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EUROPEJSKIE PRAÎDY DUCHOWOSÂCI I ICH WPèYW
NA TRADYCJEÎ POLSKIEJ DUCHOWOSÂCI

ObecnosÂcÂ w tradycji polskiej duchowosÂci rozwijanych w Europie zasadniczych jej praÎdoÂw jest zagadnieniem niezwykle wazÇnym, ale i trudnym zarazem.
Wymaga bowiem zauwazÇenia wielu kwestii, ktoÂre przenikaøy, zwøaszcza
w okresie powstawania i rozwoju sÂredniowiecznych uniwersytetoÂw, do poszczegoÂlnych krajoÂw i narodoÂw, w tym takzÇe do Polski1. Niniejsze opracowanie
skupi naszaÎ uwageÎ na wybranych praÎdach europejskiej duchowosÂci przenikajaÎcych takzÇe do duchowosÂci polskiej, zwøaszcza w okresie sÂredniowiecza i czasach nowozÇytnych oraz najnowszych.

1. SÂREDNIOWIECZE

Teologia i zwiaÎzana z niaÎ duchowosÂcÂ misyjna, ktoÂra na ziemiach polskich
realizowana byøa w duzÇym stopniu poprzez prowadzonaÎ metodaÎ perswazji
dziaøalnosÂcÂ mnichoÂw iroszkockich, znajduje sieÎ u podstaw ksztaøtowania i rozwoju rodzimej duchowosÂci. Wspomniani mnisi i ich dokonania przenikaøy
gøoÂwnie z terenu cesarstwa niemieckiego. PodobnaÎ w pewnej mierze, ale i zdecydowanie skuteczniejszaÎ formeÎ ewangelizacji ± poprzez praceÎ misyjnaÎ ± zastosowali na terenach Polski mnisi benedyktynÂscy, ktoÂrzy przybyli do nas z poøudnia kontynentu, gøoÂwnie z Italii i Czech2.
WartosÂci duchowe, ktoÂre przyniosøo chrzesÂcijanÂstwo, wpøywaøy pozytywnie
na ugruntowanie naszej narodowej i kulturowej tozÇsamosÂci, czego widocznym
skutkiem byøo roÂwniezÇ podjeÎcie wysiøku zmierzajaÎcego do zachowania wøasnej
panÂstwowosÂci3. ZauwazÇalny jest takzÇe w tym czasie wpøyw tradycji wschodniej,
1

M. Rechowicz, PoczaÎtki i rozwoÂj kultury scholastycznej (do konÂca XIV wieku), w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 1, Lublin 1974, s. 21.
2
K. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 23.
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zwøaszcza w okresie dziaøalnosÂci misyjnej braci soøunÂskich Cyryla i Metodego.
Polska jednak, mimo sÂcierania sieÎ dwu tradycji, pozostaøa w znacznym stopniu,
co takzÇe jest zrozumiaøe, pod wpøywem oddziaøywania chrzesÂcijanÂskiego Zachodu. PodkresÂlicÂ warto roÂwniezÇ, izÇ przyjeÎta wiara stwarzaøa mozÇliwosÂcÂ, a takzÇe
skøaniaøa, do wypracowania nowych metod ewangelizacji. Zasadniczym elementem, ktoÂry zapozÇyczono z kreÎgu kultury karolinÂskiej byøa, jak wspomniano,
zasada wolnej perswazji. Polegaøa ona na przekazie zasad wiary i chrzesÂcijanÂskiej moralnosÂci oraz prowadziøa do decyzji udzielenia chrztu. Obce byøo stosowanie metod siøowych jako sprzecznych z duchem Chrystusowej Ewangelii.
Warto takzÇe zauwazÇycÂ, izÇ tego rodzaju podejsÂcie zaowocowaøo z czasem wypracowaniem zasady tolerancji, søynnej nie tylko w Polsce. Przykøad takiej
postawy daø rektor Akademii Krakowskiej Paweø Wøodkowic (+ok. 1443 r.),
ktoÂry na Soborze w Konstancji apelowaø do jego uczestnikoÂw, by nie stosowacÂ
przemocy przy nawracaniu na chrzesÂcijanÂstwo4.
PoczaÎtkowy okres chrzesÂcijanÂstwa na ziemiach polskich øaÎczy sieÎ bardzo
sÂcisÂle z oddziaøywaniem na polskaÎ duchowosÂcÂ misjonarzy, zwøaszcza z zakonu
sÂw. Benedykta. Mnisi przekazywali nie tylko prawdy Ewangelii oraz normy
i zasady chrzesÂcijanÂskiego zÇycia; byli oni takzÇe przekazicielami dziedzictwa
oÂwczesnej kultury europejskiej. ZaobserwowacÂ to mozÇemy zwøaszcza w rozwoju liturgii oraz szeroko rozumianej sztuki i budownictwa sakralnego5.
Dokonania dwoÂch benedyktynÂskich eremitoÂw, ktoÂrzy przybyli z misjaÎ
ewangelizacyjnaÎ z Wøoch, stworzyøy mozÇliwosÂcÂ wøaÎczenia sieÎ w to dzieøo takzÇe
rodzimych mnichoÂw: Mateusza, Izaaka i Krystyna, ktoÂrzy w roku 1003 poniesÂli
sÂmiercÂ meÎczenÂskaÎ, stajaÎc sieÎ ewangelicznym zasiewem ¹nowej tradycjiº6.
Jak sieÎ bowiem okazaøo, polska duchowosÂcÂ i wyrosøa na jej gruncie pobozÇnosÂcÂ X i XI stulecia nosiøy cechy typowe dla dziedzictwa benedyktynÂskiego. Na
uwageÎ zasøuguje zwøaszcza kult, jakim otaczano tajemniceÎ meÎki i sÂmierci Chrystusa, co znalazøo swoÂj wyraz w rozwoju, nabozÇenÂstwa i kultu drzewa krzyzÇa
sÂwieÎtego7.
Innym elementem duchowosÂci szerzonej przez benedyktynoÂw byøo naboÇzenÂstwo do NajsÂwieÎtszej Maryi Panny. SÂwiadczy o tym istniejaÎcy po dzisÂ dzienÂ
kosÂcioÂø posÂwieÎcony Bogarodzicy, ktoÂry znajduje sieÎ na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu. Wydaje sieÎ, izÇ ta forma pobozÇnosÂci i duchowosÂci trafiaøa na pod3
M. Rechowicz, Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna we wczesnym sÂredniowieczu,
¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 19(1966) z. 2, s. 67.
4
GoÂrski, dz. cyt., s. 68.
5
P. Skubiszewski, Sztuka Europy øacinÂskiej od VI do IX w, Lublin 2001, s. 285.
6
P. Socha, Pierwsi meÎczennicy polscy ± Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. ZÇycie
i dziaøalnosÂcÂ pierwszych meÎczennikoÂw Polski, w: SÂwiadek Jezusa, red. M. Chmielewski, Lublin
2004 (¹Homo meditansº [= HM] XXV), s. 75-102; J. Misiurek, MeÎczennicy w dziejach KosÂcioøa
Katolickiego w Polsce, w: SÂwiadek Jezusa, s. 103-105.
7
Przykøadem jest sÂwieÎtokrzyskie opactwo i klasztor, w ktoÂrym od XIII w. rozwijano kult
drzewa krzyzÇa sÂwieÎtego.

EUROPEJSKIE PRAÎDY DUCHOWOSÂCI

169

atny grunt, o czym sÂwiadczaÎ dedykowane Matce BozÇej liczne sÂwiaÎtynie, ale
takzÇe zachowane teksty modlitw i piesÂni. Klasycznym przykøadem jest piesÂnÂ
Bogurodzica, ktoÂrej wnikliwa analiza pozwala nam zauwazÇycÂ ± co wazÇne ±
poprawnosÂcÂ teologicznego mysÂlenia, czego wyrazem jest m.in. ukazanie Maryi
jako BozÇej Rodzicielki8. TakzÇe sÂwiadectwem wpøywoÂw benedyktynÂskich na
tradycjeÎ polskiej duchowosÂci jest pochodzaÎcy z XI wieku Modlitewnik Gertrudy. Wspomniany tekst jest swoistego rodzaju ¹pomnikiem polskiej religijnosÂciº; ukazuje on bowiem jednoznacznie, jak wielkaÎ roleÎ w zÇyciu duchowym
wiernych odgrywaøa liturgia, oraz medytacja9.
MoÂwiaÎc o duchowosÂci europejskiej i jej wyrazÂnym oddziaøywaniu na rozwoÂj
i ksztaøt polskiej duchowosÂci okresu sÂredniowiecza, wspomniecÂ nalezÇy o dziaøalnosÂci przybyøych do naszego kraju cystersoÂw. PreÎzÇnie rozwijajaÎce sieÎ osÂrodki
monastyczne duchowych synoÂw sÂw. Bernarda z Clairvaux staraøy sieÎ oddziaøywacÂ na wiernych gøoÂwnie poprzez liturgieÎ oraz przykøad prostoty zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. WazÇnym elementem przejeÎtym z duchowosÂci cysterskiej byø jej rys
maryjny. Przejawiaøo sieÎ to zwøaszcza poprzez szerzenie i rozwoÂj kultu Bogarodzicy, czego potwierdzeniem saÎ dedykowane Maryi kosÂcioøy10.
SÂledzaÎc dalsze wpøywy duchowosÂci europejskiej na dokonania, z ktoÂrymi
w tym wzgleÎdzie spotykamy sieÎ w Polsce, warto podkresÂlicÂ znaczenie dziaøalnosÂci franciszkanoÂw i dominikanoÂw. Pierwsi wzmocnili w polskiej duchowosÂci
kult czøowieczenÂstwa Chrystusa, zwøaszcza Jego meÎki i sÂmierci. MiøosÂcÂ do tych
UkrzyzÇowanego Zbawiciela widoczna byøa m.in. w postawie duchowej polskich
klarysek, zwøaszcza zasÂ sÂw. Kingi (+1292) i bø. Salomei (+1268)11.
TakzÇe pobozÇnosÂcÂ ksztaøtowana przez kult Grobu BozÇego mozÇna zaliczycÂ do
tych elementoÂw europejskiej duchowosÂci, ktoÂre znalazøy swoÂj szczegoÂlny wyraz
w Polsce. Wprawdzie poczaÎtki tego kultu zauwazÇycÂ mozÇna juzÇ u bozÇogrobcoÂw,
to jednak w szerszym zakresie rozwinaÎø sieÎ on dzieÎki wpøywom franciszkanoÂw.
Oni ¹rozpropagowaliº tzw. Kalwarie, wsÂroÂd ktoÂrych do najbardziej popularnych nalezÇaÎ Pacøawska i Zebrzydowska.
Z kolei dominikanie, ktoÂrzy przybyli do Polski w 1222 r., takzÇe starali sieÎ
rozwijacÂ u nas swojaÎ specyficznaÎ duchowosÂcÂ. SposÂroÂd przejeÎtych elementoÂw
ich tradycji, ktoÂre przeszczepione zostaøy u nas, wymienicÂ nalezÇy kult maryjny.
Wprawdzie, jak juzÇ wspomniano, ten wymiar duchowosÂci byø wczesÂniej repre8
GoÂrski, dz. cyt., s. 24. Por. takzÇe: J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci
katolickiej, t. 1 (w. X ± XVII), Lublin 1994, s. 18-20; J. Birkenmajer, Bogarodzica Dziewica.
Analiza tekstu, tresÂci i formy, LwoÂw 1937; R. Mazurkiewicz, St.C. NapioÂrkowski, W. Hryniewicz,
O teologieÎ ¹Bogurodzicyº, w: ¹Teologia w Polsce Biuletyn informacyjnyº 1988, nr 17, s. 31-41.
9
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 25-36. CiekawostkaÎ w odniesieniu do analizowanego tekstu mozÇe
bycÂ to, zÇe Modlitewnik Gertrudy zawiera takzÇe pewne wpøywy tradycji wschodniej duchowosÂci.
TamzÇe, s. 30. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 20-21.
10
Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 21.
11
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 43-44; M. Kanior, Bøogosøawiona Salomea, w: Polscy SÂwieci, red.
J.R. Bar, t. 11, Warszawa 1987, s. 56; K. Szwarga, Bøogosøawiona Kinga, w: Polscy SÂwieÎci, t. 11, s. 80-82.
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zentowany przez benedyktynoÂw i cystersoÂw, to jednak dominikanie w niemaøym stopniu przyczynili sieÎ do jego ozÇywienia i ugruntowania. SÂwiadczaÎ o tym
m.in. liczne traktaty, zÇeby wspomniecÂ np. dzieøo dominikanina Henryka Heidenreicha (+1263) De diligendo Deo, stanowiaÎce jakby prolog do dzieøa sÂw.
Anzelma z Canterbury De commensuratione Crucis; traktat Henryka jest przejawem oddziaøywania dowodu ontologicznego na istnienie Boga i nalezÇy do
kierunku tzw. mistyki istotowej. Warto odnotowacÂ, izÇ duzÇy wpøyw na wspomnianego autora wywarøa filozofia neoplatonÂska, a zwøaszcza pisma PseudoDionizego Areopagity. Propagowanym elementem zÇycia duchowego byøa kontemplacja. To wøasÂnie ten rodzaj modlitwy starali sieÎ pieleÎgnowacÂ i rozpowszechniacÂ mnisi dominikanÂscy, takzÇe poza klasztorami. Przykøadem w tym
wzgleÎdzie jest traktat dominikanina Henryka Bitterfelda (+ok. 1405) De vita
contempaltiva et activa dedykowany sÂw. Jadwidze kroÂlowej (+1399); kontemplacja Boga, jak zauwazÇa jeden z badaczy tego okresu, staøa sieÎ dla niej zÂroÂdøem
usÂwieÎcenia, jak i wsparcia w wypeønianiu obowiaÎzkoÂw12.
Wydaje sieÎ, izÇ wazÇnym momentem rozwoju polskiej pobozÇnosÂci byøo przeszczepienie znanych zaroÂwno w tradycji franciszkanÂskiej, jak dominikanÂskiej,
form zÇycia zakonnego przeznaczonych dla osoÂb sÂwieckich. SÂredniowieczny
laikat miaø zatem mozÇliwosÂcÂ usÂwieÎcenia poprzez przynalezÇnosÂcÂ do III Zakonu
sÂw. Franciszka z AsyzÇu i sÂw. Dominika.
WyrazÂne zwiaÎzki ze szkoøaÎ niderlandzkaÎ dostrzegamy w zÇyciu duchowym
bø. Doroty z MontowoÂw (+1394), ktoÂra po sÂmierci meÎzÇa zdecydowaøa sieÎ na
zÇycie rekluzy w celi przylegajaÎcej do krypty katedry w Kwidzynie. Dorota,
ktoÂrej ojciec przybyø na ZÇuøawy z NiderlandoÂw, znaøa roÂwniezÇ pisma sÂw.
Brygidy Szwedzkiej; obie reprezentujaÎ mistykeÎ kobiet poÂønocnej Europy13.
DodacÂ trzeba, zÇe wpøyw devotio moderna z NiderlandoÂw nie miaø w Polsce
szerszego zasieÎgu. Natomiast na SÂlaÎsk docieraøy, zwøaszcza z Pragi, wpøywy
husyckie; jednak takzÇe i te nie znalazøy wieÎkszego poparcia wsÂroÂd ludu.

2. OKRES NOWOZÇYTNOSÂCI

Modlitewniki stanowiaÎ bardzo ciekawe zÂroÂdøo wiedzy na temat zÇycia duchowego w Polsce u poczaÎtkoÂw XVI stulecia. Zamieszczone w nich teksty
12
K. GoÂrski, Henryk Heindenreich, pierwszy biskup cheøminÂski, w: Studia nad historiaÎ dominikanoÂw w Polsce (1222-1972), t. 1, red. J. Køoczowski, Warszawa 1975, s. 179-193; tenzÇe, Najdawniejszy pomnik duchowosÂci dominikanÂskiej w Polsce, ¹W drodzeº 3(1975) z. 10, s. 98-108. Por.
takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 22-23.
13
Por. H. Misztal, Bøogosøawiona Dorota z MaÎtowoÂw, w: Polscy SÂwieÎci, t. 1, Warszawa 1983,
s. 27-64. Por. takzÇe: GoÂrski, dz. cyt., s. 45; Misiurek, Historia i teologia , t. 1, s. 23-24; tenzÇe, Bø.
Dorota z MaÎtowoÂw (1394), w: Wielkie mistyczki KosÂcioøa, Lublin 1999, s. 96-105.
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modlitw ku czci Chrystusa i Maryi, zaczerpnieÎte zostaøy z pism sÂw. AmbrozÇego,
sÂw. Anzelma z Canterbury, sÂw. Bernarda z Clairvaux, a takzÇe sÂw. Mechtyldy
i sÂw. Gertrudy oraz sÂw. Brygidy Szwedzkiej. Dostrzegamy w nich takzÇe zalezÇnosÂcÂ od pism sÂw. Bonawentury, zwøaszcza gdy chodzi o dzieøo Baltazara Opecia
pt. ZÇywot Pana Jezu Krysta i inne utwory. Z kolei modlitewnik Biernata z Lublina Hortulus animae ± Raj duszny wykazuje duzÇe wpøywy i zalezÇnosÂcÂ od
modlitewnika Mikoøaja Saliceta Antidotarius animae. Modlitewnik Biernata
z Lublina wydany w 1513 r. byø najwczesÂniejszaÎ polskaÎ ksiaÎzÇkaÎ. OproÂcz tego
warto wspomniecÂ roÂwniezÇ Modlitewnik Siostry Konstancji pochodzaÎcy z 1527 r.
i napisany po czesku; byø on przeznaczony dla polskiej zakonnicy, prawdopodobnie cysterki. W modlitewniku mamy m.in. rozmysÂlanie sÂw. Bernarda z Clairvaux o miøosierdziu BozÇym14.
Kasper DruzÇbicki (+1662) to kolejny autor, ktoÂry zajmuje wazÇne miejsce
w dziejach polskiej teologii. DuchowosÂcÂ jego cechuje m.in. gøeÎboki kult meÎki
i ran Chrystusa zapozÇyczony zwøaszcza od bø. Henryka Suzo i sÂw. Bonawentury.
Nie potrzeba dowodzicÂ, zÇe zaroÂwno w przypadku DruzÇbickiego, jak i innych
jezuitoÂw wielki na nich wpøyw wywarøy pisma sÂw. Ignacego Loyoli, a zwøaszcza
jego CÂwiczenia duchowne15. ZauwazÇamy to m.in. w przypadku Mikoøaja èeÎczyckiego (+1653), konwertyty z kalwinizmu. JuzÇ jako jezuita peøniø on funkcjeÎ
przeøozÇonego prowincji litewskiej. W twoÂrczosÂci tego autora zauwazÇycÂ mozÇemy
cytaty pochodzaÎce z pism generaøa zakonu Klaudiusza Aquavivy, a takzÇe z dzieø
sÂw. Teresy od Jezusa, zwøaszcza dotyczaÎce zagadnienÂ duchowego kierownictwa. MysÂli tych autoroÂw, jak tezÇ OjcoÂw KosÂcioøa (gøoÂwnie sÂw. Augustyna)
potrafiø èeÎczycki w sobie wøasÂciwy sposoÂb wyrazicÂ i usystematyzowacÂ16.
Do upowszechnienia na gruncie polskim ignacjanÂskiej metody cÂwiczenÂ rekolekcyjnych oraz ignacjanÂskiej duchowosÂci przyczyniø sieÎ w duzÇej mierze Daniel Pawøowski (+1673). WieÎkszosÂcÂ podjeÎtych przez tego autora tematoÂw medytacji, jak tezÇ sama metoda ich przeprowadzenia noszaÎ wyrazÂny sÂlad pism
zakonodawcy, sÂw. Ignacego Loyoli. Podobnie rzecz sieÎ ma, gdy chodzi o innych
teologoÂw, takich jak: Tomasz Møodzianowski (+1686), Jan Morawski (+1700)
i Jana Kwiatkiewicz (+1703). Ten ostatni korzystaø roÂwniezÇ z dokonanÂ przedstawicieli nadrenÂskiej szkoøy duchowosÂci, szczegoÂlnie Jana Taulera i bø. Henryka Suzo, na ktoÂrych autorytet powoøuje sieÎ w swych dzieøach17.
Z kolei zajmujaÎcy wazÇne miejsce w polskiej duchowosÂci Mikoøaj z MosÂcisk
(+1632), znany m.in. jako autor podreÎcznika ascetyki i mistyki chrzesÂcijanÂskiej
pt. Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628), odwoøywaø sieÎ do autorytetu Jana
Kasjana; widzimy to zwøaszcza w refleksji dotyczaÎcej stopni doskonaøosÂci
14

Por. Misiurek, Historia i teologia... , t. 1, s. 54.
Por. J.M. Popøawski, Kaspra DruzÇbickiego teologia krzyzÇa, Lublin 1997, s. 128 n.
16
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 164. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 202-205;
J.M. Popøawski, Europejskie praÎdy w polskiej duchowosÂci, HM XXVI, Lublin 2005, s. 164.
17
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 283.
15
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chrzesÂcijanÂskiej, zwøaszcza zakonnej. Znaø on takzÇe dzieøa innych uznanych
autorytetoÂw, takich jak: Jan Gerson czy wymieniany juzÇ w niniejszej refleksji
niejednokrotnie sÂw. Bernard z Clairvaux. Warto tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ, izÇ na koncepcjeÎ modlitwy afektywnej Mikoøaja z MosÂcisk duzÇy wpøyw wywarø wspoÂøczesny mu teolog hiszpanÂski Diego Alvarez de Paz (+1620). Prawdopodobnie
Mikoøaj z MosÂcisk znaø jego trzytomowe dzieøo wydane w 1608 r. w Lyonie
pt. De vita spirituali eiusque perfectione (przekøad polski: O zÇywocie zakonnym,
KrakoÂw 1613 oraz O wykorzenieniu zøego, PoznanÂ 1618). To wøasÂnie wspomniany Alvarez de Paz, a za nim nasz autor, wbrew przyjeÎtemu powszechnie
mniemaniu przedkøadali uczucie nad poznanie rozumowe. OproÂcz hiszpanÂskiego teologa, Mikoøaj z MosÂcisk, jak wskazuje na to analiza jego pism, korzystaø
z dzieø tak wybitnych mistrzoÂw, jak sÂw. Jan od KrzyzÇa, sÂw. Teresa od Jezusa
oraz sÂw. Franciszek Salezy18.
W tym miejscu warto roÂwniezÇ zaznaczycÂ, izÇ takzÇe teolog karmelitanÂski
Andrzej Cyrus (+1647), piszaÎc na temat doskonaøosÂci zakonnej, odwoøywaø
sieÎ do mysÂli sÂw. Jana od KrzyzÇa i sÂw. Teresy od Jezusa, a takzÇe sÂw. Bonawentury, sÂw. Bernarda z Clairvaux, Ludwika z Grenady, Tomasza a Kempis i Jana
Taulera; dostrzega sieÎ u niego wpøyw roÂwniezÇ dwu innych autoroÂw karmelitanÂskich, a mianowicie Jana od Jezusa i Maryi (+1615) i Tomasza od Jezusa
(+1627), reprezentantoÂw wøoskiej kongregacji, do ktoÂrej nalezÇaøa takzÇe polska
prowincja karmelitoÂw bosych. Warto dodacÂ, zÇe bardzo wczesÂnie, bo juzÇ
w XVII w. znane byøy na gruncie polskim przekøady pism mistykoÂw hiszpanÂskich19.
Godne zauwazÇenia saÎ roÂwniezÇ dokonania w zakresie duchowosÂci polskich
cystersoÂw XVII w., zwøaszcza zasÂ Feliksa èaÎckiego, Michaøa Antoniego
Hackiego (+1703) i Kaspra z PrzemeÎtu; analiza ich pism pozwala dostrzec
wpøyw zaroÂwno sÂw. Bernarda z Clairvaux, jak tezÇ karmelity Tomasza od Jezusa
(Diaz ± Sanchez de Avila), bø. Anieli z Foligno, Pseudo-Dionizego Areopagity
i Henryka Herpa. Znane im byøy roÂwniezÇ pisma wczesnochrzesÂcijanÂskich autoroÂw: Augustyna, Izydora z Sewilli i Grzegorza Wielkiego. Do tych uznanych
filaroÂw KosÂcioøa odwoøuje sieÎ roÂwniezÇ zaøozÇyciel pierwszego polskiego zgromadzenia zakonnego ksieÎzÇy marianoÂw Stanisøaw PapczynÂski (+1701). PodejmujaÎc
refleksjeÎ na temat niepokalanego poczeÎcia, polscy teologowie XVII w. powoøywali sieÎ na autorytet bø. Jana Dunsa Szkota i sÂw. Anzelma z Canterbury,
niekiedy nawet Aleksandra z Hales, ktoÂry byø zdania, zÇe dopiero w øonie Maryi
dokonaøo sieÎ Jej uwolnienie od grzechu pierworodnego20.
InteresujaÎce wydajaÎ sieÎ bycÂ dokonania zaøozÇycielki niepokalanek, bø. Marceliny Darowskiej (+1911), zwøaszcza te, ktoÂre saÎ efektem jej przezÇycÂ mistycz18
19
20

TamzÇe, s. 302-329. Por. takzÇe: GoÂrski, dz. cyt., s. 187.
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 337-340.
TamzÇe, s. 415-417.
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nych. Analiza pozostawionych tekstoÂw wyrazÂnie wskazuje, izÇ wspomniana mistyczka nie tylko znaøa dzieøa uznanych w tym wzgleÎdzie autorytetoÂw, ale sama
bardzo wyrazÂnie nawiaÎzywaøa do mysÂli sÂw. Teresy z Avila, sÂw. Katarzyny ze
Sieny oraz mistykoÂw nadrenÂskich21.
Godne podkresÂlenia saÎ roÂwniezÇ proÂby powrotu do tradycji benedyktynÂskiej
podjeÎte przez jednego z zaøozÇycieli zgromadzenia ksieÎzÇy zmartwychwstanÂcoÂw,
a mianowicie Piotra SemenenkeÎ (+1886). Samenenko, przyjazÂniø sieÎ z odnowicielem francuskich benedyktynoÂw Prosperem Guerangerem (+1875) i bywaø
gosÂciem podparyskiego opactwa w Solesmes; twierdziø, izÇ liturgia jest jednym
z najwazÇniejszych zÂroÂdeø chrzesÂcijanÂskiej, a zwøaszcza zakonnej doskonaøosÂci.
Semenenko, reprezentujaÎcy pokolenie dziewieÎtnastowiecznych polskich emigracyjnych intelektualistoÂw, nie tylko znaø spusÂcizneÎ francuskiej szkoøy oratoryjnej reprezentowanej przez kard. Piotra de BeÂrulle'a i osÂrodek Saint-Sulpice
w ParyzÇu, ale cheÎtnie korzystaø z ich dorobku22.

3. CZASY NAJNOWSZE

Przeøom wieku XIX i XX w Polsce charakteryzuje sieÎ intensywnym rozwojem zÇycia duchowego. Przyczyniøo sieÎ do tego dobrze prowadzone nauczanie
w seminariach duchownych, w ktoÂrym korzystano z wielu sprawdzonych juzÇ
nurtoÂw duchowosÂci. Pozytywnym zjawiskiem byø odradzajaÎcy sieÎ neotomizm,
co prowadziøo do podkresÂlania znaczenia mistyki. ZauwazÇycÂ to mozÇemy zwøaszcza w dokonaniach karmelity, sÂw. Rafaøa Kalinowskiego (+1907), ktoÂry propagowaø mistycznaÎ mysÂl sÂw. Teresy od Jezusa23.

21
Por. M. Chmielewski, DosÂwiadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, NiepokalanoÂw
1992; tenzÇe, Marcelina Darowska ± przykøad mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska ± NiepokalanÂski charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 37-41. Por. takzÇe J. Misiurek, PrzezÇycia mistyczne bø. Marceliny Darowskiej (zm. 1911), w: Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 2 (w. XVIII ± XIX), Lublin 1998, s. 348-350; tenzÇe, Bø. Marcelina Darowska
(1911), w: Wielkie mistyczki KosÂcioøa, s. 168-175.
22
Por. S. UrbanÂski, Formacja zÇycia duchowego w ujeÎciu gøoÂwnych przedstawicieli Szkoøy
ZmartwychwstanÂskiej, Warszawa 1988; tenzÇe, Ascetyczno-mistyczna formacja zÇycia duchowego
wedøug ks. Piotra Semenenki i ks. Pawøa Smolikowskiego, ¹Zeszyty Historyczno-Teologiczne
ZmartwychwstanÂcoÂwº 3(1997), s. 21-37; DuchowosÂcÂ ZmartwychwstanÂcza, Warszawa 2003. Por.
takzÇe J. Misiurek, Zarys dziejoÂw duchowosÂci, t. 2, s. 251; J.M. Popøawski, Confessio Trinitatis jako
podstawa zÇycia duchowego w pismach polskich zmartwychwstanÂcoÂw, Lublin 2003, s. 11, 22; tenzÇe,
art. cyt., s. 166.
23
Por. Misiurek, Zarys dziejoÂw duchowosÂci, t. 2, s. 336-339. Por. takzÇe: M. Gulkowski, Jestem
wøasnosÂciaÎ innych, KrakoÂw 1990.
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Z kolei sÂw. Albert Chmielowski (+1916), mimo izÇ sam reprezentowaø duchowosÂcÂ franciszkanÂskaÎ, to jednak w jego mistyce mozÇna dostrzec wpøyw sÂw. Jana od KrzyzÇa, czego dowodem saÎ m.in. jego przezÇycia ¹nocy ciemnej duchaº,
a takzÇe zapozÇyczona sÂw. Wincentego aÂ Paulo (idea apostolatu)24.
ZnaczaÎce dla opracowania i wdrozÇenia programu wychowawczego
bø. ks. Bronisøawa Markiewicza (+1912), ktoÂrego gøoÂwnym zaøozÇeniem byøa
zasada ¹powsÂciaÎgliwosÂci i pracyº, miaøy dokonania sÂw. Jana Bosko (+1888).
KorzystajaÎc z dosÂwiadczenÂ tego sÂwieÎtego, wspomniany zakonodawca podkresÂlaø, zÇe czøowiek poprzez praceÎ wspoÂødziaøa z Bogiem w dziele ustawicznego
stwarzania i zbawiania sÂwiata25.
Jednym z najwybitniejszych polskich autoroÂw duchowosÂci 1. poø. XX stulecia byø ks. Aleksander ZÇychlinÂski (+1945). Jego dzieøa: Teologia zÇycia wewneÎtrznego (KrakoÂw 1931 ± wydane takzÇe w zbiorowym opracowaniu RozwazÇania filozoficzno-teologiczne, PoznanÂ 1959) oraz Peønia umiejeÎtnosÂci sÂwieÎtych
(PoznanÂ 1935, 1950) ukazujaÎ wpøyw nauki sÂw. Tomasza z Akwinu i sÂw. Teresy
od Jezusa dotyczaÎcej modlitwy, zwøaszcza zasÂ kontemplacji26.
Do osoÂb, ktoÂrych dokonania w dziedzinie duchowosÂci saÎ nie do przecenienia, nalezÇy zaliczycÂ takzÇe kard. Augusta Hlonda (+1948). Nawoøywaø on,
przede wszystkim w swoich listach pasterskich i oreÎdziach, zwøaszcza kapøanoÂw,
do pogøeÎbienia zÇycia duchowego przez zÇycie sakramentalne. Za wzoÂr takiego
daÎzÇenia do doskonaøosÂci stawiaø sÂw. Jana MarieÎ Vianneya oraz sÂw. Jana Bosko;
z kolei møodziezÇy ukazywaø ¹patrona osÂmiu bøogosøawienÂstwº, bø. Piotra Jerzego Frassatiego27.
WyrazÂny wpøyw duchowosÂci ignacjanÂskiej zauwazÇalny jest w dokonaniach
bø. Teresy LedoÂchowskiej (+1922), zaøozÇycielki misyjnego stowarzyszenia Sodalicja sÂw. Piotra Klawera, jak tezÇ i jej siostry, sÂw. Urszuli LedoÂchowskiej
(+1939), zaøozÇycielki zgromadzenia SioÂstr Urszulanek Serca Jezusa KonajaÎcego. SÂw. Urszula pozostawiøa pisma ± RozmysÂlania dla SioÂstr (Pniewy 1932) oraz
Droga KrzyzÇowa (Pniewy 1932) ± w ktoÂrych szczegoÂlnie akcentuje potrzebeÎ
24

Por. S. SmolenÂski, Cechy charakterystyczne duchowosÂci brata Alberta (1845-1916), w:
ChrzesÂcijanie, t. 1, Warszawa 1974, s. 125-133; K. Wojtyøa, SÂwiadectwo oddania bez reszty, KrakoÂw
1984. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 2, s. 363-368.
25
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 302-303. Por. takzÇe W. Kluz, KsiaÎdz Bronisøaw Markiewicz (18421912) ± maÎzÇ modlitwy i czynu, w: ChrzesÂcijanie, red. B. Bejze, t. 6, Warszawa 1981, s. 111-175;
Misiurek, Historia i teologia..., t. 2, s. 351-355, 358-362.
26
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 16, 345-349. Por. takzÇe: UrbanÂski, Mistyczne poznanie Boga wedøug
ks. Aleksandra ZÇychlinÂskiego, w: BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu religijnym, HM IV, red. W. Søomka, Lublin 1986, s. 205-214; J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 3 (w.
XX), s. 221-223.
27
Por. JeÎdruszek, Model duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Studium na podstawie nauczania
ks. kardynaøa Augusta Hlonda, Lublin 1978 (mps Biblioteka KUL). Por. takzÇe: L. Frassati, Pier
Giorgio Frassati. Czøowiek osÂmiu bøogosøawienÂstw, Warszawa 1999; Misiurek, Historia i teologia...,
t. 3 (w. XX), s. 272-284.
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nasÂladowania Jezusa Chrystusa; On bowiem jest zÂroÂdøem zÇycia duchowego
i roÂwnoczesÂnie uzdalnia do owocnej dziaøalnosÂci apostolskiej28.
W tym miejscu godna uwagi jest takzÇe mysÂl teologiczno-ascetyczna søugi
Ç
Bozego kard. Stefana WyszynÂskiego (+1981). Prymas TysiaÎclecia reprezentuje
tradycjeÎ duchowosÂci, ktoÂrej zÂroÂdøem jest chrystocentryzm i maryjnosÂcÂ. Maryjny wymiar duchowosÂci Søugi BozÇego osadzony byø tradycji niewolnictwa maryjnego. Tego rodzaju praktykeÎ propagowaø w XVII stuleciu, i to z zauwazÇalnym skutkiem, sÂw. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Znamiennym przejawem tego rodzaju duchowosÂci w postawie Prymasa TysiaÎclecia byøo zawierzenie Chrystusowi i Jego Matce losu osobistego i caøego KosÂcioøa w Polsce.
Wydaje sieÎ takzÇe, izÇ rys ¹niewolniczegoº oddania Maryi zaowocowaø w postawie i posøudze kard. Karola Wojtyøy, poÂzÂniejszego papiezÇa Jana Pawøa II
(+2005)29.

ZAKONÂCZENIE

Przypomniane w ogoÂlnym zarysie praÎdy europejskiej duchowosÂci, ktoÂre po
przyjeÎciu przez PolskeÎ chrztu przenikneÎøy i do naszego kraju, sprawiøy, zÇe jako
Polacy moglisÂmy szczycicÂ sieÎ przynalezÇnosÂciaÎ do wielkiej rodziny narodoÂw
chrzesÂcijanÂskich. ChrzesÂcijanÂskie wzorce znalazøy swoje przeøozÇenie nie tylko
w codziennym zÇyciu wiernych, ale ± co roÂwnie wazÇne ± w gøoszonej i pieleÎgnowanej w sÂrodowiskach uniwersyteckich i klasztornych nauce. ZauwazÇycÂ mozÇna,
zÇe wprawdzie Polska nie wypracowaøa znaczaÎcych systemoÂw zÇycia duchowego,
to jednak przejmujaÎc ugruntowanaÎ juzÇ tradycjeÎ duchowosÂciowaÎ, staraøa sieÎ jaÎ
dostosowacÂ do konkretnych potrzeb i realioÂw panujaÎcych w naszej OjczyzÂnie.
Dlatego tezÇ, jako kraj, ktoÂry od tysiaÎclecia chlubi sieÎ swojaÎ przynalezÇnosÂciaÎ do
kultury i tradycji chrzesÂcijanÂskiej, nie musimy sieÎ wstydzicÂ czerpania z uznanych
i sprawdzonych wzorcoÂw. WøasÂnie poprzez wiernosÂcÂ tradycji Polska przyczyniøa sieÎ do tego, by chrzesÂcijanÂska duchowosÂcÂ mogøa zachwycacÂ i pociaÎgacÂ
swoim blaskiem.
Riassunto

Studiando le vicende della spiritualit polacca si pu notare che fin dallinizio, cio
dal momento dellinserimento della Polonia nellEuropa cristiana, erano presenti in
essa alcune correnti della spiritualit europea. Un forte influsso sulla nascita e sullo
28

Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 374. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 3 (w. XX), s. 38-42,
147-158.
29
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 3 (w. XX), s. 415-418.
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sviluppo della spiritualit polacca avevano gli ordini religiosi. Tra le dimensioni della
spiritualit europea coltivate in Polonia una particolare attenzione merita la dimensione cristocentrica e mariana.

