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HISTORIA DUCHOWOSÂCI CHRZESÂCIJAN
W ASPEKCIE METODOLOGICZNYM

W roÂzÇnych okresach historii chrzesÂcijanie pragneÎli odczytywacÂ EwangelieÎ
Chrystusa oczyma swego wieku. TakzÇe w naszych czasach czøowiek wierzaÎcy
w Chrystusa daÎzÇy nie tylko do jej odczytania, ale tezÇ i do przeøozÇenia na zwiaÎzane z wymaganiami wspoÂøczesnego zÇycia, zabiegajaÎc przy tym o to, by zostaø
zachowany autentyczny duch Ewangelii oraz zapewniony wøasÂciwy rozwoÂj
wszystkich wartosÂci humanistycznych wøasÂciwych czøowiekowi i jego ziemskiej
egzystencji.
Historia duchowosÂci zajmujaÎca sieÎ badaniem dziejoÂw przezÇywania przez
czøowieka jego kontaktoÂw z Bogiem jako IstotaÎ NajwyzÇszaÎ jest zwiaÎzana sÂcisÂle
z teologiaÎ duchowosÂci religijnej. DzieÎki transcendencji sprawiajaÎcej, zÇe duch
ludzki potrafi nawiaÎzacÂ kontakt z Absolutem mozÇna moÂwicÂ o historii duchowosÂci judaistycznej, muzuømanÂskiej, buddyjskiej, braministycznej, hinduistycznej i oczywisÂcie chrzesÂcijanÂskiej. Historia duchowosÂci odrzuca zatem przekonanie, jakoby ludzki duch nie byø w stanie nawiaÎzacÂ kontaktu z Bogiem. Jest
rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe nas interesowacÂ beÎdzie w szczegoÂlny sposoÂb historia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
ÂJ
1. GENEZA I ROZWO

Historia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej uksztaøtowaøa sieÎ w poczaÎtkach XX
stulecia, a jej znaczenie wzrosøo wraz z rozwojem nauk historycznych, gøoÂwnie
zasÂ historii KosÂcioøa, a takzÇe historii teologii.
Panuje opinia, zÇe historia jako nauka pojawiøa sieÎ na przeøomie XVIII i XIX
wieku; w przekonaniu niektoÂrych historia wiaÎzÇe sieÎ z okresem odrodzenia, zasÂ
wedøug innych sama jej idea uksztaøtowaøa sieÎ w øonie judaizmu i chrzesÂcijanÂstwa1.
1

Por. Cz.S. Bartnik, Historia ludzka i Chrystus. Szkice chrzesÂcijanÂskiej wizji dziejoÂw, Katowice 1987, s. 7.
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MoÂwi sieÎ roÂwniezÇ o tym, zÇe juzÇ na przeøomie wiekoÂw sÂrednich i czasoÂw
nowozÇytnych, gdy rodziø sieÎ krytycyzm co do zÂroÂdeø, a rozumienie przemian
dziejowych ulegøo pogøeÎbieniu, mozÇna doszukiwacÂ sieÎ poczaÎtkoÂw historii jako
nauki. W mysÂl wywodoÂw ks. prof. Cz.S. Bartnika, historia ¹dzieje sieÎ w osobie
ludzkiej i w osobowosÂci spoøecznej, przy wzajemnym uzalezÇnieniu jednej od
drugiej oraz jednej i drugiej ± od sÂwiata bytu i naturyº2. OczywisÂcie, prymat
posiada spoøecznosÂcÂ, ktoÂra jednak nie niweluje historii jednostkowej, gdyzÇ bez
niej nie mozÇe istniecÂ. Ludzka historia miesÂci sieÎ w czøowieku, a wieÎc zaroÂwno
w jednostce, jak tezÇ w spoøecznosÂci, z ktoÂraÎ jest zøaÎczona. PamieÎtacÂ jednak
nalezÇy, zÇe zwornikiem osoby jest duch ludzki; ma on pierwszenÂstwo wsÂroÂd
czynnikoÂw, ktoÂre tworzaÎ historieÎ w sensie jak najbardziej wøasÂciwym. JuzÇ od
XIX wieku wzrosøo zainteresowanie historiaÎ jako naukaÎ, ktoÂra daÎzÇy do poznawania spraw i wydarzenÂ przez ich przyczyny i uwarunkowania sÂrodowiskowoczasowe. Od poczaÎtku natomiast XX stulecia zaznaczyøa sieÎ tendencja daleko
idaÎcego zblizÇenia mieÎdzy mysÂleniem teologicznym a historycznym. W zwiaÎzku
z tym moÂwi sieÎ o rozwoju wieÎzi ludzkich z Jezusem Chrystusem i TroÂjcaÎ SÂwieÎtaÎ
w ramach tego sÂwiata, jak tezÇ o samorealizacji osobowej czøowieka w jego
relacji do Jezusa jako Syna BozÇego, baÎdzÂ wreszcie o ksztaøtowaniu sieÎ wieÎzi
pomieÎdzy osobami ludzkimi, tworzaÎcymi okresÂlonaÎ caøosÂcÂ eklezjalno-duchowaÎ3. W takiej koncepcji znajduje sieÎ wieÎc miejsce na historieÎ duchowosÂci, ktoÂra
bada dzieje przezÇywania przez czøowieka jego relacji do Boga.
Jednym z pierwszych z zakresu historii duchowosÂci jest wielotomowe dzieøo
francuskiego duchownego (poczaÎtkowo jezuity) H. BreÂmonda (zm. 1933) Histoire litteÂrarie du sentiment religieux en France (t. I-XI, Paris 1916-36). Jak
wskazuje tytuø, autor ograniczyø sieÎ w swym dziele do zanalizowania dziejoÂw
chrzesÂcijanÂskiego zÇycia duchowego na podstawie literatury pieÎknej. PoglaÎdy
teologiczne BreÂmonda w zakresie teologii duchowosÂci, wyrazÇone m.in. w tym
dziele, wzbudziøy liczne polemiki. Gøosiø on bowiem prymat uczucia w religijnej
postawie czøowieka, ktoÂrej najbardziej wymownym wyrazem jest modlitwa.
Dostrzegaø przy tym duzÇy stopienÂ pokrewienÂstwa pomieÎdzy poezjaÎ i mistykaÎ,
staÎd tezÇ u mistykoÂw XVII stulecia podziwiaø dziecieÎcaÎ wprost pobozÇnosÂcÂ4.
Charakterystyczne, zÇe pierwszy tom swego dzieøa zatytuøowaø on jako
L'humanisme deÂvot dla okresÂlenia tendencji wysteÎpujaÎcych w duchowosÂci
chrzesÂcijanÂskiej we Francji na przeøomie XVI i XVII wieku, zmierzajaÎcych
do zastosowania zasad chrzesÂcijanÂskiego humanizmu w pogøeÎbionym zÇyciu
2

TamzÇe, s. 11.
Por. Cz.S. Bartnik, Problem KosÂcioøa jako podmiotu historii, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 22 (1975) z. 4, s. 43-54; tenzÇe, KosÂcioÂø uniwersalny, tamzÇe, 26(1979) s. 2, s. 41-52.
4
Por. K.R. Dutton, PoeÂsie et mystique dans l'oeuvre d'Henri BreÂmond, ¹Revue d'histoire
litteÂraire de la Franceº 70(1970) s. 435-444. Por. takzÇe E. Goichot, Une source nouvelle pour
l'histoire de la spiritualiteÂ. Les ¹Etudes bremondiennesº, ¹Revue d'histoire de la spiritualiteÂº
49(1973), s. 91-116.
3
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duchowym. Z biegiem czasu jednak termin ten byø krytycznie oceniany przez
wielu uczonych, ktoÂrzy proponowali innaÎ jego interpretacjeÎ5. PowyzÇsze wzgleÎdy sprawiøy, zÇe dzieøo BreÂmonda nie odegraøo znaczaÎcej roli w historii duchowosÂci, zainicjowaøo jednak dalsze poszukiwania, roÂwniezÇ na gruncie francuskim, do podejmowania podobnych badanÂ, chocÂ juzÇ nie skoncentrowanych
wokoÂø literatury pieÎknej.
Jednym z podstawowych dzieø, ktoÂre stworzyøo metody prac badawczych
w tym zakresie, jest czterotomowe La spiritualiteÂ chreÂtienne (t. I-IV, Paris 191928) P. Pourrata. Dzieøo to obejmuje analizeÎ dzieø pisarzy z zakresu teologii
ascetycznej i mistycznej zgrupowanych wokoÂø szkoÂø duchowosÂci zakonnej albo
tezÇ narodowych.
PodkresÂlicÂ nalezÇy, zÇe dzieøa z zakresu historii duchowosÂci zaroÂwno H. BreÂmonda, jak i P. Pourrata ograniczyøy sieÎ w swych badaniach do literatury pieÎknej albo tezÇ pism ascetyczno-mistycznych, nie zwracano natomiast dostatecznej
uwagi na powiaÎzanie zasad, ktoÂrymi kierowaøa sieÎ dana szkoøa z praktykaÎ zÇycia
duchowego i ksztaøtowaniem postaw wiernych6.
Nic dziwnego, zÇe L. Cognet w swym dziele De la deÂvotion moderne aÂ la
spiritualiteÂ franaise (Paris 1958) ograniczyø sieÎ do zwieÎzøego zarysowania zadanÂ
szczegoÂøowych i ogoÂlnych zÇycia duchowego; tego rodzaju metoda miaøa swe
usprawiedliwienie we wsteÎpnych badaniach podjeÎtych przez BreÂmonda i Pourrata. Warto dodacÂ, zÇe dzieøo Cogneta nacechowane jest duzÇaÎ erudycjaÎ autora.
Dla rozwoju historii duchowosÂci duzÇe znaczenie majaÎ prace hiszpanÂskiego
dominikanina G.J. Arintero (zm. 1928), zwøaszcza zasÂ Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia (t. I-IV, Salamanca 1903-06) i La evolucionÂ mistica (Salamanca 1909).
W 1919 r. Arintero wspoÂøuczestniczyø w zaøozÇeniu przez francuskich dominikanoÂw czasopisma ¹La vie spirituelleº, a w 1920 r. zaøozÇyø on czasopismo
¹Vida sobrenaturalº posÂwieÎcone zagadnieniom z dziedziny mistyki7. Dzieøem
z zakresu historii duchowosÂci jest takzÇe praca zbiorowa autorstwa J. Leclercqua, F. Vanderbroucke'a i L. Bouyera pt. Histoire de la spiritualiteÂ chreÂtienne
(t. I-III, Paris 1960-65). Rozpatruje ona zjawisko zÇycia duchowego na podstawie przezÇycÂ psychicznych roÂzÇnych grup spoøecznych, w tym monastycznych,
a nadto w KosÂcioøach prawosøawnym i protestanckich. Niekiedy na plan pierwszy wysuwa sieÎ tu problematyka spoøeczna przy zarzuceniu pojeÎcia ¹szkoøa
duchowosÂciº. Wydaje sieÎ zatem, zÇe zastosowana przez autoroÂw metoda badawcza nie da sieÎ utozÇsamicÂ z metodaÎ ¹socjologicznaÎº, pojeÎcie bowiem ¹szkoøyº
5

Por. E. Goichot, ºL'humanisme deÂvotº de l'abbeÂ BreÂmond. Reflexions sur un lieu commun,
¹Revue d'ascetique et de mystiqueº 45(1969), s. 121-160; tenzÇe, Encore ¹l'humanisme deÂvotº.
A propos d'un livre recent, ¹Revue d'histoire de la spiritualiteÂº 48(1972), s. 315-321.
6
Por. K. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 13.
7
Por. M.M. Gorce, Arintero Gonzales Juan, w: Dictionnaire de spiritualiteÂ asceÂtique et mystique, red M. Viller, t. I, Paris 1937, s. 855-859.
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stosowane w historii duchowosÂci ma znaczenie szersze. PodkresÂlicÂ jednak trzeba zaroÂwno duzÇaÎ erudycjeÎ autoroÂw dzieøa, jak i odwoøanie sieÎ przez nich do
najnowszych woÂwczas badanÂ8.
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ obszerne studium posÂwieÎcone dziejom zÇycia
duchowego poza obreÎbem KosÂcioøa katolickiego; zawiera je dzieøo La mystique
et les mystiques (Paris 1965) pod redakcjaÎ A. Raviera. Ponadto uwageÎ zwraca
H. Graefa L'heÂritage des grands mystiques (Paris 1968) i Histoire de la mystique
(Paris 1972) pod redakcjaÎ J. Duque i S. Balusta, nadto Historia de la espiritualidad (Burgos 1972) i Espiritualidad medieval (Burgos 1974) hiszpanÂskiego
karmelity J.M. Molinera oraz A. Royo-Marina Los grandes maestros de la vida
espiritual. Historia de la espiritualidad cristiana (Madrid 1973) i J. Aumanna ±
Christian Spirituality in the Catholic Tradition (London 1983; przekøad polski:
Zarys historii duchowosÂci, Kielce 1993); dziejami wøoskiej duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej zajaÎø sieÎ M. Petrucchi w pracy Storia della spiritualit italiana (Roma 1984). Zagadnienie szkoÂø duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej omawia dzieøo zbiorowe Le grandi scuole della spiritualit cristiana (Roma 1984) przygotowane pod
redakcjaÎ E. Ancillego. Problematyka historii duchowosÂci obecna jest roÂwniezÇ
w encyklopedycznym dziele World Spirituality. An Encyclopedic History of the
Religious Quest, zainicjowanym w 1986 r. w Londynie; zamierza ono w 25
tomach przedstawicÂ dzieje religijnej duchowosÂci wschodniej i zachodniej. Historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej w poczaÎtkowym okresie zostaø posÂwieÎcony
tom Christian Spirituality (London 1986)9.
Wiele materiaøu zÂroÂdøowego dotyczaÎcego historii duchowosÂci dostarczajaÎ
nam niektoÂre prace typu encyklopedycznego, jak np. J. Fergusona An Illustrated Encyclopaedia of Mysticism (London 1976), EncyclopeÂdie des mystique (t.
I-IV, Paris 1977), wydana przez M.M. Davy, nadto anglojeÎzyczny Dictionary of
Christian Spirituality (London 1984), wydany przez G. Wakefielda, Praktisches
Lexikon der SpiritualitaÈt (Freiburg im Br. 1988), wydany przez Ch. SchuÈtza,
zawierajaÎcy m.in. biogramy niektoÂrych teologoÂw duchowosÂci i kroÂtkaÎ bibliografieÎ pod hasøami oraz WoÈrterbuch der Mystik (Stuttgart 1989), wydany przez
P. Dinzelbachera z zamieszczonymi tu przedstawicielami chrzesÂcijanÂskiej mistyki i kroÂtkaÎ bibliografiaÎ pod hasøami, ktoÂrej zabrakøo w polskim przekøadzie
pt. Leksykon mistyki (Warszawa 2002), uzupeønionym przez ks. prof. S. UrbanÂskiego o polskich przedstawicieli (z zamieszczonaÎ pod koniec dzieøa bibliografiaÎ obcojeÎzycznaÎ i polskaÎ)10.
Teologii i historii duchowosÂci posÂwieÎcone saÎ tezÇ inne søowniki, takie jak:
Dizionario degli istituti di perfezione (t. I-VIII, Roma 1973-83) G. Pellicia
8

Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 12.
Por. J. Misiurek, Historia duchowosÂci, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1983, kol.
949-950.
10
Por. J. Misiurek, Wybrane encyklopedie i søowniki duchowosÂci, w: Nova et vetera polskiej
duchowosÂci, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 17.
9
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i G. Rocca, Dizionario enciclopedico di spiritualitaÁ (t. I-II, Roma 1975 i wyd.
rozszerzone I-III, Roma 1990) E. Ancillego, Dizionario di spiritualitaÁ dei laici
(t. I-II, Milano 1981) pod redakcjaÎ E. Ancillego, Nuovo dizionario di spiritualitaÁ (Roma 1979) S. De Fioresa i F. Goffiego oraz C.M. Martiniego Dizionario
di spirituale. Piccola guida per l'anima (Casa Monfferato 1997; przekøad polski:
Søownik duchowy. Maøy przewodnik dla duszy, KrakoÂw 1999), jak wreszcie
Dizionario di mistica (CittaÁ del Vaticano 1998) wydany przez L. Boriello,
E. Caruana, M.R. del Genio i N. Suffi, zawierajaÎcy terminy, przedstawicieli
mistyki katolickiej, a takzÇe kroÂtkaÎ bibliografieÎ11.
W ostatnich latach ukazaøo sieÎ kilkutomowe dzieøo, przygotowane przez
kilku autoroÂw, gøoÂwnie wøoskich, beÎdaÎce proÂbaÎ przedstawienia historii duchowosÂci poczaÎwszy od Starego Testamentu azÇ do czasoÂw najnowszych; ostatni,
sioÂdmy tom traktuje o duchowosÂci religii niechrzesÂcijanÂskiej (Rzym 19832002). Opracowanie to ukazaøo sieÎ w przekøadzie polskim pt. Historia duchowosÂci (t. I-VI, KrakoÂw 1998-2005), ktoÂremu patronuje Wydawnictwo ¹Homo
Deiº. Dzieøo to skupia sieÎ na ¹roÂzÇnorodnosÂci praÎdoÂw i zjawisk, na przyspieszonej ewolucji roÂzÇnych wymiaroÂw dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego, na zwiaÎzkach pomieÎdzy historiaÎ politycznaÎ a przezÇyciem religijnym, pomieÎdzy kontekstem kulturowym a przejawami chrzesÂcijanÂskiej egzystencjiº. Ponadto stara sieÎ
ono ¹o pewnaÎ syntezeÎ i zestawienie, o wydobycie na jaw tych czynnikoÂw i wartosÂci, ktoÂre mimo caøej roÂzÇnorodnosÂci i ewolucji, jednak okresÂlajaÎ i charakteryzujaÎ epokeÎº12. Brak i tutaj jednoznacznego przedstawienia poszczegoÂlnych
szkoÂø duchowosÂci, jak tezÇ wkøadu polskich teologoÂw duchowosÂci w rozwoÂj tej
dyscypliny. Pomimo to widoczna jest w tym dziele proÂba nakresÂlenia pewnych
linii charakterystycznych ¹dla aktualnego dosÂwiadczenia KosÂcioøaº13, przy
czym samo pojeÎcie duchowosÂci rozumiane jest szeroko.
UwageÎ zwraca roÂwniezÇ wydana ostatnio wielotomowa The Story of Christian Spirituality. Two thousand years from East to West (Oxford 2001; przekøad
polski uzupeøniony: DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska. Zarys 2000 lat historii od
Wschodu do Zachodu, CzeÎstochowa 2004).
Na gruncie polskim, obok pojawiajaÎcych sieÎ przekøadoÂw dzieø obcych autoroÂw, widoczne saÎ roÂwniezÇ proÂby oryginalnych ujeÎcÂ historii duchowosÂci. Na
uwageÎ zasøugujaÎ tu opracowania K. GoÂrskiego (zm. 1988): DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska (Wrocøaw 1978), Studia i materiaøy z dziejoÂw duchowosÂci (Warszawa
1980) oraz Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce (KrakoÂw 1986). W pracach tych
akcentowany jest zwøaszcza historyczno-religijny aspekt zagadnienia. Poznaniu
dziejoÂw polskiej duchowosÂci katolickiej pomaga trzytomowe dzieøo ks. J. Mi11

TamzÇe, s. 18.
WsteÎp wydawcy wøoskiego, w: L. Boriello, Giovanna della Croce, B. Secondin, Historia
duchowosÂci, t. VI: DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska czasoÂw wspoÂøczesnych, tøum. M. Pierzchaøa, KrakoÂw
1998, s. 7.
13
TamzÇe, s. 8.
12
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siurka pt. Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej (t. I-III, Lublin
1997-2001), natomiast jego Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej (Lublin
1992, CzeÎstochowa 20032) uwzgleÎdnia w sposoÂb syntetyczny gøoÂwne zaøozÇenia
szkoÂø duchowosÂci, jak tezÇ najbardziej charakterystyczne nurty wspoÂøczesnej
duchowosÂci. Dzieje mistyki chrzesÂcijanÂskiej omawia P.P. OgoÂrek OCD w swych
dzieøach: Mistrz Jan Eckhart i sÂwieÎty Jan od KrzyzÇa (Warszawa 1999) i Mistyka
chrzesÂcijanÂskiego Wschodu i Zachodu (Warszawa 2002). Publikowane saÎ roÂwniezÇ prace monograficzne zwiaÎzane z historiaÎ duchowosÂci przez takich teologoÂw, jak W. Søomka, S. UrbanÂski, J. WerbinÂski, J.W. Gogola, J.M. Popøawski,
M. Chmielewski, K. Burski, S. Zarzycki, A. Rybicki i J. MiczynÂski. WazÇnym
wydarzeniem w najnowszych dziejach duchowosÂci w Polsce jest opublikowanie
pierwszego Leksykonu duchowosÂci katolickiej (Lublin-KrakoÂw 2002) pod redakcjaÎ ks. M. Chmielewskiego. Artykuøy naukowe posÂwieÎcone roÂzÇnym zagadnieniom z zakresu historii duchowosÂci ukazujaÎ sieÎ m.in. w ¹Ateneum KapøanÂskimº, a takzÇe w seriach: ¹Homo Meditansº i ¹Homo Oransº14. DodacÂ trzeba,
zÇe w 1982 r. powstaøa pierwsza w Polsce katedra historii duchowosÂci na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; katedra historii duchowosÂci istnieje roÂwniezÇ
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Â DèA
2. ZÂRO

Do pierwszorzeÎdnych zaliczycÂ nalezÇy pisma wøasÂciwe dla kazÇdego dziaøu
teologii: Pismo sÂw., Ojcowie KosÂcioøa i pisarze wczesnochrzesÂcijanÂscy oraz
dokumenty Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa. Historyk duchowosÂci ma bezposÂredni dosteÎp do zÂroÂdeø objawienia, w ktoÂrych sÂwietle mozÇe oceniacÂ wyniki
osiaÎgane przez teologoÂw. WazÇnym zÂroÂdøem historii duchowosÂci saÎ dzieøa teologoÂw duchowosÂci, pisma sÂwieÎtych i zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci, autobiografie
i dzienniki duchowe, pisma ascetoÂw i mistykoÂw, materiaøy z procesoÂw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych. PisÂmiennictwo to roÂzÇnicuje sieÎ pod wzgleÎdem
merytorycznym i formalnym, co stanowi o jego wartosÂci jako zÂroÂdøa. Historyk
duchowosÂci winien wykorzystywacÂ zÂroÂdøa nie tylko najwyzÇszej wagi (np. traktaty), ale takzÇe o mniejszym znaczeniu dla teologii jako nauki (np. kazania,
teksty modlitw i rozwazÇanÂ) lub z jej pogranicza (np. przemoÂwienia, poezja
religijna).
ZÂroÂdøem dla historii duchowosÂci jest tezÇ wszystko, co przekazuje i utrwala
wiareÎ religijnaÎ. Jest rzeczaÎ oczywistaÎ, zÇe najwyzÇszy autorytet majaÎ w tym wzgleÎdzie orzeczenia soboroÂw powszechnych i papiezÇy ex cathedra. DuzÇaÎ rangeÎ ma
roÂwniezÇ zwyczajne nauczanie KosÂcioøa, ktoÂre wyraziøo sieÎ w symbolach wiary
i w dokumentach Stolicy Apostolskiej oraz w doktrynalnych wypowiedziach
14

Por. J. Misiurek, Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1992, s. 8.
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synodoÂw kosÂcielnych baÎdzÂ biskupoÂw, czy tezÇ w konstytucjach i dyrektoriach
zakonnych. Dla historyka duchowosÂci mogaÎ one stanowicÂ punkt odniesienia
przy interpretacji jakiegosÂ zjawiska z zakresu zÇycia duchowego. Nie bez znaczenie jest roÂwniezÇ wiara ludzi sÂwieckich, ktoÂrzy w øaÎcznosÂci ze swymi pasterzami cieszaÎ sieÎ nadprzyrodzonym ¹zmysøem wiaryº (por. Konstytucja Dogmatyczna o KosÂciele, nr 12). SÂwiadectwem tej wiary saÎ obrzeÎdy i zwyczaje religijne, nawet budownictwo sakralne, a takzÇe malarstwo, piesÂni religijne, poezja.
Dla historii duchowosÂci pomniki te saÎ zÂroÂdøami pomocniczymi, bowiem pozwalajaÎ na poznanie i zrozumienie mysÂli teologicznej danego okresu historii. WyboÂr zÂroÂdeø uzalezÇniony jest od zadanÂ, jakie wyznacza sobie historyk duchowosÂci w konkretnym przypadku. Niekiedy istnieje potrzeba zweryfikowania tych
zÂroÂdeø poprzez konfrontacjeÎ z dokumentami kulturowymi i osiaÎgnieÎciami np.
socjologii, psychologii, etnologii i historii literatury15.
Â SKIEJ
3. PRZEDMIOT HISTORII DUCHOWOSÂCI CHRZESÂCIJAN

Zasadniczo przedmiot historii duchowosÂci wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z przedmiotem
teologii rozumianej jako refleksja nad objawieniem BozÇym lub jako krytyczne
badanie tego, w co wierzy KosÂcioÂø. W tych przypadkach historia duchowosÂci
ma do czynienia z tresÂciaÎ nauczania teologicznego, z ludzÂmi zajmujaÎcymi sieÎ
teologiaÎ i ze szkoøami duchowosÂci. BeÎdaÎc czeÎsÂciaÎ teologii duchowosÂci, historia
duchowosÂci wiaÎzÇe sieÎ z dziejami wiary i KosÂcioøa; historyczny kontekst zÇycia
kosÂcielnego okresÂla zakres przedmiotu historii duchowosÂci. Teologowie zgodni
saÎ co do tego, zÇe jej przedmiotem jest zÇycie duchowe baÎdzÂ duchowosÂcÂ poszczegoÂlnych ludzi lub wspoÂlnot kosÂcielnych w roÂzÇnych okresach historii, poczaÎwszy
od starozÇytnosÂci do czasoÂw najnowszych. Ostatnio moÂwi sieÎ, zÇe tym przedmiotem jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe, roÂzÇnie jednak pojmowane.
ChrzesÂcijanÂska historia duchowosÂci bada i wyjasÂnia relacje dosÂwiadczalne
czøowieka z Bogiem w TroÂjcy jedynym, ktoÂry najpeøniej objawiø sieÎ w Jezusie
Chrystusie. Wiadomo jednak, zÇe studium kontaktoÂw z Bogiem chrzesÂcijan
zÇyjaÎcych w roÂzÇnych czasach i miejscach musi uwzgleÎdniacÂ ich mentalnosÂcÂ oraz
sposoby pojmowania nauki Chrystusa. Przedmiotem zainteresowania historii
duchowosÂci jest duchowosÂcÂ zaroÂwno wschodnia, jak i zachodnia, a takzÇe nurty
i ruchy o charakterze religijnym, np. neokatechumenat, fokolaryni, ¹Wiara
i SÂwiatøoº, a ponadto zÇycie duchowe instytutoÂw sÂwieckich, zakonoÂw i zgromadzenÂ zakonnych, kapøanoÂw i laikatu oraz szkoÂø duchowosÂci. Historia duchowosÂci uwzgleÎdnia w swych badaniach dzieøa pisarzy ascetycznych i mistycznych,
relacje z zÇycia sÂwieÎtych i zmarøych w opinii sÂwieÎtosÂci, a takzÇe tzw. pobozÇnosÂcÂ
15

Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej, Lublin 1999, s. 201-234.
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ludowaÎ, modlitwy i pielgrzymki. DaÎzÇaÎc do stworzenia mozÇliwie peønej syntezy
religijnych przezÇycÂ duchowych i dosÂwiadczenia mistycznego, historia duchowosÂci uwzgleÎdnia roÂwniezÇ trudnosÂci wynikajaÎce z relacji zachodzaÎcych mieÎdzy
czøowiekiem jako istotaÎ ograniczonaÎ a transcendentnym Bogiem16.
Â
4. METODY BADAN

Metoda naukowa jako zmierzanie najkroÂtszaÎ drogaÎ do usystematyzowanej
prawdy o badanej rzeczywistosÂci bywa pojmowana w roÂzÇnym znaczeniu i zakresie. W znaczeniu sÂcisøym jest to umiejeÎtnosÂcÂ formuøowania naukowych hipotez, gromadzenie naukowych materiaøoÂw i ich analiza oraz porzaÎdkowanie
i prezentacja teorii naukowych, jak tezÇ praktyczne wykorzystanie wynikoÂw
badanÂ naukowych. Teologia jako nauka posøuguje sieÎ roÂwniezÇ metodami, ktoÂre
majaÎ na celu poznanie rzeczywistosÂci w sÂwietle BozÇego objawienia. JesÂli chodzi
o historieÎ duchowosÂci, to nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe jest ona jeszcze møodaÎ dyscyplinaÎ,
staÎd nie zostaøa dotaÎd metodologicznie dopracowana. Na etapie heurystycznym
posøuguje sieÎ ona metodami wøasÂciwymi historii w ogoÂle i naukom pomocniczym historii, przy czym zawsze tu chodzi o dotarcie do autentycznych przekazoÂw o zÇyciu duchowym ludzi danej epoki i miejsca. DzieÎki zastosowaniu
metody historycznej istnieje mozÇliwosÂcÂ odczytania tresÂci zÇycia duchowego ludzi
zÇyjaÎcych w roÂzÇnych okresach i ukazania odpowiednich form, a przez poroÂwnanie ich tresÂci ± do odczytania staøych elementoÂw duchowosÂci jednej lub wielu
religijnych kultur. Zdaniem Y. Congara anachronicznaÎ i wreÎcz niewystarczajaÎcaÎ byøaby teologia, ktoÂra by podawaøa prawdy bez ich genetycznego nasÂwietlenia, a dokumenty pisane rozpatrywaøaby w sposoÂb bezkrytyczny i ahistoryczny17.
Na etapie interpretacji zÇycia duchowego poszczegoÂlnych jednostek lub
wspoÂlnot religijnych historia duchowosÂci sieÎga do metod wøasÂciwych teologii.
Aby bowiem zrozumiecÂ dany przekaz zÂroÂdøowy, nalezÇy dotrzecÂ do samej wiary,
ktoÂraÎ sieÎ ktosÂ kierowaø, i do jej interpretacji. G. Bove uwazÇa, zÇe odpowiednie
metody historii duchowosÂci nalezÇy dopiero opracowacÂ. IstniejaÎ bowiem obiektywne trudnosÂci w zwiaÎzku z samym przechodzeniem od tego, co zewneÎtrzne,
do przezÇycÂ wewneÎtrznych i mozÇliwosÂci bezbøeÎdnego odczytywania ludzkiego
dosÂwiadczenia, ktoÂre czeÎsto nie pozwala sieÎ odniesÂcÂ do wymiaru kulturowego.
DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska bowiem odnosi sieÎ do Boga i ksztaøtuje pod wpøywem Ducha SÂwieÎtego dziaøajaÎcego w duszy ludzkiej. DzieÎki temu historia du16

-144.

17

-100.

Por. Misiurek, Zarys historii duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, s. 8; Chmielewski, dz. cyt., s. 81Por. Y. Congar, Historia KosÂcioøa ¹miejscem teologicznymº, ¹Conciliumº 6(1970) z. 2, s. 93-

HISTORIA DUCHOWOSÂCI CHRZESÂCIJANÂSKIEJ

211

chowosÂci ¹staje sieÎ interdyscyplinarnym ujeÎciem wewneÎtrznego wymiaru dosÂwiadczalnego w historii, a sÂcisÂlej bioraÎc, opisem ciaÎgøej konfrontacji mieÎdzy
søowem Boga zÇywego a ludzkimi dziejamiº18. Zdaniem G. Dumeige, ¹historia
duchowosÂci, ze swej natury wielodyscyplinarna, powinna posøugiwacÂ sieÎ roÂzÇnymi metodami, a spotyka sieÎ maøo specjalistoÂw, ktoÂrzy potrafiliby sprowadzicÂ
do jednosÂci wyniki odnosÂnych poszukiwanÂº19. OgoÂlnie moÂwiaÎc, historia duchowosÂci powinna kierowacÂ sieÎ metodami nauk historycznych przy wykorzystaniu
danych wiary i wiedzy, a takzÇe metodami wøasÂciwymi dla teologii. Istnieje
jednak problem periodyzacji historii duchowosÂci, chocÂ w zasadzie przewazÇa
podziaø przyjeÎty w historii kultury: starozÇytnosÂcÂ kosÂcielna, sÂredniowiecze, czasy
nowozÇytne i najnowsze; umowne saÎ natomiast granice poszczegoÂlnych epok.
5. TENDENCJE

MozÇna zauwazÇycÂ tendencje koncentrujaÎce sieÎ wokoÂø pytania: Czym ma bycÂ
historia duchowosÂci, a wieÎc czy rekonstrukcjaÎ przeszøosÂci, czy uprawianiem na
wzoÂr zwykøej faktografii pobozÇnosÂci indywidualnej lub zbiorowej w sensie
przedmiotowym (pisma w zakresie duchowosÂci, organizowanie zÇycia duchowego) i podmiotowym (szkoøy duchowosÂci, wybitni teologowie duchowosÂci). Wiadomo, zÇe w takim przypadku historia duchowosÂci niewiele mogøaby sieÎ roÂzÇnicÂ
od historii KosÂcioøa, ktoÂra takzÇe odwoøuje sieÎ w swych badaniach do zÂroÂdeø
w postaci pozostaøosÂci roÂzÇnych przedmiotoÂw materialnych albo sÂwiadectw20.
Søusznie tedy J. Colosio podkresÂla, zÇe historia duchowosÂci powinna w ocenie
faktoÂw historycznych sieÎgacÂ do teologii, by nie zagubicÂ duchowego dosÂwiadczenia, ktoÂre obce jest zwyczajnemu kronikarstwu21.
Istnieje oczekiwanie, by historia duchowosÂci byøa raczej usystematyzowanaÎ
obiektywizacjaÎ dosÂwiadczenÂ zÇycia duchowego chrzesÂcijan zÇyjaÎcych w konkretnym czasie i miejscu. Chodzi zatem o historycznaÎ wiedzeÎ zwiaÎzanaÎ z procesem
ksztaøtowania sieÎ postaw duchowo-religijnych na gruncie duchowego dosÂwiadczenia. Z tego wzgleÎdu jest rzeczaÎ søusznaÎ uprawianie historii duchowosÂci z roÂwnoczesnym uwzgleÎdnieniem kontekstu teologicznego, bioraÎc pod uwageÎ dany
okres dziejoÂw albo tezÇ kraÎg kulturowy. Na chrzesÂcijanÂskie zÇycie duchowe nalezÇy patrzecÂ pod kaÎtem duchowosÂci realizujaÎcej sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw, bowiem
np. studium nauczania OjcoÂw KosÂcioøa i pisarzy wczesnochrzesÂcijanÂskich po18
Por. G. Bove, Wprowadzenie, w: B. Calati, R. GreÂgoire, A. Blasucci, Historia duchowosÂci,
t. IV: DuchowosÂcÂ sÂredniowiecza, KrakoÂw 2005, s. 6.
19
G. Dumeige, Storia della SpiritualitaÂ, w: Nuovo dizionario di spiritualitaÂ, Roma 1982, kol.
1570.
20
Por. Chmielewski, dz. cyt., s. 279.
21
Por. J. Colosio, Suggerimenti metodologici per ricerche storiche nel campo della spiritualit,
¹Rivista di Ascetica e Misticaº 10(1965), s. 492-508.
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zwala na odpowiedniaÎ interpretacjeÎ oÂwczesnych pojeÎcÂ i duchowego dosÂwiadczenia. PamieÎtacÂ przy tym trzeba, zÇe kazÇdy z okresoÂw ludzkiej historii posiada
wiele przykøadoÂw alternatywnych postaw zÇycia duchowego, ktoÂre nalezÇy ukazywacÂ w ich wøasnym konteksÂcie, a nie w oderwaniu od chrzesÂcijanÂskiej duchowosÂci22. Uzasadnione wieÎc beÎdzie rozpatrywanie historii duchowosÂci w øaÎcznosÂci z teologiaÎ duchowosÂci. Umiejscowienie zatem historii duchowosÂci w ramach
teologii duchowosÂci pozwala na ukazywanie zaroÂwno najwazÇniejszych szkoÂø,
jak tezÇ duchowosÂci poszczegoÂlnych osoÂb, zwøaszcza sÂwieÎtych, bøogosøawionych
i kandydatoÂw na oøtarze, a takzÇe teologoÂw ascetyczno-mistycznych23. Wynika
staÎd, zÇe studium historii duchowosÂci powinno obejmowacÂ takzÇe najogoÂlniej
pojeÎtaÎ hagiografieÎ ilustrujaÎcaÎ tajemniceÎ dziaøania BozÇej øaski w czøowieku. Studium to jednak powinno miecÂ charakter historyczno-krytyczny.
MoÂwiaÎc o historii duchowosÂci, powinnisÂmy pamieÎtacÂ, zÇe obiektywna wiedza ma wartosÂcÂ samaÎ z siebie. TotezÇ ustalenie, opis i interpretacja faktoÂw,
ktoÂrymi zajmuje sieÎ historia duchowosÂci, ma znaczenie dla kultury ludzkiej
w ogoÂle. Znaczenie historii duchowosÂci wzrasta dzieÎki jej powiaÎzaniu z historiaÎ
KosÂcioøa, historiaÎ teologii, teologiaÎ moralnaÎ i dogmatycznaÎ, a takzÇe z wiaraÎ
i kulturaÎ ludzi. SÂwiadczy to o interdyscyplinarnym charakterze historii duchowosÂci i jej randze wsÂroÂd dyscyplin teologicznych.
Storia della spiritualit cristiana sotto il aspetto metodologico
Sommario
L'oggetto della storia della spiritualit lo studio dell'esperienza dell'uomo nella
sua relazione con Dio come Essere Assoluto, che si attua e sviluppa nel corso dei
tempi. la trascendenza a permettere allo spirito umano di mettersi in contatto con
l'Assoluto e in tale caso si pu parlare della storia di spiritualit giudaica, musulmana,
buddista, induista e ovviamente cristiana. La storia della spiritualit come disciplina
scientifica nata agli inizi del XX secolo, la sua importanza incresciuta grazie allo
sviluppo delle scienze storiche soprattutto della storia della Chiesa e della teologia. Il
suo constante sviluppo attestano molte ricerche scientifiche, periodici, specialistiche
edizioni enciclopediche, dizionari. La storia della spiritualit cristiana analizza e cerca
di dare la spiegazione della relazione che l'uomo sperimenta nel suo contatto con
Dio Uno e Trino, che si rivelato pienamente in Ges Cristo. Essendo di sua natura
una disciplina scientifica interdisciplinare usa metodi adatti per arrivare alla verit. La
costatazione, la descrizione e l'interpretazione dei fatti, di cui si occupa la storia della
spiritualit, ha un valore enorme per la cultura umana.
22

Por. Chmielewski, dz. cyt., s. 280.
Por. A.G. MatanicÂ, Esigenze per una ¹storia della spiritualitaÁ, w: La spiritualit. Inspirazione.
Ricerca. Formazione, red. B. Secondin, J. Janassens, Roma 1984, s. 95-103.
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