rých dá sa sťahy po siedmich 
stupňoch vystúpiť k Bohu, ako dôvodí 
Augustín v knihe O prawj zbožnosti 
a v šiootej knihe O hudbe, kde naznačuje 
rozliČllié druhy 'čísel, vystupujúcich stupňo
vite od smyslových vecí až k Tvoroovi 
V'Šehomíra, ruby vo vš'etkom bolo moŽlllO 
zrieť Boha. 

Hovorí rotiž, že sú čísla vo veciach 
hmrotných, najimä Vgak v tóno(;h a zvu
koch, a nazýva ich z u n i a c i:ro: i;12 že 
sú ďalej z nicl1 odmyslenéčíslaa prijaté 
do našich smyslo'V a nazýva ich v y h a
v u j Ú c i m i s a; ,potom sú čí.sila vyc:há
dzajúce z duše do tela, a~o sa to javí v po
hyboch a S'kokoch,nazýva ich v y ch á
d z a j ú c i mi; ďalej čísla v SI!ľlyslotvýoh 

pážitkoch, keď uprieme pozornoISť na Wlí-
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maný p'redmet, nazýva ich s tm y s l o
v Ý mi; ďalej čísla uchovávané v pamäti, 
na.zýv;a ich p 'a IlDI ä It n Ý mi; a, napokDn 
čísla, ktorrými o všetkom tútm uvažujeme, 
nazýva ich u s II d z li j Ú ci mi; sú, ako 
boJ.o povedané, nutne nadpomyslorvé, neo
mylné a nemožno o nich už ďalej usudzo
vať. Ony vtláčajú do našej mysle ~ísla 

u ID e l é, ktor'é však Augustin v oných 
stupňoch nespomína, keďže sú pripojené 
k usudzujúcim. A z nich vytplývajlÚčísla 
vychádzajúce, z ktorých sa tvoria početné 
tvary umelých čísel, ~by bol takto zacho
vaný postwp od najiVyšších cez stredné 
k najnižším. A k týmto tiež postupne vy
stu'Pujeme od čísel zuniacich, pomocou 
čísel vybavujúcich sa, Slmyslovýc:h a pa
mätných. 
Keďre teda všet~o je krásne a určitým 

spôsobom budí :záľubu a keďže krása a 
záľuba nie sú 'bez úmernosti a keďže 
úmernosť je v prvom rade v číslach, na
čim, aby všetko lbo~o číselné. Podľa toM 
»čÍSlo je pravzorom v duchu Stvoriteľa«13 
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a vo veciach je pwou stopou, ktorá vedie 
k Múdrosti. Číslo teda, keďže je každému 
~e:hlwm samozrejmé a Bohu také bfuJke, 
vedie sťaby po. siedmich stupňoch naj
bližšie k Bohu a spôsobuje, že Ho môžeme 
poznať vo všetkýoh veciach hmotných a 
smys:lnvých, lebo veci číselné vnímame, 
'v číselnej úmernosti nachádzame 2Jáľubu 
a podľa záil.wnovčíselnej úmernosti roo
sudzuje[ne. 

Uzávery 

11. Z týchto dvoch prvých stupň()IV, 

ktoré nás vedú k poznávaniu Boha v jeho 
stopách ako by dve krídľa na nohách,H 
môžeme uzatvárať, že všetky stvorenia 
tohto viditeľného sveta vedú nazie~avé-ho 
a múdreho ducha k večnému Bohu, keďže 
sú tôňacrn;i, oZV1enamia obra2'lIľlÍ, keďže sú 
stopami; podobami a odzrkadleniami naj
mocnejšieho, najmúdrejšieho a najlepšieho 
prvého Počiatku, onéiho prapôvod'll, pra
svetla a plnosti, onej úči:nnej pramyšlien
ky, pravzoru a prapariadku, danými nám 

84 

na to, aby sme v nich videli Boha sťaJby 
v znamen.iachbožsky nám poskytnutých. 
Sú to vw:ry,alebo skôr veci V'flvOl"ené po
dľa vzom, predložené našim hrubým a 
S!lnys~ovým mysliam, aby sa pomocou vecí 
smyslo-vých, ktoré Vidia, povznieslyk nad
smyslovým, ktoTé nevidia, ,ako sa pOlVzná
šajú pomocou ZlliakoV k tomu, čo znaky 
zn~enaj:Ú. 

12. Stvoirenia tohto viditeľného sveta 
značia teda neviditeľné veci Bo
ž i e jednak preto, lebo Boh je pôvodcom, 
vzorom a účelom každého stvorenia, a 
každý účinok je znamenían svojej príčiny, 
každá vec, vytvorená podľa vzoru, je zna
mením svojho vzoru a každá cesta nazna
čuje deľ, ku ktoil'ému vedie; ďalej preto, 
že stvor.eriia značia neviditeľné veci Bo~e 
jednak vlastnou po-dobou, jednak praroc
kým proooibrazom, jednak pôsoibeníman
jelo'V a napokon smyslom, vloženým do 
nich. Každé stvorenie totiž je už prirodze
ne obrazom a podobou 'Večnej Múdrosti, 
ale osobitným spôsobom stvorenia, po-
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zdvi!hnuté v Písme svätom proro{')kým 
d'uC'hom na predohr:azy 'V'eCÍ duchovných; 
ešte oSOIbitnejším spôsobom sú obrazom 
veČD:eJj MúdTOSti tie stvorenia, v podoibe 
ktorýoh sa Boh rá~il zjaviť prostredníc
tvom ,anjelov; no najosOlhitnejším spôso
bom tá stvorená vec, ktorú ráčil ustano
viť a'ko znamenie, ktorá už me je len čírym 
znam:e:ním v ohyč2.jnom smysle slova, ale 
aj Sviatosťou. 

13. Z toho všetkého uzatvárame, že ne
viditeľné ·veci Božie možno poznať ro stvo
reného sveta pochopenim toho, čo je stvo
rené, a to natoľko, že nemožno ospravedl
niť tých,15 kto:rÍ si to· n~h{!ú povš:iJmnúť 
a v tom všetkom Boha poq;n,á,vať, dohro
re,čiť mu a r.o.ilovať ho, keďže sa nechcú 
PQiv!ZIlÍesť zo tmy & predivného svetla 
Božieho. Ale vďaka . Bohu skrze Pána 
nášho Ježiša Krista,_ ktorý nás povolal 
z tmy do svojho predivného svetla) l€lbo 
toto zvonku :prichádzajúce osvietenie na
šej mysle, v ktomm žiari Božie 'poqmanie, 
vedie nás k 'Zalhíh~niu sa do seba. 
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III. ka:pitoJa 

O poznávam Boha v jeho obraze) vyzna
čenom prirodzenými schopnosťami. 

III. STUPEŇ 

1. Predošlé dva stupne viedly nás 
k Bohu po jeho stopách, ktorými žiari 
vo všetkýcl1 stvocemach, a doviedly :nás 
až k tomu, aby sme sa vhlbili do S:elba, 

totiž do svojiej mysle, v ktorej sa jagá 
božský obraz. Z toho vyplýva, že na tre
ťom mieste, ked' už vstúpime do samých 
seba, a ako by zanechajúc v{)l!lJkajšiu pred
sieň, musíme sa usilovať vidieť vo svä
tyni, totiž v prednej časti svätostánku,1 
Boha ako v wkadJle. Tam sťa na SiViet
niku žiari svetlo pravdy na tvári našej 
mysle, na ktorrej totiž skvie sa obr:az naj
svätejšej Trojice. 

87 



Tri schopnosti duše vedú k Bohu 

Vstúp teda do seba a hľaď, ako tvoda 
myseľ vrúcne miluje seba samú. Avšak 
nem()lhla by sa milovať, keby sa nepoznala, 
nepoznala :by sa, keby SBba samú nedržala 
v pamäti, lelbo nič nepobadáme rozumoo.1, 
oo nie je uložené práve v našej pamäti. 
A už z toho zbadáš, no me telesným zra
kom, ale okom rozumu, 2 že tvoja duša 
má trojakú schopnosť. Uvažuj teda o č i n
no s t i a v lastnos ti ac'h týchto 
troch schopností a budeš môcť vidieť 

Boha. silwze seba samého ako !by na ob
raze. A to znamená 'Vidieť v zrkadle a 
'v hádanke. 8 

1. Činnost' pamäti 

2. CinnO'sťou p ,a m ä t i je uchovávať 
a v predstave o:živoiVať si veci nielen pri
torrnné, hmotné a časné, ale aj minulé a 
budúoe, duchovné a večné. - Pamäť si 
podržuje min u l é spomínaním., ,p r í
tom n é vnímaním, ob u d ú c epredJvída
mm. - Podržuje si aj du c h (} v né veci, 
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naJpr. princípy súvislých i :rozlíšených veli
čín,4 alko sú bod, OIk!amih a jedno.tnosť, 

ooz ktorých vôbec si IlffiUOŽIlO pamätať 
al€Jbo r021II1ýšľať o tom, ·čo má v týchto 
veličLlláoh svoj záJldad. - N aP<Jikon ;p r i n
e íp y ,a nadradenosť ved'y podržuje si 
pamäť ako veci večné a pamätá si ich tiež 
večne, IBoo nikdy, dokiaľ užíva rooum, ne
môže 2Ja:budlllúť na ne tak, a.by ich počula 
a neschválila a nesúhlasila. s: nimi; avšak 
neprijfma ich 8!ko niečo nového, :l!ež iba 
znovu kh poznáva alko čosi, čo má v sebe 
vrodené a vlastné, napr.íkla.d keď niekomu 
tpQfVi€ílll: »Všetko má svoj klad a zá;por«, 
,alebo »Každý celok je väčší ako je/ho 
časť«. A to isté plaJtí o každej inej pravde, 
ktorej ne.možno odpororvať pre jej »vnú
torný dôvod«.5 

Teda na záJ~ladB prvej skuiočnooti, že 
si ip'amäť OiZajpodržuje všetko časné, totiž 
minulé, pritOID.l1é i budúce, je zobrazením 
Večnosti, kto.rej neroz:deliteľná prítom
nosť sa rozširuje na všetky časy. -
Z drtrl1:ej skutočnosti je zrejmé, že sa pa-
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mäť tvorí nielen pôsobením vonkajších 
smyslOJVých názorOIV, ale aj znútra pridí
manim a 'podTžovaIliÍl!nJ duohovných tva
rov, kto.ré nemôžu vstúpiť brána,mi smys
lav, am predstavaJmJi. smyslovýoh ved. -
Na záldade tretej sikutočnosti má :v sebe 
nememiteľné svetlo, v ktorrom si pamätá 
nezmeniteľné pI'avdy. - A talk z činnosti 
pamäti je zrejmé, že duša je obrazom a 
podolbo'll Boha, natoJ'ko mu vlastnou, a On 
je natoľko v nej IpiIiÍtocrnJný, že ozaj ho 
môk pochOlpiť a má možnosť »pochopiť 
hoa mať v ňom účasť« .6 

2. Činnost' rozumu: 
a) pojmy 

3. Činnosť r ú' Z U im .() vej schopnosti 
spočíva v rozucr:n.WOID vnimaní pojmov, 
súdov a uzáv€!l"olV.'" - Význam poj lIU o' v 
chápe rozum tak, že pomocou deďinicie 
rozumie, čo čim je. Lež defIDícia vzniká 
na základe vyšších pojmov, ktore zasa de
finujlÚ sa na z.áJklade ešte vyšších, kým ne
dôjdeme k pojmomna5!Vy-ššíma najvše
obecnejším. Aik ich niekto nepozná, ne-
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môže presne rozumieť nižším. Ak teda ne
pochO!p:íme, čo je byto,sť, ktorá jestvuje
sama od seba, nemôžeme plne 'Po'znať de
finJciu niektorej veci osobitnej. Aj bytosť,. 

ktorá jestVU!je sama od seba, možno po
znať iba s jej v.lastnosťami, jed.inosťou, 

pravdivosťO'll a dO'brotivosťou. Keďže však 
bytosť môž€!Iľ1e si myslieť ako čiastočnú 
i ako úplnú, ako nedoKOOlalú i ako doko
na.1ú, ako !lľ1OiŽnú i ako skutočnú, ako by
tosť vo vzfuhu k niečomu i ako bytosť 

čistú, alko bytosť z časti i ako 'bytosť ce
lostnú, ako bytosť pominuteľnú i ako by
tosť stw, ako bytosť jestvujúcu skr.ze 
niečo iné i ako bytosť jestvujúcu samú od 
seba, ako hytO'sť sml:ešanú s ne ... bytosťou 
i MW hytosť číru, ako bytosť záJvi.slú i ako 
bytosť samobytnú, ako hytols.ť nasledujú
cu i ako bytosť predchádzajlÚcu, ako by
tosť Zimeniteľnú i ako bytosť nezImteciteľ
nú, ako 'bytosť jednoduchú i ako bytos.ť 

složenú, a keďže »nedostatky achyoby 
možno ,pO!znať iha podľa ldadov«,s náš 
rozum Úlplne nerozoberie smysel nijakej 
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;stvorenej bytosti, ·ak ho nepodporuje 
mzum Bytosti najčistejšej, najskutočnej
;šej, riajúplnejšej a absolútnej. A ňou je 
Bytosť jednoduchá a večná, v ktarej sú 
-dôvody všetkého vo svodej čírosti. Veď 

ako by vedel rozum, že ti alebo oná by
-tosť je chYlbná .a neúplná, keby nemal ve
domie o Bytooti bez najmenšej nedokona
losti? A to isté platí aj o ostatných spo
mínaných vlastnostiaoo. 

b) súdy 

Hov.oríme o rozume, že vtedy pravdivo 
chápe smysel s ú do v, keď s istotou vie, 
že Sú pravé, a vedieť to je skutočnou ve
domosťo.u, keďže sa v tOlIllIto chápaní ne
môže sklamať. Vie totiž, že oná pravda 
nem-ôže byť iná, vie teda, že j,e . nezmeni
teľná. Nakoľko však naša myseľ je pre
menlivá, môže vidieť tú ne.zn:neniteľne sa 
j'agajúcu pravdu iba v akomsi Svetle, žia
riacom ce1kom nezmeniteľne, ktoré nijako 
nemôže byť zmeniteľným ·stvorením. Vie 
teda, že je 1:0 Svetlo) ktoré osvecuje kaž-
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dého človeka) prichádzajúceho na tento· 
svet} že je to Svetlo pravé a Slovo) ktoré 
bolo na počiatku u Boha. 

c) UZáV61'Y 

Smysel u z á ver o v náš ro~ vtedy 
chápe správne, keď vidí, že záver nutne 
vyplýva z premís. A to vidí nielen pri 
pojmoch nutných, ale aj pri náhodných, 
ako je napr.: .A!k človek heží, pohybuje sa. 
Túto nutnú vlastnosť badá nielen vo veciach 
jestvujúcich, ale i nejestvujúcich. Ak totiž. 
platí, že človek, ak beží, pohybuje sa, za 
predpohladru, že človek jestvuje, to isté 
platí, i ke-by človek nejestvoval. Takáto
nutnosť uzáV1eiI'U nevyplýva z hmotného. 
jestvovania veci, lebo je ná:hodná, ani 
z jestvovania vecí v duši, lebo potom by 
to bol tba pre-Iud, keby nejes.tvovala sku
to:čne: povstáva teda podľa vzoru večnej' 
Myšlienky, podl"a ktorej majú veci vzá
jomné schopnosti a vlastnosti, na základe· 
predstavy v ruej večnej Myšlienke. Každý 
teda, ako ho;Vio:rí Augustín v knihe O pra-o 
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vej zboŽllOSti,I° kto správne uvažuje,. ~
pal'uje si svetlo od onej Pravdy a usiluJe 
sa k nej dôjsť. - Z toho je zrejmé, žie náš 
rozum. je spojený so samou večnou Prav
-dou keďže nič pravdivého ne-môže sám od 
seb~ s istotou po'chopi.ť, ak ho nepoo.čí 
Ona. Mô.ooš teda sám od seba vidieť 
Pravdu ktOlrá ťa poučuje, ak ti nepreká-, . 
žajú a ak sa a:ko mrákava nekladú medzi. 
teba a lúč pravdy žiadosti a nedobré pred
'Stavy. 

3. Činnost' vôle: 
a) úmysel 

4. Čfumosť schopnosti v ô l' o vej javí sa 
v úmysle; posudlku a tÚŽbe.ll - Úmysel 
spočíva v bl'adaní toho, čo je 'lepšie: toto 
alebo tamto. O lepšom však možno hO'Vo
riť iba v p0lJ'ovnaru s najleipším;a toto 
por.O'vnanie meria sa pO'dľa veľkosti po
-dobnooti. NiktO' teda nevie, či toto je lep
šie ako tamto, 'ak .nevie, že toto je podob
nejšie najlepšiemu. Nik však nevie, že sa 
niečo niečomu via~ podobá, ak to nepozná; 
naJpr. neviem, že tento človek je podobný 
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Petrovi, 'ak neviem alebo nepoznám Petra. 
Teda každý, kto koná podľa úmyslu, nevy
hnutne má v sebe vtlačené polZll3nie naj
vyššieho Doibra.12 

b) posudok 

Istoistý ll' {} s u d o k o> veciach, o kto
rých možno rozhodovať, tvorí sa p.omocou 
nejakého zákona. iNikto však nemôže 
s istotou súdiť ,podľa zákona, ak nie je 
presvedčený o jeho. ~rávn.OiS;ti a o tom, že 
nemusí skúmať túto správnosť. Lež naša 
mys'eľ posudzuje iba se'ba samú; keďže 

teda nemôže posudzovať zákon, podľa kto
rého súdi, tento zákon je vyšší ako naša 
myseľ a súdi núm podľa toho, ako bol do 
nej vtlačený. Nič však nie je vyššie nad 
ľudskú myseľ, iba Ten, 'ktorý ju stvoril: 
a tak sa naša vôľová s~hopnosť dotýka 
božských zfukono'V, a:k ju romberieme do 
dôsledkov. 

c) túžba 

T Ú Ž b a 2Jiliadne smeruje k tomu, čo 
najviac na ňu V'plýva. Najviac na ňu vplý-
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va to, čo človek najviac miluje; človek naj
viac miluje stav blaženosti; bl.areným však 
robí ho iba to, čo je najlepšie a čo je po
sledným cieľom: teda' ľudská túžha žiada 
sičO'si iba preto, že je to najrvyššie do!bro, 
alebo preto, že pomáha k nemu dôjsť, rule
ho preto, že to má s n5m nejakú podobnosť. 
Taká je sila :najvyššieho Dohm, že ~ wm 
môže niečo milo:vať iiba z túžhy po NOiIll; 
klame sa a mýli, keď pov3.Žujre obraz a, na~ 

podQlbeninu 2la pravdu. 
Pozriže, ako blízko je duša k Bohu a 

a.ko svojou činnosťou vedie ťa pamäť 
k Večnosti, rozum k Pravde, schopnosť 
vol'by k najvyššej Dobrote. 

Vlastnosti troch schopností vedú 
k najsv. Trojici 

5. Poria.dok, pôvod 'a v l a stn o' s t i 
týchto duševných schopností vedú zasa 
k samej najsvätejšej Trojici. - Lebo 
z pamäti vzniká T02JUlll.nOSťako jej plod, 
pretože vtedy rozumieme, keď obraz, kto
rý je v pamäti a nie je ničím inýun ako 
sloV'OIID:, dostane sa na OSJtrie rozumu. 
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Z pamäti a rozumno.sti dýcha láska ako 
spojivo obooh. A všetky tri, totiž myseľ 
pllOd;i;a;ca, SilO'VÚ' a láska, sú v duši vo vzťa
hu k pamäti, rozumnosti a vô:Li, ktoré sú 
spolIupodsrtatnJé, seberovné, spolutrvajúce 
a nav21ájollXL sa prenikajú. Ak je teda Boh 
dokonalý du oh , má pamäť, rooumnosť a 
vôľu, teda aj splodené Slovo a vydýchmrwtú 
Lásku, nutne od seba odlišené, lebo jedno 
pochádza od druhého, nie podstatne 'ani 
pripadkov;o, ale osobne. 

Ak teda myseľ uvažuje -o sebe pomocou 
seba samej ruko by pomocou 'ZlI'kailla, vy
stu'P'llie k :pozná'V"aniu najsvätejšej Trojice, . 
Otca, .slova a Lásky, troch osôb spolu
večn.ÝClh; seberolVllých aspolupodstatných ; 
z nich ktorákoľvek je v ktorejkoľvek, jed
na všaJk nie je ,druhou, ale všetky tri sú 
jeden Boh. 

Po~námka k 111. stupňu 

6. Toto poznávanie, ktore má duša "PO
mocou trojitosti svojich schopno;stí, na zá
klade ktorýCIh je obrarom Božfun, o svo
jiOm troditom a jedinom princípe, napa-
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máhajú aj ved e c 'k é o s v i 'e ten i a, 
ktoré toto poznávanie zdokonaľujú, upra
vujú a trojako predstavujú najsvätejšiu 
Trojicu. - Celá filo2íOfia sa totiž deli na 
prirodzenú, rozumovú a mravnú.l3 Prva 
hO'V!{)rí a príčine bytia, a vedie preto 
k moci Otc~vej; druhá o dôvodoch mysiie
ma a vedie ll: múdrosti Slova; tretia o ži
votnom poriadku a veClie k dobrote Ducha 
Svätého. 

Ďalej prvá (p r i ro dz e n á filowrfia) 
sa delí na metafyziku, matematiku a fy
zEm. Metafyzika hovorí o hy-tncsti vecí, 
matematika o číslach a obrazcoch, fyzLl{a, 
o prirodzenostiach, silách a činnostiach 

n:wonok. A preto prvá vedie k prvému 
Princípu, Otcovi, druhá k jeho olbrazll, 
Synovi a tretia k Duchu Svätému, daru. 

Dr-u.há (l' o z u fi o· v á časť filozorfie) 
deli sa na gramatiku, ktorá učí vyjadro
vať sa; logiku, ktorá zbystruje rozum pri 
dokazovaní; retoriku, ktorá UČÍ obratne 
presvedčo'V'aťa nJZhýlbať. Aj toto nazna
čuje tajomstvo najsvätejšej Trojice. 
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Tretia (m r a v n á časť filozoďie) delí 
sa na náku o j-ednotlivcovi, rodine a štáte. 
A tak prvá; naznačuje nezrodenosť prvého 
Princípu, druhá synovstvo Slova, tretia 
štedré dávania sa Ducha Svätého. 

7. Všetky tieto !vedy lmtjú U1'čité a ne
klamné pmvidlá ako by svetlá a lúče, čo 

sostupujú z večného Zákona do našej 
mysle. A preto naša myseľ, ožiarená a 
zaliata toľkým jrusom, ak nie je slepá, 
môže dôjsť sama od seba ku kontemplácii 
oného večného Svetla. VyžarovapJe tohto 
Svetla a uvažovanie {) ňom privádza múd
rych do úžasu a hlúpych zasa, ktorí ne
veria, do zmätku, aby porozumeli a aby 
sa sphillo proroctvo: Podivuhodne vyž'a
Tuješ svetlo z výšin; zmcden; sú všetci ne
rnúdreho srdca. 11 
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neverírne, nedúfame a nemilujeme Ho. Ak 
teda chceme vojs.ť .a požívať Pravdu ako 
v raji, načim nám kráča'č vo v i e r e, n á
dej ia l á s k e k ,prostrednikovi medzi 
Bohom a ľuďmi, Ježišom Kristovi, ktorý 
je ruko by str!Om živOlta uprostred raja. 

Potrebné sú tri božS7~é čnosti 

3. Zaodejme teda obraz svojej mysle 
troma božskými čnosťami, ktoré dušu 
očisťujú, osvecujú a zdokonaľujú, obno!VU
júc tak ohraz a robiac ho pod'OIbným ne
beskému Jeruzal'elIDu a časťou hojujúcej 
Cirkvi, ktod je, ako hovo!ľÍ Apoštol, die
ťaťom nebeského Jeruzalema. Vraví totiž: 
Ale nebeský J er'Uzalem) to je tá slobodná) 
ktorá je našou. matkou.8 

- Ak teda duša 
veriaca" dúfajúca a milujúca Ježiša Krista, 
ktorý je Slovom vteleným, nestvoreným a 
vdýchnutým, totiž cestou) pravdou a živo
tom) vierou verí v Krista a1ro v nestvo
rené Slovo, ktoré je slo:vom :a odbleskom 
Otca, :ZÍska si znovu duchoóVllý sluch a 
zrak; . sluch, aby prijala Kristove reči, 
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zrak, aJby hľadela na žiaru oného, svetla~ 
Keď ďalej v nádeji vzdyc;há ,po prijati 
vdýchnutého Slova, tú2Jbou a citD1m získa 
nazpät duchovný ,čuch. A keď napokon 
láskou objíma vtelené Slovo, prijíma ' od 
Neho siadkosť a prechádza do NehlO exta
tickým milovaním, dostáva opäť chuť a 
lunat.4 - Keď UŽZITOVU nadi()lbudla tieto 
SlIDysly a keď vidi a pO'čuje, cíti, ochut
náva a objíma svojho Ženícha, môže spie
vať s nevestou Pieseň ,piesní, ,složenú prá
ve pre rozjímanie poď1'a tohto štvrtého 
stupňa, ktorý pochopi iba ten, čo ho do
stane) 5 lebo spo:číva viac na citovej skúse
nosti ako na rozumovOim UVažoiVanÍ. Na 
tomto stupni, získajúc znovu VTIrÚtorné 
smys1y,ktoTýim:i môže vnímať najvyššiu 
krásu, počuť llIa;jvyššiu súladnosť, ' ,čuchať 

naj'VYsslU :vonu, ochutnávať najvyššiu 
sladkosť, 2IIIl1ocniť sa najivyššej rookoše, 
pripravuje sa duš'ana vytrženie mysle, . a 
to :ob:OŽllOSťoU, obdivom a jasotom, podľa 
trocn zvolaní v Piesni piesni Prvé z nich 
VZrNká z hojnosti :obožnosti, ktoľl()U sa 
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duša stáva ako by sUpom dymu z voňa
vej myrhy a tymiánu. 6 Druhé sa Todí 
~ nadŠ€ného dbdivu, ktorým sa duša stáva 
ako by zorničkou) luno,u a slnkom) a to 
postupne p{)dJ',a osiVietení, privádzajúcich 
dušu obdivOlVať Ženícha, o ktorom uva
žuje. Tretie vyráža z prekypenia jasotu, 
ktocýJm sa duša dostáIva do staNU najprí
jemnejšej lahody, do stavu oplývajúcehD 
rozkošami) celkom oprená o svojho Milého: 

Náš duch sa stáva hierarchickým 

4. Keď to doo;ialme, stáva sa náš duch 
hi era T chi c k Ý mT a môže vystup{)vať 
hore, podoilmeako O!llen nebeský Jeruza
lem, do klnlI"ého vojde iba ten, do čieho 
srdca najprv O!llen Jeruzalem Isostúpil 
v podOlbe milosti, ako to videl Ján vo svo
jich Zjaveniach. A onen JeruzaJlem vtedy 
sostupuJe do srdca, ked' v sebe obnovíme 
oibraz Bo~, keď oožskými čnosťallllli., la
hodnosťou duchO'VUých smyslova vytrže
niami stane sa náš duch hlerarchickýim, 
totiž ,o ,čistenýJm, oovieteným a dokonalým. 
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- A takto je vyznačený aj účasťou IlJa 
stupňoch deviatich chó!'{)v, lebo sa v ňom 
postupne rcmja OlZIlaIDOV1anie, nariaďo;va
nie, vedenie, usporadovanie, posilňovanie, 
rozkazovanie, prijímanie, 2lj'avoiVanie, po
mazanie, ktoré rad-radoo::n zodJpoveda,jiÚ 
deviatim chóram anjelským} a to tak, že 
prvté tri spomínané stupne sa vzťahujú na 
l'udsklú prirod.renosť, ďalšie tri na l'udsíkú 
V1liÚtornú 'činnosť a posledné tri na mi;los,ť. 
Ak ich dluša má a vchádza do seba, vchá
dza tým 1lároveň do orného nebeského J e
ruzalema, kde hl"adi na ehóry anjelské a 
vidí v nich Boha, ktorý tam prebýva a 
spravuje všetku ich oinnosť. Preto, hovori 
Bernard EugeniO'Vi,9 že »Boh v Seraf1no,ch 
miluje ako Láska, v CherU'bíno'Ch porznáva 
ako Pravda, v Trónoch sedrí ak-o Spra'VlOd
Hvosť, v Bamstvá0h vlá:dne alm Velebnosť, 
v Kniežatách kral'uje ,a;ko Počiatok, v Mcyc
nostiaCIh oclJtraňuje akú Spás,a, v Silách 
účinkuje ako. Sila, v Ar<:hanjeloch zjavuje 
ako. Svetlo, v Anje1o.ch pomáha akú Dob
rota.« V tomto. teda powávame Boha, 
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ktoľ".í je všetko vo všetkých) keď hľadíme 
na neho vo svojich mysliach, v ktarých 
prebýva svojmu damu preky;pujiÚcej 
láSky. 

Poznám7ca k IV. stupiíu 

5. Dosiahnuť tento stup'eň poznania ne
obyčajne a viT:mačne pomáha uv~ovanie 
o Pís fi e S'v' ä t () ro, vnulrnutOim Bo
h{}m, tak ako· pomáhaJJa filozofia dosiah
nuť stUJpeň prodchádzajúci. Veď Pí:smo 
sväté v prvom rade hovori o diele v-j1kú
penia a tým najmä o viere, nádeji a lá'S!ke, 
ktorýlmi čnosťami sa duša :obnovuje, ale 
nadO'VŠetko o láske. O nej hovorí Apoštol, 
že je cieZ'O'In hlásania blahozvesti) ak vy
chádza z čistého srdcay dobrého svedomia 
a nepokryteckej viery.10 Ona je splnením 
zákona) ako vra'VÍ ten istý. A náš Spasiteľ 
tvrdi, že ceiý záikon ,a proir'úd spočívajú 
Iia jej dvoch prikáaJaniach, totiž na láske 
k Bohu a ;k bližnérou. Obe tieto lásky sa 
spájajú vedno v Ženíchovi CÍ!I'kvi svätej, 
Ježišovi Kristovi, ktorý je zároveň naším 
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bližným i Bohom, zároveň bratom i pá
nom, zároveň kráľom i priateľom, zároveň 
slovom nestvoreným i vtele:n.ým, naším 
Tvoriteľom i pretvororvateľom,3Jko by 
alfou a omegou/1 ďalej najvyšším Veľ
kňazom, ktorý očisťuje, osvecuje a zdo
konaľuje Nevestu, totiž celú Cirkev i kto
rúkoľvek svätú dušu. 

6. O tomto Veľlmazovi a o cirkevnej 
hierarchii hovorí celé Písmo ' sväté, ktoré 
nás učí,a;ko sa máme očisťovať, osvecovať 
a zdokO'llaľovať, a to podľ.a trojakéh:oz á
k o n a, uloženého v ňom, totiž prirodze
ného, zjaveného a zákona mi.1osti; a}e<bo 
ešte skôr podľa jeho trojakého h l a v
né hor o z del e 11 i a, totiž podľa OIČÍS

ť'lljlÚ:ce:ho z~kona Modžišovho, {}svecu]u
ooho 2Jjavenia p!rorockého a zdo!ko!J13l'ujú
ceho ponaučenia evanjeliového; alebo ešte 
najskôr podľa jeho trojakého due ho v
n é h {) s mys l u: tro;poJogiakého,12 ktorý 
o'čisťuje .pre počestný život, alegorického, 
ktorý osvecuje pre jasné pochopenie a 
anagogWkého, kiOOrý zdokonaľuje dľt.liŠu vy-
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trŽ'enliami mysle a presladkými darmi 
múdrQsti; deje s'a tak pomocou troch spo
minanýc:h ,božských čností, obnovených 
duchovných smys1olv, troch uvedených 
vytržení a hlerorchiclrých úko:n.ov mysJ.e, 
ktarými sa naša myseľolbracia do svojho 
vnútra,~by tam pOlZIlávala Boha v žiare 
.svätooti,rs aby v nioh sťa na lô2Jku us'ľ/JUla 
v pokoji a odpočívala, uspoikojená pri
saihou Ženíoha, že iSa newbooi, kým to 
on sám nebude ~hcieť. 

Shrmbtie III. a IV. stupňa 

7. Z týchto dViO'oh prostredných stup
ňov, ,po ktcY.rých kráčame ku ikontemlplo
vaniu Boha v nás samých, v o<lz!'lkadle
mach st'VlOOC'ených oibr-azov - a to na spô
soib krídel, ro2A:iahnutých na let, zaujima
júcioch prostredné mies,to - môžeme po
cllopiť, že k Bohu nás vooú prirodzené 
sily rozumnej duše, keď hľ,adírme na ich 
činnosti, schopnosti a nadobudnuté vedo
mosti, ako to vyplýv13. z tretieho stupňa. -
Ďalej vedú nás k Bohu obm:lIVe.né ~~hop-

108 

nosti duše, a to vliatymi čnosťami, oochóv
nýrni smyslami a vytrženiami mys.le, ruko, 
je to zrejmé zo štvrtého stupňa. Potom 
vedie nás k Bohu aJ hleraxchická čimn<Jsť, 
totiž oČÍ1sť<JiV.anie, osvec<Nanie a zdoikOl11al'o
vanie ľudskýoh mysli, hie:rarchiClk:é zjave
nia v Písme SlVätom, dané nám skrze anje
lov, ako to potvrdzuje apoštol, že zákon 
hol vyhlásený skTze anjelov a Prostred
níka.14 A na.pokon vedú nás ok Bohu anjeli 
a anjelské chóry, rozkladajúoe sa v našej 
mysli, pod!'a VZOIru nebeského Jeruzalema. 

8. Naša myseľ, naplnená všetkými tý
mito rO@ffi'OlVými osvieteniami, obývaná, 
Bo:l'Jou múdrosťou ako Boží chrám, '&táva. 
sa takto dcérou, nevestou a priateľkou 

Božou, stáva sa údom IDavy-Krista, 
sestrou a spoludedičkou jeho, i chrámom 
Ducha Svätého, založeným vierou, vysta
vaným nádejou a zasväteným Bohu svä
tosťou duše i tela. Toto vše1:ik:o spôslohuje 
najúprimnejši:a láska Kristova, ktod sa 
rozliieva v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, kt.orý nám je danýY Bez tohto, 
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Ducha nemôžeme poznať tajomstvá Božie. 
Lebo . ako nikto nemôže vedieť, čo je v člo
veku, ah; nie duch člove7ca; 7äo1"ý je v ňom, 
podobne ani tajomstvá Božie nikto ne
pozná, iba Duch Boží. - Majme teda 
svoje korene a svoj základ v láske, ahy 
sme ?nohU so všetkÝ'lni svätými pcroz-
2bmiet' tú díž7f,u večnosti, šSr7f,'/,!, štedrosti, 
výšku vele.bnosti a htb7ctb Sudcovej múd
rosti, 

no 

o 2JOZ1Uívaní jedinosti Boha v jeho pnJo·· 
mdom mene, ktorým je »Bytie«. 

1. Boha možno pOznávať nielen nmmo 
nás a v nás, ale 9"j nad :nami: mimo nás 
'v stop'ách, v n á s skrze O'lJr-az a nad 
nam i pomocou sveUa, kto~é žiari nad 
ml-ŠOU mysľou a které je svetlom večnej 
Prav,dy, lebo »našu myseľ priamo V'i;tvo
rila . Pravda«.l Tí, čo sa cvičia v prvom 
spôso'be, vkročili už do predsiene pred 
svätostánkom, tí v druhom vešli ·do svä
tyne a tí v treťom vchádzajú s najl\íýšším 
Veľkňazom do svätyne svätých, kde sa 
nad archou dvi.l-:tajú chentbovia slávy, za
tieňujúci zľutovnicu. Títo dvaja cherubo

. via :mtázoriíujú dva spôsoby alebo stupne 
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k()llltempl()vania neviditeľných a večných 
vecí Božích: jeden z nich vzťahuje sa na 
podstatné v Bohu, druhý zasa na !V'last
nosti jednotlivých Osôb. 

2. prvý s;pôso!b predQl\7,šetkým a hlavne 
upie!ľa poihl'ad na saJIIliortm.é :bytie a vraVÍ, 
že prV'oradým menom Boha je Ktarý jest
vuje. 2 Druhý SipÔsOIb upie!ľapohl,ad na 
samotné dobro a vraví,; že toto je prvé meno 
Božie. prvý sipÔsob sa vzťahuje viac na 
Starý zákon, keďže najviac zdôrazňuje 
jednotu Božej bytnosti ; preto 0010 p<we
dané Mojžišavi : Som ten~ ktorý jestuuje. 
Druhý spôsob '2'JaJSa vzťahuje sa na Nový 
záJkon, lebo ustanovuje r()z!lie1tnosť Osôb, 
ked' krstí v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Preto náš MajSter KristUSi, chce
júc povzniesť k evanjeliovej dokonalosti 
mladika, ktorý zaclJ.ovávM záJmn, dal Bohu 
v 'pI"VIOm rade a výs~o;vne meno dobrQlty. 
NiJkto vraví, nie je dobrý okrem samého 
Boha.~ A Ján Damascéru3lky, nasledujúc 
v tom Mo1žiša, hOVlorÍ, že Ktorý jesturwje 
je prv'Oradé memo Božie; Dionýz, nasled'll-
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júc Krista, hovori, že pil"Vorad'ýrm menOllll 
Božím je Dobro. 

v. STUPEŇ 

3. Kto ohce teda uvaž'Ovať 'o neviditeľ

ných veciach BoŽÍch vzhľadom na jedi
nosť bytnoSlti, nech uprie v prvom rade 
svoj pohľad na samotné bytie.4 A vtedy 
uvidí, že bytie ako také je tak veľmi ur
čité, že ' sá ho nOOlložno predstaNiť alko ne
jestvujúce, lebo najČ:fu:'ejšie ,b y tie jest
vuje len :a:1ro úplný opak n eby tia 
prnve tak, ako n i č je v<y.D.ko!tlcoIIll. úlpa
kom lb y tia. Ako Úiplné nič nemá ničoho 
z bytia ani z jehQ vlastností, pr:áve talk 
ani samo bytie nemá nič z nebytia, am 
v, sikutočnosti anIi v možnosti, ani samo 
'v sebe ani v našom zdaní. Keďže tedia ne~ 
bytie je nedostatok 'bytia, môžeme ho ;po
znávať iba cez bytie. Bytie však 1Il:emô
žeme poznávať sikrze niečo iné, lebo vŠ€
tim, čopolZILávame, poznávame iba ako 
rwbytoosť,ale:bo :ako bytnos,ť v možnosti, 
alebo ako bytnosť skuto'Č'nJú. .Ak teda ne-
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bytnQlSť . môžeme pomať len cez bytnosť, 
I a bytnosť v možnosti len cez bytnosť sku

tJočn.ú, a hytie znamená číry ,úilron bytoosti, 
je teda bytie to, čo rozum p'oooáva najprv, 
a totO' hytie je to, čo je čírym úkonom.5 

Lež totO' bytie nie je hytím čiastoČD.ýtm, 
ktO'ré už srumo sebou je ibytím ZÚŽ'eným, 
nalkol'ko je pDIIlliešané s možnosťou, ,ani 
nie je bytím oibrazným, keďže :nemá nič 
ro skutočnosti, nakoľko vôbec nejestvuje. 
Z toho vyplýva, že je toO Bytie Božské. 

Zaslepenost' rozumu 

4. 02'Jaj podiv1Jl:áJ je zaslepenosť r,ozwm.u, 
ktOTý neJbadá to, čo ,poznáva ponajiprv 
a bez čoho nič iné poznať n€lIllÔ~e. Lež ako 
oIko, pozorujlúce rozličné druhy farieb, ne
badá svetl(), pomocou ktorého práve všetko 
vidí, a ak ho aj badá, nevenuje mu pozor
nosť, práve .tak oko našej mys~e, upreté 
na jednotlivé a všeobecné predmety, ne
tJadá vlastné Bytie, jestvujúce mimo každý 
rod, hoci ono Prr-VIé vstupuje do našej mysle 
a len pomocou neho vidime O'sta,tné. Z to-
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ho oe:aj vyplýva, že »zmk náš má sa k naj
zrejmejším zjavom prírody práve tak ako 
zrak netopiera k s!Vetlu«,6 urukol'ko Da

vyiknutému na teID1nlé bytosti a SlIDyslové 
zjavy sa zdá, že nič nevidí, keď hľadí na 
svetlo najiVYššieho Bytia, a nedbá, že prá
ve táto rtem:noca je V'lastne Qsvieten.im na
šej mysie, tak ako ked' Diko vidí jasné 
svetlo a donmieva Sla, že nič nevidí. 

Šest' vlastností tohto Bytia 

5. Všimni si teda, ak môžeš, samého 
najčirejšieh'O Bytia a zbadáš, že si ho ne
možno predstaviť ako prijaté od 'lli'ekíOiho 
iného, a práve preto nutne si ho predsta
vujeme ako celikom prv é, čo nemôže 
poohádzať z ničoho, ani Dd nikoho. Veď 
čo by potom bo~o samo skrze seba, 
keby Illebolo srumo skrze seba a oo seba 
pI'\čé :bytie? - Zbadáš d'ailiej, že celkom 
vylučuje nebytie, a preto nikdy nezačalo, 
nikdy neprestane, lež je v e č n é. _ Zba
dáš tiež to, že noobsa;huje v sebe nič, iba 
to, že je bytím, vôbec nie je teda slooené, 
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lež n ,a j jed n o d U'C h š i e. - Zbadáš, 
že neobsahuje nijaké :možnO'sti, nakol\kO' 
každá mofuosť má 'v sebe čosi z nebytia, 
a tým je D: a j s k u toč nej š i e. - Zba
dáš, že vôbec nemá chy;by, a tým. je n 'a j
d o k o n :a lej š i ,eo - N 8.lpOlkon poznáš, 
že nemá nič, čo ,by v ňom spôsobovalO' 
rozdiely, a preto je nanaj:výš jed i ID. é. 

Teda ByJtie, krt:oTé je bytímaiJstým, by
tím jednoduchým a bytím absolútnym, je 
Bytie prvotné, večné, najjednoduchšie, 
najskutočnejšie, najdoIronalejšie a nanaj
výš jediné. 

6. A tieto vlastnO'sti sú také wčité, že 
ten, 'kto chápe bYltie, nijako si nemôže 
myslieť ioh O'pak; nadväzujú jedna na 
druh,ú. Keďže je proste bytím, je proste 
prv é ; ked'že je proste prvé, nepoohádza 
O'd iného, 'ani samé sa nemohlo. učiniť, je 
teda v e č n é. A keďže je prvé a 'Večné, 
nie je slO'žené, je teda n ,a j jed n 0'

du c h š i e. A ďalej, keďže je prvé, 
večné a najjednoduchšie, nie je 'v ňOlm 
nijaká ID:l!OOoosť, pomiešaná &> skutočno-
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sťou, je teda naj s k u t.o' č nej š i e. 
A napOllroill, · keďže je p.rvé, večDlé, naj
jednoduchšie, najSikutočnejšie, je n:a j d 0-

k o' n a lej š i e. Taikému hytiu to1tiž nič 
neohýba, 'ani nič k nemu nemO'žno pridať. 
Keďže je tedaprI'vé, večné, najjednoduch
Me, najskutočnejšie, najdokonalejšie, je 
i nanaj:výš jed iné. Lebo o čom sa hO'
vori, že je cei1kO'm pih1é, je n8iplnené vše
ťkým, čo sa dá Gi tom vôbec po;v:edať. A to, 
»0 čom sa hovorí, že. je p!ľoste celkom 
p.lné, nutne prináleží iba jednému jediné
mu.«7 Ak teda Boh jebytim prvým, več
ným, najjednoduchšim, najskutočnejším, 

najdoikonalejším, nemožno si predstaviť, 

že by nejestvoval, ani že by nebol len je
den jediný. Čuj teda), Izrael, Boh tvoj je 
Boh jediný.8 - Ak na toto všetko pozeráš 
vČÍSltej p'rostote myslie, zaleje ťa aspoň 
trocha osvietenie Vlečného S'V'et1:a., 

Iných šesť 'Vlastnosti 

7. Ale sú tu aj iné ved, ktolI'é ťa pri
vedú do úžasu. Lebo tatOI Bytie je prvé, 
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a ;predsa posledné, je večné, a predsa naj
pritomnejšie, je najjednoduchšie, a IJ['edsa 
najväčšie, je najSkiutočnejšie a pritom 
najne2llľlenitel'nejšie, je najdokonalejšie a 
pritom ne2llľlerné, je n.am;ajvýš jediné a 
predsa všestranné. -.Ak -budeš toto olbdi
vOlVať čistou mysiľou, zaleje ťa ešte väčšie 
svetlo, keď vypozoruješ ďalej, že preto je 
p o s led n é, lebo je prvé. Keďže je totiž 
prvé, všetko. koná p,re seba, D a je teda 
nutné, ·wby si bolo aj posledným cieľom, 
zamatlmm i dokonaním, alfou i omegou. 
- Preto je n ajp r ít om n ej š i e, lebo 
je večné. Keďže je totiž večné, nevyplýva 
z iného, ani neubýva 'samé od seba, ani 
neprechádza z jedného do dTuhého, nemá 
teda ani minulosti, ani budúcnosti, je iba 
prítomným bytím. - Preto je naj. v ii č
š i e, lebo je najdednoduchšie. Keďže je 
totiž najdednúoochšie v byt nosti, je aj naj
väčšie v sile, lebo čím viac je sila sjedno
tella, tým je nekonečnejšia. - Preto je 
naj n e z ID €l nit e ľ nej š i e, lebo je 
najskutočnejšie, je čírym úkon<>m a ako 
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také nemôže nadoibudnúť ruč no.vého, ne
môže mč stratiť z toho, čo má, teda ne
môže sa vôbec zmeniť. - Preto je . n e
z mer n té, lebo je najdokonalejšie. Keďže 
je najdokonalejšie, nemožnO' si predstaviť 
od neho nič lepšieho, vznešenejsieho ani 
dôstoljlnejšliieiho, ao tým ani nič väčšieho. 

A všetko také je nezmerné. - Preto j" 
v š est ran n é, leho je nanajvýš jediné. 
Keď2ie je totiž nanajvýš jediné, je všeolbec
ným princlpom každého množstva a tým 
zároveň všeob-emou príčinou účirrnau, v 1,')

rOlV01l i účelolVo!U, ako »príčina bytia, 15-
vod !pOznania a p.oriadok ' žitia«.lO Je teda 
všestranné nie akO' bytnosť všetkýcl1 vecí, 
ale :ako najvzneŠ'enejšia, najvšeobecnejšia 
a najdostačujúcejšia príčina všetkých byt
ností, a keďže jeho sila je nanajvýš sjed
nOltená v by.tl1ooti, jenanajIVýš najnekoneč
nejšia a najmnohonásobnejšia v účinrniosti. 

Dôsledky týchto vlastnosU 

8. VráťllIlle sa znovuzpät :a uv~jme: 
Keďže teda najčírejšie a a;boolútne Bytie, 
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ktoré je pr.oste Bytim, je prvé a po'Siledné, 
musí byť aj pôvodom a 'lronečným cieľom 
všetkého. - KeďiŽe je večné a najplI'Ítom
nejšie, zahŕňa a pre'Il!i:ká všetky doby a je, 
ako by zároveň s .rMmi. jestV'lljúc, ich stre
dom i oibvodom. - Keďže je najjedno.
duchšie la najV'äčšie, je celé !VIlútri všeJtlké- ' 
boa celé moo vš'etJreho a tý'n:n je o~aj 
»ako by gul'au, ktorej stred je všad!e a db
vod nikde«.ll - Keďže je najskutočnejšie 
a najnezmeniteľnejšie, »dáva ;pohyb V'še
tkému a samo ootáiva nellytbné«. - Keďže 

je onajdOlkonalej'Šie a neznnemé, je vo V'še
tkom, nie V'šaJk uzaVTeté; mimo V'šetkého, 
nie :však Vy1účené; nadrvšetkým, nie však 
.vyvýšené; pod všetkým, nie však: potla
čené. - Keďže TI!aJpO'kon je nanajvýš je
diné a všestranné, je v.o všetkom, hoci 
všetko je mnohonásobné a ono je jedno
jedjné, a to preto, l<ebo najjednooochšDU 
jedn.o.tou, najjasnejšou .pravdlLvooťou a naj- . 
uprimnejšou dobrotOu je v ňom všetka 
tvorivá sila, prav:zary všetkého i všetka 
možnosť dávania sa. A preto' z neho a sk:r-
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ze neho a pre neho je všetko,12 lebo je 
Bytím všemohúcim, vševeďi8icim a vše
stranne dohrým. Toto dokonale vidieť 
značí byť 'blaženým, ako IbD1D povedané 
Mojžišovi: Ukážem ti všetko dobré. 
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VI. kirupitola. 

O poznávaní najsvätejšej Trojice v jej 
menej ktorým je »Dobro«. 

VI. STUPEŇ 

1. Po úvahách o bybniOlstných veciach 
BoiŽÍch 'zd.vfunime zrak sV'ojho poznávania 
k nazieraniu na Najsvätejšiu Tr:ojicu a !po
stavme tak dr:uhého cheruba vedľa prvého. 
Ako pri pohl',ade na bytnlQstné veci je 
byt i e základným princípo:m a irílJooom, 
pomocou ktorého 'po'Wlľ1ljeme ostatnlé, tak 
zasa najh!avnejšim zWado:m uvažovarrl.a 
o Božom vylievam sa je dob ro. 

Druhé meno Božie: Dobro 

2. ID'aď tedia a (POwruj,že to je proste 
najlepšie, nad oo si nemožno už nič lep
šie predstaviť. A je také, že si ho ne-
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IIľlJOŽUO správne predstaviť ako nejestvu-
, júce, pretože oveľa lepšie je jestvovať; 

a ďalej nemoiŽno si ho správne predstaviť 
ináč ako trojité a jediné. Keďže »dobro 
sa samo rozdáva«,1 najvyššie Dobro teda 
roodá'Va sa soono v miere najvyššej. Naj
vyššie r<l!Zdávanie sa môže však :byť iba 
skutočné a vnútorné, podstatné a osobné, 
pr:irod:zenéa slobodné, ŠitedJré a Thutné, usta
vičné a dotkOlI1alé. Keby teda v najvyš~š:Otm 
dobre večné vytváranie nebolo skutočné , 
spolupodSlbatné a oSOlby vznešelnej rO!Vnako 
ako ten, ktorý vytvára, na spôsob plodenia 
a vydychovania - takže je ta vytváranie 
večnej Spoilupričiny od Vlečnej Príčiny -
keby teda nebolo ,milovaného a s:poilumilo
'V'aného', plodeméhoa vydychorv:aného, totiž 
Otca, Syna a Ducha Sv~.tého, nebo[o by 
to najvyššie dOIbrO, l€lbo by sa nero;zdávalo 
v naj1vyššej miere. Lebo časné rozdávanie 
sa stvorenia je .jlba čímsi stredo:vým a po
dobným bodu2 vZJhl'adom na nesmiernosť 
večnej dobroty. Možmo si preto predstaviť 
i väčšie rozdálvanie sa od neho, totiž to, 
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·v ldúrOID rozdá'Vl3.júci udeľuj~ druhému 
ce1ní svoju podStatu a priTod2Jenosť. Nebolo 
by teda najvyšším dohr.om, !keby či už 
vecne alebo iba mysliJteľne mohlO' byť hee; 

. toho·. 

Šest' vlastností najsv. T1"Ojice 

Ak teda môžeš okom mysle vidieť čírosť 
'doibiroty, ktO'I'á je čírym úkooom princi:pu, 
:milujúooho ]:á;skou nenútenou i povinnou, 
i smieš:anúu z oboch, dobroty, ktorá je naj
úplnejším rozdávanim prirodzenosti a vô
'le,ktoirá je rozdávaním Slo.va, v ktorom 
bolo všetko vyslovené, a rozdávanim Daru, 
v ktoTom sa dávajú všetky ostatné dary, 
ak ,toto všetko ImÔreš vidieť, ľahkú vyha
dáš, že pre najvyššie d~vanie sa je po
treibná Trojioa Otca, Syna i Ducha Svä
téhO'. V nioh musí byť pre ich najvyššiu 
·doibro!bu najvy~š.ie wJá;jomné d á van; i e 
s a a Ilia základe tohto n:aj;vyššiehooova· 
nia sa najvyššia s;pt o l u pod s t a t n o s ť, 
'na záJk]:ade najvyššej spolupodst.atnosti 
zasa najvyššia s p o; l u P o cl o b n o s ť, na 
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ich zá.1dade i najvyššia se beroviIlo,s ť 
a teda aj najvyššia s ,p o l u v e č n o s ť, 
a na.ipoJwn na záik1:ade všetkého toho·, čo 
bolo spomínané, i najvy.ššia s ú d TŽ~. 

n o s ť, kwrou jeden je v druihom nervy
hnutne najlvyššiJm prestupovaním. sa, a 
spoločne úČiirukujú všes:braTIll1.oi\.l neroz ... . 
deliteľnosťou podstaty, sily a čin:nosti naj-o 
svätejšej Trojice. 

Rozší1'ťmie pl'edchádzajú,ceho , 

3. Ale keď o tomto uvažuješ, daj ;POZ'OT, . ' 

aJby , si sa nedomnieval, že už chápeš nepo": 
chopiteľIllé. Musíš ešte pri týchto šiestich 
V'lastnostia'ch uvažDvať ďalej o čomSi, čo 
privedie do mocného úžasu OJrO našej' 
mysle. Lebo je 'bam n:ajvyššie vzájOiIIlllé · 
dávanie !Sia,a prit.om .o:s {)j b yS vo vlast
nom smysle, najvyššia spoJupodlstaitnosť" 
a pll'edm v i a c osobností, najvyššia, 
spolupodobnooť, no pritom I!'ozdiel':, 
n o s ť osobnostná, najvyššja sebe- , 
I'O'VIIlosť, :ale pritom i rp .o T a die, naj~ , 

vyššia spolurveiSnosť a zár()lveň v.zájom-. 
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né v y c h á d z a nie, najvyššia vnútarn:á 
S'Úidrfuosť, :a predsa vzájomné p o s i e
la n ,i e. Kto by neupadol do úžasu pri 
pohľade na túľké divy? - To všetkO' 
s úpmO'u istútou p'oznávame v Najsvätej
šej TrO'jlici, keď zdvihneme zrak k naj'V'zue
Š'eIlej~ej Dobrote. LebO' ak je v nej IlJaj
vyššie dávanie a skutúčné ro.zlievanie sa, 
je v nej i pravá pôvúdinúsť a pravá roz
dielnl()sť. A pretože sa dáva všetko, nielen 
časť, odov,zd:áva ce1lro.m. rvšetko, čo úbsa
huje: teda vyohádzajúci i vytvárajúci roz
lišujú sa vlastnús:ťarni,ale zároveň sú 'aj 
podstatne j:edno. Keďže sa teda roz l i
š u j'tÍ vlastnosťami, lInajú osobné vlast
nosti, i viacerO' úsôb, i vychádzanie vzhľa
dúm IlJa pôvod, i poradie, nie následné, ale 
pôViOdbvlé, i rpos~elanie, nespoclva:JU'Ce 
v 2llThene miesta, ale v sMl1OvoľnO'm vydy
chova:ní na základe moci vytvárajúceho, 
ktO'I'lÍ má :posielajúci v~hľadom. k polSliela
nému. - Keďže však SIÚ podstatne jed n ú, 
načim',a;by ibo~a tátO' j1edn<Yta v bytnosti, _ 
vO' forme, v hodnosti, večnosti, jestvo'WhllÍ 

126 

i v noohraničenosti. - Keď teda rad-ra
diom uvažuješ o týchto veciach, más lá:t:k'll 
premýšľať o pravde; ak tietO' veci navzá
j\Y.IIl.porO'vnávaš, máš z čohO' ,povzniesť sa 
k najvyššiemu O'bdivu. A preto :ak má 
tVlOja myseľ vystúpiť v úžase ik podLvu
hodnej kúntlemp1iácii, muSÍš rO'!Zjimať o jed
nom aj ú druhom. 

Shrnutie V. a VI. stupňa 

4. TotO' -n.azm:ačovali aj cherubovia, ktori 
hľadeli na seba. A nie je 'bez tajOmstva 
ani tú, že hľadeli na seba s tvárami obrá
tenými na zľutovnicu/ 8lby sa 2Jdôvodnilo, 
oo pO/vedal Pán li Jáma: Večný život je 
v tom~ že poznali teba) Jediného pravého 
Boha) a toho) ktorého si poslal - Ježiša 
Krista. LebO' nemáme obdivúvať Jen Bo~ie 
vlaJstnú:sti podstatné a O'sobné sam.év sebe, 
ale rovnaJko aj 'P'rezázra;čné -spO'ljenie Boha 
a -človeka v jednej O's'Obe Kristovej. 

5. Ak si teda cherubom rozmýšlaním 
o' p ú d s t a t n Ý c h vlasrt:oostiach Bo
žích a žasneš nad tým, že Božské bytie je 
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21ámveň prvé i po\S~edné, vecne l naj;prl

tomnejšie, najjednoduchšie i naJväčšie, 

čiže neohraničené, relé všade :a niikde ne

vtesnené, najSllruiočnejšie, ,a; ,predsa nehyb

né, najdokonalejšie, nemá nič prebyto:ČD!é

ho ani chyb'lljiÚoe:ho, a predsa je nezmem

teľné a nekonečné bez hraníc, nanajrvýš 

jediné, ,a predsa všestranné, I()Ib,sahujiÚoo 

v sebe všetko, ktoI1é samé je všetkou silO'll, 

všetkou pravdou, všetkýnn do:brO!Dl - po

zri na zľutovnicu (Krista) a žasni, že je 

v ňom P:ryopočiatOk spojený s koncom, 

Boh s človekom stvorooýnn šiesteho dňa, 

že je v ňom večnosť spojená: s ,časným 

človekom narodeným z Panny v plnosti 

ČasOiV, že je v ňom naJjednoduclJ.šie Sipo

jené s nanajvýš s~ožitým, najsikuto!čnejšie 

s nanajiVýš trpiacim 'a 1llll1ierajúcim, naj

dOlkonail.ejšie a ne2IDlrerné s nepatr.rlJým, na

najvýš jediné a všestranné s j.edlnotlivcom 

sll()renýnn a odlišnýnn od druhých, totiž 

s člOiVekom Ježišom Kristom. 

6. Ak si druhým e'herubom uv.ažovaním 

o vlastnostiach o s ôb a žasneš iIlJad tým, 
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že vzájoa:rmé dávanie sa je spojené s osob

ný.mi vlastnosťami, spolupodstatnosť s via. 

cerosťou,spolupodohnosť s oSQIbitnosťo'll, 

S'el1Ji~ovnosť s por.adim, spoluveČ11os,ť s vy~ 
ch~..:J,-" .... {"", 't ' , A~,~ 

cvu:z.ULLL"".lJ., VtnJU ()Irna ruU1LZtlJJUSť s posiie-

la.ni.riJ., nakol'koOtec posLal Syna a obaja 

poslali Dueha Svätého, íktorý predsa vš'ak 

vždy je s nimi: a nikdy od nich neodehádza 

- po:zri nazľutoiVnicu a žasni, že v Kris

tovi je osobné spojerui:e, a predsa trojitosť 

podstaty5 a dvojitosť prirodzenosti, že je 

v ňom všestranný súhlas, a predsa viacero 

vôli, že má rovnaké pomenovame "božské 
. l' ..:J~1_' l UUl:iIl\.e, a predsar.ozdiel.ne 'V'Jas.tnosti, · že 

je v ňom spow!čué klaňanie sa, a predsa 

rozdielnosť vznešeností, že je v ňom po

vznesenosť na,dovšetko, a predsa mnohosť 

dôstojnosti, že je v ňom napokon spoločná 

'V'láda a predsa rozdielna moc. 

7. V tomto uvažov:aní spočÍya dokonalé 

osvietenie mysle, tu sa jej' 'zdá, alko by 

videla človeka stvoreného na 'obraz Boží 

šiesteho dňa. Ak je totiž ohraa: vt!a,čenou 

podobou a :ak naša myseľ vidí v Kris.tOiVi, 
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Synovi Božoa:rL, ktorý je svojou prirod:ze
noSťDU obr82lOm neviditeľného Boha, naše 
člavečeDJStvo, tak zázračne pavýŠiené, tak 
nevýslovne sjednotené, a zároveň ak naša 
myseľ badá! v ňom spojené v jedn()'lll! celJku 
prvé i posledné, najvyššie i najnižšie, kraj
nosti i stred, alfu i omegu6

, následok i prí
činu, Stvoriteľa i stvorenie, totiž sväzok 
popÍSaný zdnu i zvonka, už tým doopel!a 
k čomusi dokoua1ému, dospela totiž s :B0-
hom ik dokonalosti svojich osvietení na 
šiestom. stupili ako hy v šiestom dni, a už 
jej OOCihýba nič iného, ~ba deňodpoč:inku, 
v ktoll'om si .prOOllÝšľanie ľudskej mysle 
odpoiiSinie v ducho:vnom vytržení od vše
tkých diel, ktoré stvorila. 
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VIT. kapitola. 

O mystickom vytržení mysle, 'v ktorom 
rozum nadobúda pokoj a cítenie vytržením 

celkom prechádza 'v Boha. 
Prechod nad seba 

1. Keď scrne teda pTebehli týmito šiesti
mi úvahami ako po šiestich stupňoch 

trónu pravého Šalamúna, po ktOlI'ých sme 
došli k pokoju, kde pravý pokojný spo
činie v pokojnej mysli ako. by vnútri Jeru
zal€l1ll!a; ked' sme preleteli ako na šiestich 
lklridl~h oheruibolVých, pomocou ktorrých 
myseľ ozaj rozjímavá, nruplinená osviete
ním nebookoi\l IllIÚdIrOlSťOU, môže sa vznášať 
nahor; ked' sn:re strávili šesť prvých dní, 
v ktorých sa má zobudiť naša myseľ, aby 
konečne došla k 'oohote ,pokoja, a keď na
pokon naša myseľ pohliadla na Boha 
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ID i m o s e h a slkrze jeho stopy a v nich, 
v s ehe sure obraz a v (JIbra2le, nad 
seb o u skrze našu podobnosť so svetl()(lll 
Božím, žiaria'Cim nad nami a v samom 
svetle, nak:oľ-ko je to, pravda, možné v na
šom stave putov-am'a a podľa schopnJOStí 
našej my:sle -keď sa teda naša myseľ 
na šiestom stupni dostala k tomu, že iUl:ô~ 
vidieť v prvom a najvyššom Prindpe 
a v Prostredníkovi medzi BaiholID a ľuďmi 
J.ežišovi KristoiVi to, čomu. podobné v stvo
reniach by nikdy nenašla a ,čo presahuje 
každý dôvtip ľudského rozmnu, neostáva 
jej iné než p.orvzniesť sa ešte v tomto PO>
znávani a prekročiť ni-clen tento viditeľný 
svet, ale aj seba samú. Pri tomfto výstupe 
Kristus je pre ňu cest'O'U a dverami, je pre 
ňu rebríkom a voZom ako z1'utorvnica na 
arche funluvy a tajomst17o, skryté od 
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2. Kto 'Pozrie na túto zľuto:vnicu (Krista) 
úprimne a prirumo a vidí s vier:O'll, nádej'ou 
a láiskou, zbožnosťou, obdiwm, jasotom, 
pochopením, .chV'álQíUa :plesaman, ako visí 
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na kríži, kona s ním pascha, totiž pr.echod,2 
,aJby tak: ·pomooou palice-kríža prešiel Čer
v:~ým mor.on; a pOihral sa z ffigyptana 
p~sť,. kde ~usi skrytú mannu :a odpo či
ru:~ Sl IS Knstom v hr()!be, navonok ako by 
mŕtvy, lež pociťujúci predsa, nakoľko je 
to moŽl1é v tomto stave putovania to čo 

povedal Kristus lotrovi, s ktorým b~J ukri
žovaný: Dnes budeš so mnou 'v raji. ' 

3. Dokámalo sa to aj na bJahoslavenom 
Františkovi, keď sa rozjÍmlajúcemu vo vy
tr~~ na VYSlOlko~ vrchu - kdeSiOm pre
myšlal o tom, co píšem - zjavil Seraf 
so šiestimi. kríd1ami, 'pribitý na kríž. To 
som počul od jeho s:poločnika, ktorý boi 
vtedy S niÍ:m, melen ja, 'ale i mnohí iní. 
Prešiel tam v Boha vytržením v rOZljímaní 
a stalvsa vzor:om dokúiUalej kontempláde, 
ako uz predtým :bo~ VZlOO"om čÍl1..11.ostiako 

by druhý JakUb a Izrael. 3 Boh akoby 
chcel sk:rze neho viac prikdadO!l11 .akQ slo
van: pozvať ,všetkých o:zaj duchoWlých 
muzov k takemuto prechodu .a :vytrženiu 
mysle. 
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Spôsob prechodu 

4. pri tomto prechode, ak je dokonalý, 
načim .opustiť každú rozumovú čiIIDosť 
a celé ostrie diJu. preniesť ,a pretvoriť 
v Boha. To je všaJk mystické a. tajomné, 
čo pozná iba ten} čo ko dostane.4 A do
stane ho tba ten, kto po ňom túži, a túži 
po ňom iba ten, koho vnútorne rozp}amení 
oheň Ducha Svätého, ktorý KristUlS poslal 
na svet. A preto vraví Apoštol, že túto 
mystickú múdrosť zjavil Duch Svätý. 

5. Keďže teda v tejto veci prirodzenosť 
nič a príói!I111wsť len nepatrne zmôže, málo 
treba dbať na sklúmanie, Jež veľa na po
mazanie; málo treba dbať na jazyk, lež 
veľa na 'VJliÚtorn.ú radosť; málo treba dbať 
na slOvá a písmo, lež celkamna dar Boží, 
totiž na Ducha Svätého.; málo alebo nič 
netreba dbať na stvorenie, ale vo všetkom 
na stvoriteľskú bytosť, Otca, Syna i Du
cha Svätého, a obrátiť sa na Trojjediného 
Boha so slovami Dionýzá: 5 »TrojJ.ca nad
bytostná a nadbožsiká, preoo]lepší SipT'ávca 
kresťanskej boholDllÚdrosti, wd' nás k pre-
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nepoznateľnému, presvetiému a najvyššie
mu 'VTChoľu mystických hOIVO!ľOV, kde sa 
skrývajú nové, absoliútnea nevypoveda
teľné bohoved.Dié tajomstv:áJ v j3Jgavej tem
note, poručujúcej: svojím tajoroným ,tichom, 
v najväčšej sk:rytosIti, ktorá je však záro
veň najzrejmejšia a najjasnejSiJa, v ktO!ľej 
sa 'V'šetko odráža a ktO!ľá vrchovato na
plňuje leskom neviditel'ných DladdQbier 
neviditeľné rozumy.« 'futo sla týika Boha. 
P.r1atel'ovi však, pre ktorého torto píšem, 
patria sloivá toho istého Dionýza: »Ty 
však, priatel' môj, pri mystických vide
niach, ak si na týchto cestách pevný, za
nechaj aj smysly aj rozumové ·činnosti 
a všetko 'Viditel'néa neviditel'né, všebko 
nejestvujúce i jest'VUjúce, a nakoľko Jen 
môžeš, nevedamJky vráť sa ik jednote Toho, 
ktorý prevyšuje každú hytnooť i vedo
mosť. Ked' seba samého i všetko preko
náš nesmiernym a aibsoliútnym vy.trženfun 
čistej mysle, vystúpiš, opúšťajúc všetko 
a 'V'šetkého ú,plne ~bavený, k nadbytostné
mu lúču božskej temrniQty.«6 
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Prostriedky k prechodtt 

6. Ak si zvedavý, ako sa strune" pý
taj sa milosti, nie učenosti; tú2Jby, nie 
rozumu; vzdychov modlitieb, nie čítania 
kníh; Ženícha, nie učiteľa; Bohra, niečlo
veka; temnoty, nie jasn/osti; nie svetla, 
lež ohňa, .ktocý oolJkom ro~al'uje a p~e

Dáša v Boha pomazaniami vytržení 'a ho
ri:acimi citmi. Tým ohňom je Boh ,a jeho 
ohnisk.o je v Je1'fU),p'A,leme/ Kristus ho za
paľuje žiarom svojho pálčivého utrpenia, 
ktorý ollaj prijme do s'eiba liba ten, kto 
môže povooať: Zadusenie si zvolila moja 
dfuša a smrť moje kosti. Kto miluje túto 

,smrť, môže vidieť Boha, lebo je nepo
chybne pravda: čJlovek nemô:~e ma vidieť 
CL žiť ďalej. ~ Zom...'Mme teda a vojdime 
do terrmoty, uloŽlme mlčanie starostiam, 
ruadosti.am a šaľhám, prejddme s ukrižova
ným Kristom s tohto sveta k Otcovi/aby 
SlIDJe, :!red' nám ukáže Otca, mohli povedať 
s Fi1:iJpoo:n.: Postačí nám to, aby sme mohli 
počuť s Pa'V'lom: Stačí ti moja milosť, ruby 
sme m{)hli jasať s Dávidom: Zmiera telo 
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moje i srďce moje, Boh je Bohom srdca 
môjho a mojím podielom naveky. Po
žehnaný Pán naveky! A všetok ľud nech 
povie: Staň sa, staň sa. Amen. 

KONČí SA PUTOVANIE K BOHU 
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a na.sl. 
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patria - pozri text Op. omn. S. Bon., sv. L, 
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pozri text v Op. omn., s. Bonav.,. sv. L, str. 
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PTolog Putovania 

1 Jak 1, 17. 
2 Ef 1, 17. - Ďalšie citáty sú z Lk l, 79 a 

Fi! 4, 7. 
3 Šírenie pokoja bolo jednou z najcharakteristie

kejších známok sv. Františka z Assisi. Na
riaďuje to aj v regule bratom. (Porovn. T. 
Celano, Vita prima S. Franc., c. 10; Legenda 
trium soc., c. 8; Legenda S. Franc. od sv. 
Bonav., c. 3; Felder, Ideály sv. Fran., hl. 14.) 

4 2 119, 7 a 121, 6. - ĎalŠí citát 2 75, 3. 
s Vrch Alverna strmí v strednom Taliansku do 

výšky okolo 1300 ro. Sv. František dostal ho· 
do daru od .grófa OrJanda z ChiUBi a veľmí sl 
ho olbľúbil pre jeho drsnos.ť a samotu. Tu mu 
boly vtlačené v žiarivom videní r. 1224, dva 
roky pred smrťou, znaky Kristovho umučenia 
do údov a do boku. Odvtedy je Alverna po
svätným vrchom serafínskej rehole. (Porovn. 
Ce lano, Vita S. Franc., c. 3; S. Bonav., Le
genda S. Fr., c. 13. ) - Sv. Bonaventúra od
bavoval tu svoje duchovné cvičenia, pri kt0-
rých napísal Putovanie mysle k Bohu, r. 1259 .. 

6 2 Kor 12, 2. - Ďalší citát Gal 2, 19. 
7 Jn lO, 1 a 9. - ĎalŠi citát Zjav 22, 14. 
8 Porovn. Dan 9, 23. - Nižšie sa naráža na 

2 37, 9. 
9 Naráža sa na 2id l, 3. - O pom~,zaní, o kto-o 
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rom sa hovori d'alej, porovnaj 1 Jn 2, 20 a 27. 
Ide o pomazanie milosť()U Božou, poučujúce 

o všetkom. 
:lO Ž 44, 8. 
u Len čistota oo hrieohu dáva mOŽIlosť jasného 

pozna.n:ia Boha. Samotné štúdium bez čistoty 

srdca v ni'Čom nepomáha poznať pra.vdu. 

12 Aby sme lepšie porozumeli, ako prechádza sv. 
Bonave.ntúra od vecí existujúcich v hmote 
k pojmom mysleným, duchovným, musíme po
znať niektoré distinkcie (rozdiely), podľa kto
rýchpostupuje v uvažovaní: 

a) ZáviSlosť a vzťah stvoreaJ.ia k Bohu je 
trojaký: ako k Tvorcovi, ako k predmetu po
znania a ako k pôvodcovi nadprirodzeného 
života. Prvým spôsobom je S ním vo vzťahu 
každý tvor, druhým každý rozum, tretím každý 
spravodlivý, Bohu milý duch. 

b) Veci jestvujú trojakým spôsobom: v hmo
ite, v stvorenom rozume a vo večnej Myšlienke 
Božej. 

c) Veci môžeme poznávať trojakým spôso
bom: prirodzeným r()zumom, pomocou viery a 
mimoriadnym osvietenim Ducha Sv. Prvý spô
sob je prístupný všetkým ľuďom, druhý veria
cím, treti len tým, ktorých Boh povolá k mys
tickffinu životu. 

d) Čo sa. týka spôsobu rozumového pozna-
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nia, rozlišujú schola8tici rozum pozná.vajúci 
p o str e horn (íntell.ectus apprehende:ns) a 
rozum poznávajúci ú v a h o u (intel. resol
vens). Úvaha môže byť polovičná alebo úplná 
(semiple.na-plena). - P05trehom poznávame 
vec bez ďalších úvah; polovičnou úvahou dá 
sa niekedy poznať stvorenie bez poznania 
prvého Bytia, úplnou úvahou nemožno ,poznať 

stvorené veci bez poznania Bytia. prvého. 
Napokon treba. ešte upozorniť, že Putovanie 

obsahuje pOOaktOTé stredoveké náJhľady, dnes 
už prekonané. To by však mohol vytýkať iba 
človek ozaj malicherný. 

I. k a pit o l a 

l Ž 83, 6. 
2 Sursumactio - skvelý, ťažko preložirteľný vý

raz Bonaventúrov, značí každý dobrý skutok, 
. zameraný nahor, na osla vu Boha. 

8 mava I., § 1. - Nasledujúci citát je zo Ž 

85, 11. 
4 Ex 3, 18. 
:I Boh mal vo svojej mysli všetky veci už pred 

ich stvOTenim tak ako sochár, skôr než vy
tvorí soohu, už vopred ju má vo svojej mysli. 
- Citát je z Gn 1, 3 a na.sl. 

6 Latinské termíny: animalitas alebo sensualitas, 
spiritus, mens. 
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7 Mk 12, 30 . . 
s Zjav 1, 8. 
o ZIikadlom sú stvorenia. S k r z e z r k a d l o 

poznávame vtedy, keď zo stvorení usudzujeme 
na S1Jvorilteľa (ako ked' poznávame vec, . sto
jacu pred zrkadlom, nie z priameho pohľadu 
na ňu, ale hl'adenim na jej odraz v 2!ľkadle). 

- V z T k a. dIe poznávame vtedy, keď pria
mo v stvoreniach vídúne pôsobenie a pritom
nosť Božiu (ako keď sami stojíme pred zrka
dlom a poznávame sami seba v obraze, od
razenom ·v zIikadle). - Poznanie skrze 
z r k a d 1·0 je úpln~, lebo sa deje uvažovanim, 
poznanie v z r k a dIe je iba neúplné pTe 
stav našej porušenosti. Tým druhým poznaním 
sú obdarení len svätí v nebi a omilostení ľudia 
na zemi. 

10 3 Kr 10, 19. - Ďalšie miesta: lz 6, 2; Ex 24, 16 
a Mt 17, 1 a. na.sI. 

II Latinské termíny: sensus, imaginatio, ratio, 
intellectus, intelligentia, apex mentis. 

12 Gn 2,15. 
IS 1 Kor 1, 30. - Ďalší dtát 1 Tim 1, 5. 
H Scholastické rozdelenie teolog1e, bohovednej 

náuky. 
15 Nazieranie (contemplatio) značí nadprirodze

ný pohľad na pravdu v osvíeteni Duchom 
Svätým. 

16 :2; 83, 8. 
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17 Nadväzuje sa na videnie patriarchu Jakuba 
opísané v Gn 28, 12. - Ďalej sa naráža n~ 
Ex 13, 3 a nasl. Prechod Izraelitov bol pred
obrazum prechodu s tohto sveta k Bohu. 

IB Jn 13, 1. - ĎaJšie citáJty: Sir 24 26 a Múd 
~,~ . 

10 MYslí sa tu smyslové a rozumové poznanie. 
2 0 Naráža. sa na Múd 11, 21. 

2J. La.tinsk.é termin.y: ongo, decursus, terminus. 
- Citát je zo Zid 11, 3. 

22 Prirodzený zákon trval od stvorenia sveta do 
Mojžiša, zákon Písma sv. od Mojžiša po Kr:is1:a 
a zákon milosti od Krista do skončeIllia vekov. 

28 Latinské termíny: origo magnitudo multi
tudo, pulc.hritudo, PleniJtudo, operatio, ' OTdo. 

24 Ideálny výklad Hexa.emeronu. Boh stvoril .naj
prv priestory (spatia), a to v prvý deň prie
stor pre nebeské telesá, v druhý deň priestor 
pre tvory vzdušné a vodné, v treti deň prie
stor pre tvory pozeansk.é. V na.sledujúce tri dni 
potom stvoril obyvatel'w týchto priestoTov. _ 
O výzdObe sa tu hovorí na základe nespráv
neho prekladu z hebrejčiny. 

25 Náuku o 1:2;v. zárodočných silách (rationes 
seminales) prebral sv. Bonaventúra zo sv. 
Augustina. Vel'ký biskup z Hippo na. zá.klade 
nedOlbrého prekladu Vulgaty učil, že Boh .stvo
ril naraz, v jednom okamihu hmotu, obdarenú 
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životnými . zárodkami a riadenú určitými zá
konmi, podľa ktorých sa potom z hmoty vy
vúnul tento svet a jednotlivé bytosti. 

26 Cit. S. Augustinus, vm. de Civita.te Dei, c. 4. 
2T Múd 5, 21. - Ďalšie citáty: !z 91, 5 a !z 103, 24. 

II. k a p it o l a 

1 Latinské termíny: appre:hensio, oblectatio, di
iudicatio. 

2 Náuka gréckeho filozofa Empedokla (nar. 
okolo r. 48 preď Kr.) o štyroch živloch (voda. 
vzduch, oheň a zem), z ktorých je složené vše~ 
tko hmotné, udržala sa až do XVID. storO'Čia. 

II Zid 1, 14. 
4 Celá :táto näuka je prebra tá z Aristotela: II. 

de generat. et corrupt., text. 1 seq. a II. · de 
Alrlma, text 63 seq. 

5 Zásadu »omne, quod mQvetur, . ab allo move
tur<~, vyslOfVil Ariatoteles, VIT. Phys., text 1. 
- O pohybe živočíchov tamtiež VIII" text. 27. 

6 Vnimacia schopnost: delí sa :na. vonkajšiu a 
vnútornú. Vonkajšia zahrnuje päť vonkajších 
s:myslov, vnútorná zasa tzv. sensus communis, 
potom obrazotvornost', schopnosť oceňovaciu 

(aestimativa) a pamäť. 
7 Oba citáty: S. Augusti1l.us, VI. de Musica, 

c. 13, n. 38. 
·8 Kol 1, 15. - ·ĎaMi citát !Zíd 1, 3. 
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9 Cit.. S. Au.gustinus, de Vera relig., c. 18, n. 35. 
10 Cit. S. Augustinus, II. de Libero arbitrio, c. 

14, n. 38. 
II Táto úvaha o čislach je veľmi složitá a značí 

ro:zličné pomery a vzťahy, ktoré sú medzi. ve
cami smyslovými a našimi duševnými schop
nosťami. Ako spomina. sám Bonaventúra, pre
bral ju z knih sv. Augustina De vera religione 
(c. 40--44) a De musica (lib. 6). Sv. Augustin 
opiera sa v týchto čiselných úvahách o Pla-
tóna. . 

12 Latinské termíny: numeri sonantes, occurso
res, progressores, sensuales, memoriales iudi-
eiales, a.rtifi ciales. ' 

18 Cit. Boetl1ius, Lib. I. Arithmet. c. 2. 
14 Iz 6, 2, kde sa hovori, že dve krídla Sera.fa 

zakrývaly jeho nohy. - Porovn.tiež Serafa 
z videnia sv. Františka Assiského na Alverne. 

15 Nadväzuje sa. tu na Rim 1, 20. - Ďalšie ci-
táty: 1 Kor 15, 57 a 1 pt 2, 9. 

IIr. kapitola 

l Naráža sa. na opis mojžišského židovského 
chrámu, Ex. 26 hI. 

2 Bonaventúra rozoznáva trojaké oko: carniB 
(telesné), ktorým človek vidi to, čo jeinimo 
neho; rationis (duševné), ktorým vidí to, čo 
je v ňom samom a contemplationis (nazie
ravé), ktorým v1di to, čo je nad llini. 
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s 1 Kor 15, 12. 

~ Podľa Aristotela (de Praeclic. c. de Quanto) 
veličiny ffilvislé (quantitates oontinuae) sú 
čiara, po;vrch, teleso, miesto a čas; veld.činy 

rozlíšené (<liscretae) sú číSlo a slovo. 

5 Cit. Aristoteles, l. de Poster., c. 8. - Niektoré 
záJkladné dôvody sú pre nás také evidentné 
(naJpr. uvedené p'Iincipy), že nemožno o nich 

vôbec poahybovať, ani im protirečiť. - Na
proti týmto dôvodom stavia Aristoteles »von

kajšie slov()/(<l, o ktorom vždy možno pochybo
vať. 

o Cit. s. Augusrt.irnus, XIV, ďej Trinit., c. 8, n. 11. 

7 Termlny sylogizmu: terminus, propositio, illa
tio. - Nižšie: bytosť, ktorá j.estvuje sama od 

seba - ens per se. 

s Cit. Averroes, m. de Anima, text. 25. 

9 Jn 1, 9 a 1, 1. 

10 CiIt. dielo, c .. 39, n. 72. 

11 Lati.ll:Ské terminy: consilium, iudicium, delSi
derium. 

12 Viď S. Augustinus, VilI. de Trinit., c. 3, n. 4. 

18 BonaventÚTa preberá rozdelenie filozofie od 

sv. Augustina. Prirodzená filozo:fta (nature
lis), hovorí o byti, rozumQ/Vá (rationaJis) o po

znávani a mravná (mora.li.9l) o konaní. 

'4 Ž 75, 5. 
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I V. k a pit o l a 

l lz 24, 20. 
2 Jn 10, 9. - Ďalej náražka. na Gn 2, 9. 
s Gal 4, 26. - Nižšie je citát z Jn 14, 6. 
4 Prostriedkami poznania ostávajú aj tu smysIy, 

ale už nie hrubé, vonkajšie, ale VDIÚtorné, 
zduchovnené. Túto zmenu prevedú v duši tri 
bomké čnosti. 

s Zjav 2, 17. 
6 Pies 3, 6. - Ďalšie citáty: Pies 6, 9 a 8, 5. 
7Vý=a.m tohto slova tu je: nebeský, anjelský. 
s Cinnosť duše na. tomto stupni podobá sa už 

činnosti anjelských chórov, ktorým pOdľa 

Pseudo-bionýza prináleží očisťovať, osvecovať 
a zdokonaľovať ľudí podľa Božieho príkazu. 
Aj 'I'ozdelenie anjelov na deväť chórov po
chádza od Pseudo-Dionýza (De eccles. Hier
-arch., c. 4 § 10). 

9 Cit.: V. de Considerat., c. 5, n. 12. - Nižšie 
citát z 1 Kor 15, 28. 

10 1 Tim 1, 5. - Ďalší citát Rim 13, 10. - O pri
kazoch lásky pozri Mt 22, 40. 

II Zjav. 1, 8. 
12 Tropologický smy,sel písma sv. učí to, čotreba 

robiť, alegorický predkladá _ to, čo treba veriť 
a anagogický ho'VorÍ o tom, v čo dúfame. -
Toto rozdelenie, bežné v období scholastiky, 
dnešná hetrmeneutika už ne,užíva. 
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13 ~ 109, 3. - Ďalši citát ~ 4, 9. - SlO'vá o prí
sahe ~enícha n-adväzujú na Pies 2, 7. 

14 Gal 3, 19. 
15 Rim 5, 5. - Ďalšie citáty: l KO'r 2, 11 a Ef 

3, 18. 

V. kapitola 

J. Cit. S. Augustinus. 83 Qq. q. 51, n. 2. - Ďalej 

sa naráža na O'Pis svätO'stánku v Ex 25-28. 
2 Ex 3, 14. 
8 Lk 18, 19. - . Ďalšie: Sv. Ján Damascénsky, 

Liber I. de Fide O'rthO'd., c. 9 a DiOlllÝZ ATeo
pag., De Divin. NO'm.,. c. 3 § 1. 

" Nie na hociktO'ré bytie, totiž nie na bytie stVO'
rené, . ani me na abstraktný pojem bytia (esse 
analogum), ale na tO' bytie, ktoré je vyjadrené 
slovami »SO'm ten, ktorý jestvuje«:, čjže na 
bytie BO'žské. Jedine tO'tO' Bytie je v úp1nej 
prO'tive s nebytím. 

~ Dobre treba tu rO'Zll.šovať medzi rO'ZUffiCl'ffi po
znávajúcim PO'strehO'm a úvahO'U, medzi. rO'z
UffiCl'ffi prO'sto uvažujúcim a medzi. piatym 
stupňom kO'ntemplácie, o' ktorom sa tu hO'vO'rí. 
Je isté, že rozum poznávajúci postrehom badá 
bytie vo veciach iba nedokO'nale, v najabstrakt
nejšom pojme. Ale tu sa hO'VO'rí o' piatom 
stupm kontemplácie, keď rO'zum poznáva už nie 
prírodzeným spôsO'bO'm, ale obdarený vliatou 
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milO'sťou nazierania, pomocou ktO'rej PO'znáva 
bytie vo sVDjej čistote. NemO'žnO' teda sv. Bo
naventúru O'bviňovať z akéhO'si druhu ontolo
gizmu. 

6 Cit. Aristoteles, II. Metaph .• text. l. 
1 Cit. AristO'teles, V. TO'pic., c. 3. 
B Deut 6, 4. 
9 Naráža sa na Prís.! 16, 4. - Nižšie Zjav l, 8. 

10 Cit. S. Augustinus, VIII. de Civit. Dei, c. 4. 
J.1 Cit. Alanus ab Insulis, Theo!. regul... 7. -

Ďalej cit. Boethius, IV. de Consolat., metr. 9. 
12 Rim ll, 36. - PO'sledný citát z Ex 33, 19. 

V I. k ap i t o l a 

1 Cit. DinO'ýz Areop., de Coe:lest. Hierarch., 
C. 4 § 1. 

2 Alanus ab Irurulis (pO'zri n. 8 predošlej kapi
tO'ly) prirO'vnáva BO'ha k PO'myslO'vej guli, ktO'
rej stredO'm je stvO'renie. V tO'mto smysle ho

. vari sa tu, že stvO'renie vhľadom na nesmier
nosť Božiu je sťa bO'd, stred uprostred O'nej 
nesmiernosti. 

s Latinské termíny: persO'na, hyposta.sis, perso
nalitas, O'rdo, emanatiO', emissiO'. 

4 Ex 25, 20. - Ďalši text Jn 17, 3. 
5 TrO'jaká podstata v KristO'vi: telesná, du

chO'vná a bO'žská. 

151 



6 Zjav l, 8. - Ďalšie citáty zo Zjav 5, 1 a 
Gn2,2. 

VII. kapitola 

l Ef 3, 9. 
2 Ex 12, 11. Ďalšie citáty zo Zjav 2, 17 a 

Lk 23, 43. 
B Naráža sa na Gn 35, 10. 
.i Zjav 2,. 17. - Nižšie 1 Kor 2, 10. 
5 Oba citáJty sú z Pseudo-Dionýza, de Mystica 

Theol., podľa latinského prekladu Scota Eri
genu, c. 1 § 1. 

6 Autori, ktúri pišti o mystickej teologii, starší 
inúvší, jednúmyseľne potvrdzujú náuku sv. 
Bomwen1Júru, prebraJtú od Pseudo-Dionýza, 
ú vrchúlnooon stupni vliatej kontemplácie, na
zývanej ČíTOU kúntempláciou, dú ktorej sa už 
nemiešajú nijaké ľudské predstavy. Všetci 
hovoria aj o tzv. modlitbe v Itemnote, ktorá 
patti k to.muto stupňu. 

1 lz 31, 9. - Ďalšie citáty: Jób 7, 15 a Ex 33,20. 
8 Jn 13, 1. - Ďalšie citáty: Jn 14, 8; 2 Kor 

12, 9; Ž 72, 26 a 105, 48. 
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