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Księga pienvsza

Rozdział I

O kontemplacji i zachęcie <1o niej

Pragnę tu otwarcie wyjaśnić i przedstalvić dla rvspÓlnej korzyści
mistyczn4 arkę Mojże sz.a'I)czynię to' o ile tvlko dane mi będzie, ko-
rzystaj4c z daru natchnienia _ klucza i pocz4tku naszej rr'ie dzy' zdoby-
wanej w nocnym trr-rdzie _ ujawnić zkorzyśct4 dla ludzi to, co rvciqż
pozostaje ukryte w tym sekretnym miejscu' rv te1 kryjÓwce wiedzy,
w ktÓrej spoczyr,vają boskie tajernnice. wiele juz pozytecznych rzeczy
powiedziano w tej materii. Ale rviele jeszcze pozostało do porviedze-
nia. Juz przed nami dokto rzy i ),udzie bardziej od nas przeniklirvi jas-
no rvyłożyl i ,  co t l  arka oznacza, zgodnic z mistycznym rozumieniem
alegorycznym, lub 11. jakim sensie oznacza Chrystusa. My pragniemv
jednak dopowiedzieć coś jeszcze o jej sensie moralnym, nie można
więc nas podejrzewać o nieuważne [cz}tanie dzieł naszych poprzed-
nikÓw]' Aby jednak nasze Staranne opracowanie tematu bardziej ra-
dowało, a nasze własne pragnienie wzbudzało większ4 cześć dla arki,
zoLlaczmy, co sądzi o niej 6w największy z prorokorv [Dalvid], kt6ry
nazywa ją ark4 ślviętości: ',\07st4p, o Panie , na miejsce' lv ktÓrym spo.
czniesz, Ty i arka Twojej potęgi'' l. Zapytajmy, czy ,,arka śrviętości''
bierze nazwę od tcj fzeczy, ktÓr4 nazyrvamy ark4 śrr'iętości? Bacznie
nil,ezy rozwazyć i głęboko zapamiętać, co zostało naz\I/ane ark4 śrr'ię.
tości ze rvzględu na was' ktorych nasz mistrz poucza, mÓrvięc: ,,B4dź-
cie świętymi, poniervaż ja jestem śrr,ięty'' '. Wy zaś, ktltzy dziś i jutro
jcsteście uświęcani, na trzeci dzieri nie zapomnijcie , co znaczy arka
świętości' Ale jeśii rvierzymy podług pra\Va Mojzeszorr,ego, to rvietnV,
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ze kazdy, kto jej dotknęł, został uświęconyJ. Jezeli tak ;'est, ze moc
świętości poclrodzi od niej, to słusznie lud stara się jej dotkn4ć. O,
gdyby się znalazł pośrod was Ów mąz zRamataima' ktÓry okryty płasz-
czem chrvały, jak przystoi najwyższemu kapłanowi, stał się godnywejść
do miejsca najś',viętszego ze świętych' aby moc nie tylko ogląd ać,|ecz
także dotknąć tej, ktor4 zw4 ark4świętości, i ktÓry został oczyszczlny
z nieprarvości srł'oich. Ale c6ż mogę o tym powiedzieć' jeśli to jemu
Ten' ktÓry otwiera, rvręczył kiucz do rviedzy i pozwolił zobaczyćwnę-
trzę arki śu'iętości. S4dzę jednak, ze w tej arce złozono rzecz dro.
gocenną. Bardzo chciałbym wiedzieć, jaka była ta arka, ktÓra mogła
uśrvięcać dotykaj4cych, tak ze zasłużenie nazwano j4 ark4 świętości'
Nie w4tpię zaś, ze m4drość jest tym, co zwycięza zło'' Ponadto wiem,
iż wszyscy, ktlrzy zostali uzdrowieni, od pocz4tku byli uzdrorvieni
przez mądrość6' Aie i to jest dostatecznie Znane' że nikt, jeśli nie bę-
dzie przy nim mądrości, nie może podobać się Bogu. Czy ktoś mogłby
rv4tpić, iż do uśrr'ięcenia człowieka potrzeba oczyszczenia ze wSZySt.
kich jego nieprarvości, a takze t.rzeba oczyszczęnia umysłu z wszelkiej
niegodziwości i zła? To one bowiem plami4 człowieka. Zostaje on
oczyszczony przez m4drość, gdy ta' zysku,14c przewagę' zvrycięza zło'
M4drość wypełnia wtedy całego człowieka i wszystkim łagodnie kie-
ruje7. To rvłaśnie oczyszczenie, jak sądzę, jest oświeceniem.

ZanimPan rozkazał Mojżeszowi zbudować świ4tynię, najpierw po.
uczył go,jak zbtrdorvać arkę, by dzięki temu dowiedział się, jak uczynić
u'szystko inne. Urvazam Arkę Przymierza za szczego|ny i najwazniejszy
śu'ięty przybytek. Nikt w to nie wątpił z racji tych wszystl<lch rzeczy,
ktÓre zarl,'ierała.

Ktoś' kto spyta, jakq łaskę może oznaczać ten święty przybytek,
ktory posiadał u'iększ4 godność niż wszystkie inne, ten łatwo się dowie
- o ile tylko nie podda się zw4tpieniu - ze Maria wybrała naj|epsz4
Cz4Stkę. Jakę to najlepsz4 cz4Stkę rł1'brała Maria? Spoczęła ona i pa-
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trzyła,jak dobry jest Pans. Bo jak porr'iada Pismo iul.9, Marta troszczyła

się o rożne rzeczy, Maria zaś stedz4c u stÓp Pana' słuchała Jego sł6rv'

Najwyższq m4drość Boga ukrylv a14cq się w ciele , ktorej nie mogła ogl4-

dać cielesnymi oczami, słuchaj4c rozumiała. a rozumiej4c - widziała
j4, i * ten spos<ib siedz4c oraz słuchaj4c' oddart'rrła się kontenplacji

n,ajwyzszei prawdy. To jest ta cz4stka, p.5." q,ybranym i doskonałym

nigcly nie nroże być oclebrana. To rzeczyrr'iście jest dzięło, ktore nigdv

się nie koriczy' A]bowicrn kontemplacja prarvdy ma poczatek rv tym

zyciu' iccz rt, życir: prz'vszłym trrr'a nieprzenr,anie. Zaiste, to dzięki kon-

tenplacji prawdy człorr,iek zar|yvno kieruje się ku spralviedliwości' jak

i ku chwale [wiecznejJ.
Widzisz więc, ze łaska kontemplacji słusznie jest pozllawana w tym

świętym przybytku, a dzięki srr'ej godności jest przedkładana w boskiej

śrr.iqtyni nad wszystko intre. o, jakaz to szczegolna łaska! SzczegÓInie

rvybrana, abyśmy dzięki niej juz teraz byli uśu,ięceni, a rv przyszłości

stali się błogosłarvieni. Jeżeli rr'ięc dzięki arce śrr'iętości rr,e rr'łaścirr,y

sposob poznajenry łaskę kontenrplacji, to słusznie d4zynv do tej łaski,

ktora, ;eśli ją przyjmienry, nie tylko nas oczyści, ale takze uśrr.ięci. Bez

w4tpienia nic tak nie oczyszcza serca z u'szelkieJ ziemskiej nriłości, nic

tak nie zagfzewa ducha do miłości niebiaóskiej. Ona sama jest tym,

co oczyszcza, Salna jest tym, co uśrvięca, aby dzięki nieustanncj kon.

templacji pra',vdy i pogardzie dla świata człou,iek stał się czysty '0 i aby
dzięki miłości do Boga stał się śrr,iętY.

Rozdział II

O tyrn' że ta łaska jest pożytcczna lub miła dla tych, ktÓrzv o ni4 zabiegaiq

Ta sirma jednak arka, ktor4 Dau' id nazlt ,ał ark4 śrviętości. przez

Mojzesza była zrvana Arką Przymie rza' Ale dlaczego arka' dlacze-
go przyrnicrza _ nie z kimkolwiek, lecz rr,łaśnie z Panem? V'ierny,
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ze rv skrzyni sę przechorr''yrvane zwykle rcizne drogocenne rzeczy:
złoto' srebro i szlachetne kan-rienie' .Iezeli zzrś przi'1ygłatrrv na rnyśl
skarbiec mqdrości i  rv iedzy, to od razu odkryjenry, że jest to kryj6w.
ka tego rodzaju skarbor '" ' . .[aka skrzynia będzie bardziej godna takie-
go zadzrnia niż ltrdzka l l l te l igencja? otoż arka ta została zbudowana
i pozłocona dzięki boskienu nauczaniu, kiedy ludzka intel igerrcja
została rvvniesiona do łaski kontempiacj i  lnocq boskiej inspiracj i
i  mocą boskiego objarvienia'  Gdy zaś w obecnym życiu dochodzimy
do tej łaski, to czyz nię przyjnrLrjemv jakichś darorr, ou'cj przyszłej
pełni, gdzie będziemy się oddarvać l l ieustannej i  wiecznej kolrtem.
placj i2 Tę łaskę przyjnrrrjemy zaś jako dar boskiej obietnicy, jakby
rękojmię boskiej miłości, jak gdybv lv ięzv przyrnierze i  panl i4tkę
rvzajemnej miłości. Czyz nie dostrzegasz rvięc, że słusznie nazyrr 'a s ię
j4 Arką Przynrierza Panskiego, bo rr 'r l iej  i  poprzcz nią jest przedsta-
rviona tak u,ieika łaska?

T'en, kto rvięrzy i pragnie rr, sobie przviąć tęn az tak rr'ielki do.
u,od miłości, porr.inien chętnie przygotou/ać się do wszelkiego trudu.
Nie rr'4tpię, że jest rvśrod rł'as jakiś sługa hebrajski, ktory chętnie słu-
zyłb,- przez sześć lat, abi' rv siodnynl roku odejść rvolno bez zapłaty,
tak zę dalej pozostau'ałby bez kontemplacji prar'"'dy. Gdyby zaś znalazł
się rr.śrÓd rr,as Jakub lub ktoś zasługujqcy na jcgo nriatlo, jako mqż silny
i dzielny rv rvalce, dobry zapaśrrik i ktoś, kto potrafi pokonać wady
i zrt,rycięzyć b4dź to dzięki męSt$'u, bqc|ź to dzięki roztropności - taki
człorviek naprarvdę chętnie słuzyłby lat siedem i jeszcze raz siedem'
by choćby po latach' uściskać Rachelę. Taka łaska sprawiłaby, ze prze-
pełnionemu miłości4 rtryc1ałoby się to tylko kilkona dniarrri. Ten, kto
chce doczekać uścisku Racheli, musi koniecznie przcz lat siedem i jesz-
Czę raz siedet-n słuzyć, abv nauczyć się unikania nie tylko zł1'ch czynÓrv,
lecz takze prÓznvclr myśli. lWielu luclzi, unriej4cych na\\ret uzyskać
spokÓj cielesrrv, nie potrati jednak zapanorł'ać nad sercenr: nie urnię
szabatu uczynić szabatem i dlatego nie może rrrypełnić tego, co CZy.
tamy w Psalmie; ,,Uspokojcie się i zob,aczcl'e, ze ja jestem Bogietl' ' l1.
Ieżeli ]udzie ci uspokoją ciało, ale będą się błąkać gclzicś Sercem, \\'cllie
nie zasłvzą, aby zobaczyć, jak słodki jest Pan, jak dobry jest Bog Izraela
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c1la tych, ktorzy Są prawego se rca12. Dlatego tez wrogowie wyślrriewa-
ją ich szabatlr- AJe prarr,dzirły Jakub nie przestaje pracować, słuz4c

u prawdziwego Labana, dopciki nie doidzie do celu swego pragnienia.

Julub będzie wtedy prarvdzirvie oczyszczotly, poniert'az dostępi chu'a.

ły, ktor.j blaskiem Ó1.i.. obdarzył go u siebie i ktÓr4 posiadał przed

st*o.,e'1ie- świata1r. Musiał cierpieć, by dost4pić chu,ały, by jej blasku

przydać srvojej służebrlości i by stać się prawdzirr'ie czystym' nad śnieg

urybielonyml5, urvienczonym koron4 czci i chwały, by stać się piękniej-

szym nie iylko od syncirv ludzkich, lecz rorvniez od duchow anielskich,

dla ktorych stanię s ię wzorem]6.
Czy nie widzisz 1uz, jakajest ta łaska, dla ktÓrej pracujemy zarow.

no cierpliwie, jak chętnie, l kt6r4 zdobywamy z tak rr,ielkim rvysiłkiem,

" 
posiadu'11y z tak rvielk4 radością? o tej łasce Mojzesz rrryport'iada się

wielokrotnie w su,ych księgach w znaczeniu przenośnym. Ale tu' gdzie

podzielił j4 na rodzaje, najpełniej vryrazł' jej mistvczną tajetnnicę.

Rozdział III

O rvłaściwościacl'r kontemplacji albo czym się ona r6żni
ocl medytacii i myśienra

Abyśrny z korzyścią zdoła\i poj4ć i słusznie osądzić to, Co trzeba

powiedzieć o kontemplacji, pov'inniśmy rvcześnie]. rozrvazyć, czym

iest ona w srvojej definicji lub określeniu i rv jaki sposob rÓżni się od my.

ślcnia lub od nredytacji. \Wiadomo, ze jedna i ta sama nlateria inaczej
jest ujmowana przez myśl, inaczej jest rozpatrywana przez medytację,

a inaczejjest podziwiana przezkontemplac 1ę, T e trzy sposoby poznania

rozni4 się znacznie narvzajem, choć niekie dy zbteg.aj4 się rv jednej nra-

terii. Na |edn4 i tę Sam4 materię inaczej oddziałuje myśl, inaczej medy-
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tacja, a jeszcze inaczej kontenplacja' Myśl bł4ka się bezładnie tu i tarn,
id4c porvoli poprzęz rozne błędy bez dotarcia do celu. Medytacja zaś
d4ży prosto do celu częSto popfzez trudności i kłopoty, ale z u,iclk4
przenryślności4 umysłu' Kontemplacja rv srvobodnym locie poszerza
zakres działania, dok4dkolrviek j4 ponvie cudowny zapał. Myśl pełza,
medytacja kroczy, a Często biegnie. Kontempiac ja zaś ogarnia w swym
locie rvszystko i gdyby zechciała, osi4gnęłaby \\ryzyny poznania. My.
ślenie przychodzi bez trudu i owocu. W medytacji mamy trud wraz
Z ou'oCem pracy' Kontemplacja tnva bez żadrlcgo trudu, ale jednak daje
owoce . W myśli jest rozproszenie, rv mcdytacji poszukirvanie, rv kon-
templacji podzirv i zachrryt. Myślenie pochodzi zv,ryobraźni, medytacja
z rozulnu, a kontemplacja z inteiigencji.

oto s4 te trzyi wyobraźnia, rozun i inteligencja' Inteiigenc ja zaj
nu1e najwyzsze miejsce, uryobraźnia rrajrriższe' a rozum pośrednie.
\(1sz1'stkie fzeczy, ktore podlegaj4 nizszemu zmysłowi, z konieczno-
ści podlegają zmysłorvi wyzszemtr' St4d rvynika, ze roz|]m, obejmLr-
jqc rr'sz1'stko to, Co ob,ięła wyobraźnia, ogarnia nadto rzęCzy lvryzszc'
Podobr.rie te rzęCzy, ktÓre obejrnuje rvyobraźnia i roztlm' a nawet te,
ktore nie mog4 być przez nie ujęte, ogarnia już inteligencja. Widocz.
ny promieri kontemplacji, ktory rvszy'stko oświeca, jako ukryty rozwija
się dalej. A mimo ze zwyk'lc uInysl zajrnuje się t4 sam4 rzccz4' inaczej
jest ni4 za-jęty rr' nryślerriu, inaczej rł' nedytac,ji , inaczej rv kontemplacji,
i choć nie r6żnqdrog4, to jednak wznosz4 się one roznym ruchenr' Myśl
zawsze przechodzi od jednego do clrugiego ruchem błądz4cyni, medy-
tacja zmierza rr,1.tnvale do czegoś jednego, a kontemplacja rozlewa się
na niezliczone rzeczy pod postacią jednego promienia ogl4du' Dzięki
inteligencji łuk un1,'słu rozcit1ga się bezgranicznie, ostrze kontempiuj4.
cego umysłu \\yostrza się, aby uzyskać zdolność ogarnięcia rvielu rzeczy
i przenik'lirł'ość zgłębie nia rzeczy subtelnych. Kontemplacja nie moze
być nigdy pozbarviona pewnej zyrvotności inteligencji. Jak bowiem
dzięki inteiigencji śrr,iatło unysłu utu'ierdza się w rzeczach cielesnych,
tak,1est ocz1tr,iste, ze dzięki jej mocy poszęrza się pod postaciq jedne-
go aktu oglądu do ogarnięcia niesko czoności rv rzeczach cielesnych.
Jezeli tylko kontempluj4cy umysł rozci4g,a się na to, co najniższe , ,jeśli
rr'znosi się do tego, Co najrvyzsze, jeśli zvskujc ostrość rr,idzenia rZcCZy
niezbadanvch' 1eśli dzięki cuclorr.nej sile nagłego działanitt zostajc 1.lo-

[ł'l'szar,] z'e ltu. wiktord
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nvany przez rzeczy niezliczone, wszystko to dzieje się bez w4tpicnia
dzięki jakiejś sile intelige ncji' Tc strvierdze nt a s4przytaczalle przez t}'ch.
ktorzy r'vprorvadzaj4 niervłaścirr,e rozunlie rrie , iż najnizsze rzęCzy są ob.
jęte ogl4dem inteiigencji lub ze',v pełni rltl\ez4do kontemplacji. Jednak
szczcgołowo i rvłaścirvie kontemplacją naz1rr,amy to, Co dotyczy rzęCzy
rvzniosłych, gdzie umysł posługtrje się czvst4 intelige ncj4. Kontenlplacja
dotyczy zawsze a|bo rzeczy objawiaj4cych się dzięki s'nvej naturze, albo
rZeCZy znanvch blizej dzięki nauce i studiorr'aniu, albo rzęczy oczyrvi-
stych na mocy boskiego obiarvienia.

Rozdział IV

Defir-ric j a szczeg łorva kc-,ntem p lac j i, medytac ji i myślen ia

Wydaje się, ze :r'ozna je zdefiniorr'ać następuj4Co' Kontempla.
cja jest \\Iolnyn aktem przenikliwości umysłu porwanego zachrrrytem
do oglądania cudorv M4drości [BożejJ, jak chciał z pev'nością najrr,aż-
niejszy teolog naszych czasÓ\'u,l7, ktor;' zdefiniował j4 tymi słorvamt:
Kontemplac;a jest przenikliurym i rvolnym aktem ogl4du umvsłowego,
rozci4gniętym na rzeczy' kt6re wymagają całkorr'itei przenik1ir'"'ości.
Medytacja zaś jest aktem gorliu,ejintencji umysłu zwi4zarlego z pilnym
badaniem czegoś' Albo taka definicja: medytacja jest aktem troskliwego
oglądu umysłu ogarniętego grr'ahownym poszukirr'aniem prawdy, my-
ślenie natolliast jest aktem beztroskiego ogl4du umysłu skierorł'atrym
ku rozproszetliu rzeczy rv wielości.

Wydaje się zatem, ze te trz\J tworz4 coś u'spÓlnego i substancjal-
nie stanorr'ią jakby pewien rodzaj poznania umvsłorvego' Nie nozna
borviem słusznie przyj4ć ani nazvłać zadnej z nich tam, gdzie unrysł
niczego nie pojmuje. Tak dla kontemplacji, jak dla medvtacji czymś
rvspolnym jest zajęcie się rzeczanri poz\.tecznyrni i szczegolne, a na\vet
nieustanne tnvanie w rozwazaniu mądrości lub rr'iedzy' A]e zwł'kle
rlzniąsię od nyślenia tym, ze człou,iek przy pomocv pojedynczych po-
rttszeti Przyzvyczaił się urvalni,;rć od rzęczy zbędrrych i błahych, i bez

l ;  Choclz i  o IItrgona zc Śrr ' '  \\1 iktora
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zadnego jarzma tajernnicy nrieszał się do \łISZvStkiego lub doprowadził
się do zguby.

Natonriast rvspolne dla kontemplacji i nryślenia jest przebieganie
lv jakimś wolnym ruchu i dzięki srvobodnej skłonności tu i tam oraz
powstrzymanie się bez zadnych trudności od p1vałtowt'lcgo pragnienia
rozproszenia. Tym zaś rozni4się najbardzie; od medytacji, ktorej badanie
ł4cz1' się zawsze z jakimś trudem przenryślności, ze bez zadnej truclności
umysłu po;mują rzeczy trudne, wdzieraj4 się lr, to' co zamknięte, przę-
nikaj4 to, co tajenrnicze' Często zdarz'a się, zc rv przeniklirr'ości lraszych
nyśli umysł natrafia na coś takiego, że stara się czegoś nagle dorviedzieć
i odu'aznie postępuje naprzod. Ąe kiedy umvsł zadou,alając się srvym
pragnienierrr dokłacla Stara clo poszukirvania rr'iedzy, rvtedy rv myśleniu
przekracza sam sposob myślenia i mvśienie przechodzi rv medytację' Za-
zl,rryczaj coś podobnego zdarza się w medytacji. Umysł bowiem zrr,yk'le
z chcirvością przyjnlu;e prarr'dę, dopoki jest poszukiwana i na koniec
znd'eziona, z radością j4 podzirł'ia i jak najdłuzej trwa 11' je; uwielbieniu.
Ato juz stanoni przekroczenie sposobu medytacji w medytowaniu i przcj-
ście medytacji u' kor-rtempiację. Dla kontemplacji bowiem jest właścirve
zwi4zanie radości s\\/ego oglqdu z podzirvem' I tym rvłaśnie kontcmplacja
rrydaje się rożnić zarÓwno od medytacji, jak i od myślenia' Myślenie , jak
już stwierdziiiśmy, zżlwsze bł.4dziid4c naprzod i nvraca się tu i tam, a me-
dytacja lłytnvale id4c naprzo d, zarvsze zmierzzl do rucczy ostatecznych.

Rozdział VI

o tl'm, jakie s4 rodzaje kontenlplacji

Jest sześć rodzajorv kontemplacji całkorvicie rÓżnych między sob4'
Pienvszy Zawarty jest u' 11,yobraźni i dokonuje się dzięki samej rr,1'ob-
raźni. Drugi zarvartv jest rv rryob raźnt, a przcbiega zgodnie z rozumem.
Trzęci zaw^rty jest rv rozunrie, ale staje się dzięki wyobraźni. Czwarty
zawarty jest rv rozutnie zgodnie Z rozumem. Pi4ty rvystępuje ponad ro-
Zlln]em' Szosty jest ponad rozumem i 1yydaje się być Spoza rozunl'u'Za-
tem drva rodzaje kontenp]acji rłystępują w rr.r'obraźni, drva rt, fozumie
i chva rv inteligencji.
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posługuje się podobie strvem przeniesionym Z wyobrazenia rzeczy
rvidzialnych, i dzięki temLl rozl(nl jest rvspie rilny w roz\\razaniu rZcCZy
niewiclzialnych. Słusznie więc rnorvimy, że ta kontemplacja występuje
\\r rozumie' a\e zachodzi podłLrg \\ryobraźni, choć jest potL|szana przez
rozul]lowanie, skoro każde jej rozunorvanie i afgun]entacja czerpi4
fundament i otrzymuj4 wsparcie od u1'obraźni, a rozum czerpic srvoje

1loszukir','atrie i uznanie od u'łaścirvości przedrniotÓrr' rr'Tobraźni'
Czwarty rodzaj kontemplacji uystępuje w rozumie i jest kształtorva-

|1y ptzcz rozurn. Dzieje się tak, gdy poza rvszclkinr porz4dkielll w1.obraź-
ni umysł zmierza tylko do tego, czego nie rr,ie wyobraźnia, ale co umysł
zbiera dzięki rozumowaniu lub ogarnia dzięki rozumorr'i. l'rwamy w tego
rodzaju speku,lacji, kiedy doprou,adzamy do zrozumieria rzeczy niervi-
dzialne dla nas, o ktÓrych wiemy z dośrr,iadczenia lub ktÓre ujrnujenry
clzięki inteligencji, a poprzez ich zrozunrienie rvznosimy się do kontenr-
placji niebieskich duchow i wyższych dÓbr intelektua]nych' Ta kontem-
placja polega na rozumie, gdyz pomijaj4c rzęCzy zmysłorve d4ży tylko
do rzeczy poznawanych intelektualnie. Ta kontcmplacja zdaje się brać
poczqtek i przvjmorr,'ać oprrrcie od rzeczy dla nas nierr'idzialnych, ktore
ludzki umysł zna dzię\<s dośrviadczeniu lub pojmuje dzięki rvspolnej in.
teligencji. Ale bior4c to pod uwagę słusznie mÓrr,imy, ze ta kontemplacja
polega na rozumie, gdyż te nierr,idzialne dla nas rzeczy ujmtrjemy rozu.
mem, a rł'nim SamYm przekraczaj4 one minimalnie sam sposÓb rozu.
morvania. Dlatego ta konternplacja przebiega tylko zgodnie z rozumerl,
gdyzł4czy w rozulTlowaniu to, co pochodzi z rzeczy niewidzialnych zn'a.
rrvch dzięki doświadczeniu' z inrr1'mi, ktorych nie zna z clośrviadczenia.
W tej konternplacji ludzki umysł najpierw uZFVa czystej inteligencji,
ź1 San]a nasza inteligencja porzuciwszy u'szelki porz4dek wyobraźni zdaje
się najpienv poznalr,ać w tym dzia}aniu san4 siebie. Bo chociaz u' tych
poprzednich rodzajachkontemplacji wydaje się być nieobecna, to jednak
Zawsze rr,rystępuje t.vlko za pośrednicnr'ern fozulllu a]bo też rr'ryobraźni.
fam używa ich jakbv narzędzia i kieruje się jakby poprzez zwierciadło.
Tu zaś dział'a sama przez się i konternpiuje jakby pojęciorr,o (per specien).
Tu rr,ięc skłarria się jakby do tego, co niskie, skoro sama z siebie zupełnie
rlie moze schodzić ku czemuś nizszemu'

Porviedzieliśnr.v, że pi4ty rodzaj kontemplacji jest ponacl rozull]em'
a 1edr'rak nie jest czyrnś Spoza rozumu' \07 t1.m rvyniesienir-r unysłu

Nasza kontemplacja jest rozxvazana bez rr'4tpienia rr' rr'yobraźni

lvtedy' kiedy rv tym roz\\,azanilt forrrra rvidzialrrych rzęCzy i rr1'obra.

zenie s;lrowadzaj,1się do siebic, gdy podzilr'iajac rozlr.azamy, a rozwa-

zaj4c podzlrviam1.te ciała' ktore chr''ytamy clzięki cielesnemu zmysło.

*i j"ko liczne, jako rvielkie' jako rożnorodtle, jako piękne i radosne ,

i w tych u.Szystkich Sr$,orzeniach czcimy trroc, nr4drość i szczodrość

orr,ej Nadistoty, a odclaj4c jej cześć jedr-roczcśnie podzirr'ianrv. Nasza

kontemplac ja zrvraca się zaś ku wyobraźni i jest kształtorr'ana zgodnie

Z Sal1.}Q u.vobraźrli4 rr,teJy, kicdy nie be<lanr5' niczcgo rr' argttnletrtacji

ani nie poszukuiemy niczego w rozumo\\'aniu. Vtedy wolny akt na-

szego umysłu pocl4ża tarrl, dokqd porFva go zachrr'yt dla takich cud6rt'

natury.
Ij..,gi rodzaj kontenlp1acji polega na rryobraźni, aie jest kształ-

to\ł,any przez toztlllr oraz przebiega zgodnie z rozumem. Dzieje się

tuk *i"jy, gcly zrr,racamy, się do tego, co jest Zawarte rt, lr'yobraźni

i co przynai.zy do pie nr,szego rodza,u konternplac ji, 1ak juŻ strvie rdzili.

ś-y, a czego poszukujerny i co badamy rozumem' a zbadane i poznane

doprowadzamy do zrozumięnia poł4czonego z podzirven-r. \W tamtym

rodzaju tropimy, rozwzlzamy i podzirviamy rolr'niez Sanrę rzeczv' \ł' tyln

ich pojęcia, porządek, dyspozycję l przyczynę kazdej tzęCzy, spos b

istnienia i użytecznośc. Toteż ta kontemplacja polega l'ra rvyobraźtli,

ale przebiega zgodnie z rozume m, gdyz roztvaza to, co jest zarvarte v'g'y-

obiaźni' i itl"i \\I tynl zakresie ta kontemplacja, rv ktÓrej rozum bada

rzęCzy widzialne, wyda;e się polegać na rclzumie , to jednak słuszniej

bęclzie porr,iedzieć, ze polega na rvyobraźni, gdyż cokolrviek roztx,azaj4c

badamy rr. niej lub poszukujemy, to bez w4tpienia rrykorzystujemy to,

co jest Za\'!,arte w wyobraźni, skoro ze względu na te rzęCzy i rr.ok6ł nich

prou'aclz i tny rozu'azalt ia.
MÓwiliśmy juz, ze t"rzeci rodzaj kontemplacji rr,rystępuje w rozumie'

a kształtowany jest przez rrvobraźnię, Ten rodzaj kontemplacji stosu.
jemy prawdzirvie u'tedy, gdy poprzez podobizny rzeczy rvidzialnych

rvznosimv się do rozwazttnia rzeczy niervidzialnyclr. Ta spekulacja po.

lega na rozumie, gdyż dzięki intencji i poszukirvaniu dociera do tych

,.",,y, ktore przekraczaj4rvyobraźnię' skoro zmierza tylko do rzeczy

niervidzialnych, a zu,ł'aszcza tvch, kt6re ujrlujemy' rozul]lem' A mÓlr,i.

nry. Ze jest kształtowana przez rr'yobraźnię dlatego, że rr' tej spekuiacji
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wspinamy się na rvyżyny konterrrplacji, kiedy poznajemy coś z boskiego
objawienia, czego nie jest rr' Stanie pojqć rv pełrri zaden ludzki rozulT)
i czego nie jesteśmy $'Stanie zbadać rv zadnym naszym rozuno\\'aniu.
S4 to rzeczy dotyczące boskiej natury i Jego prostej istoty, rv ktÓre wie.
rzymy i ktorych dou'odziny na podstalvie autorytetu Pisma śrv. otoż
nasza kontcnplacja prau'dziwie rvznosi się ponad rozulll rvtedy, gdy

duch poprzez rvyniesienie umysłu poznaje to, Co przekracza grani-

ce zdolności poznasłczych człorvieka' Ale nalezy przyjąć, że odb;'r'''a
się to ponad rozumcm, lecz nie poza fozllmem, kiedv ludzki rozum
nie moze sprzeciu.ić Się temu, co zostało ujęt.eprzez błysk inteligencji,

chyba zeby zadorvalał się raczej czymś łanviejszym i zartował ze Swego
ś''viade crwa.

Szostym rodzajenr kontemplacji nazu'ano ten, w ktÓrym zwraca-
my się do tego, co jest ponad rozumem' i co urydaje się być poza nim
albo narvet wbrew rozumolvi. !7 tym najwyższvm i najgodniejszym
ze wszystkich rodzajÓrr' kontemPlac-ji u,yniesion1' umysł naprawclę
raduje się i cieszy, gdy dzięki opromienieniu boskim ślviatłem pozna.
je i roz:waza to' co przeczy kazdemu ludzkienu rozumott'i. SpośrÓd
wszystkich innych rzęCzy dotyczy to TrÓjcy OsÓb Boskich, rr' ktÓre
mamy przykazane rr'ierzyć' Gdy ludzki rozum zastanarr'ia się rrad nimi,
to r'"ydaje się tylko im przeczyć.

Tlun. J dcek Ru szczyi ski

Don',,r*rx GuxDrssALVr
( o k .  t t 1 0  o k .  1 190 ,

WPROWI\DZENlt l '  Donl inik (]urrdissalvi działał u.Hiszpani i lv clruuicj po-
łorr ' ie drr.unastego Stt l iccia; nierr1,kluczorre , zc br,ł ZvJcm konrvcrrvtą. Nie zrra-
nlv ani dokładne; cJatr '  jeeo ttrodzcl l ia, ani śmicrci '  dysponujer-l- lv jed1.l l ic nic-
perr 'n1,mi danvni '  pozrvalającvmi przvl luszczać, że urodził się być może około
roku 1 ] 10, zmarł zaś krÓtko po rc.ku 1 190. Bl 'ł kanonikiem i archicl iakoneln
rt. Segorr'ii. potenl lr' f.oledo' edzie practlrr'ał' zrviqzarly z t'amtcjsz,.1 sfunrlą

..szkoł4. tłumlczr' '  rozrvijajqcą najbardziej ozrrviolr4 działahiość za arcybisku.
pa Ra jmunda z  To lcdo i  pod jego pat ronatcm 

, l r126-1151) .  
Na lczał  c lo  t la i r r ,az -

r l iejszr,ch przedstarr ' ic iel i  tej szkołv. I)rzetłrrmaczył, satn lub rr.e rvsp łpracv,
miętlzr ' innr'nl i  () jt,szl, lMetafizY,l:ę Arviccl ln1., I ' iber d,c scien/i ls,De or!u sctcn-
t itt ruł t, D e t n t el lect tt A1-Farabiego, F on.r u t t a t, Ibn Gabirola (Av' icebrona) oraz
Llber dc dąfinit lonibus Izaaka lzraelego' Ktorc z tvch tłurnacz"' i  11.yszł! rvvł.lcz.
nie spod jego piÓra, t l ie można or7'ec z całq pcrvrlością, jak rr. iadomo - przy;l i .
slrr'allie tłttnraczv do określor'rvch tekstćlrr' jest rr'ci4ż jeszczc przedniotern ba-
cla i kolejnvch rerl, iz i i .  fak sanro nie rr 'pcłni rozsz1'frorr ' irne zostały nazrr, iska
jego err.entualr.r ' , ,ch rr.społpracorvnikćlrr ' '  Najczęściej kojarzv się go z.]ancrn (?)

Au'el-rdauthem (Au'endaud, Jan l l iszpan/), przechrzczon),m Zvdcnl. koml-l i-
l a torem i tłumaczen l  rvłaśnic ,  dz iała j4cr -n l  gł  w l ie  r r ' l a tac i r  11]0 .1180 '  i  *1 , -
stępuj4cvrn pocl rr ' ielonla inl iotr lrmi, co nloze na$,et naSu\Vać rnyśl o nic jednej,

a ki lku osobach. krvj4cvch się pod tvmi określenianl i . Najbarclziej znanynl
źlrgl lnlentcm za lr 'społPraca Gundissa]viego z Arr 'c l ' lc lauthem jest shl lny l ist
dedvkacvjny do Jana z Toledo. tamtejszego arcvŁ' iskupa rv latach ] '1'52 Ll66,
dołączorl ' , 'do przekłac1u De anit l la r\ lr. icct- lt- lv ' List ten 11'ymicni i l  , jako tłlrmaczy:
Arvctrclautha -Zvda i archicl iakc.rna Donrinika, Zsocinie z l istcnl, Au,enclauth

tłumaczr'ł słorr.o po słolr ' ic z arlrbskiego na jęzl 'k narodorr'Y, a Donlir-r ik z kolei
z 1ęz' l ,ka t laro.lorr 'ego na łaci l- lę' Przvjęło się sąclzic., żc taka rvłeśnic była o96lr l ic


