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METODOLOGIA TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

DuchowosÂcÂ jest terminem, ktoÂry nie tylko pojawia sieÎ w pisÂmiennictwie
teologicznym, ale bardzo czeÎsto w jeÎzyku potocznym. Dlatego temu søowu
przypisuje sieÎ roÂzÇne znaczenie, obejmujaÎc nim ogromne bogactwo duchowe
zaroÂwno osoÂb, jak tezÇ historii, tradycji czy zwyczajoÂw. W ostatnich latach czeÎsto
dyskutuje sieÎ nad naturaÎ teologii duchowosÂci, przyjmujaÎc jej naukowy charakter. ChociazÇ od samego poczaÎtku chrzesÂcijanÂstwa Ojcowie KosÂcioøa, sÂwieÎci
oraz wielcy mistrzowie zakonnych szkoÂø duchowosÂci ukazywali drogeÎ posteÎpu
duchowego, to jednak obecnie najwieÎcej uwagi posÂwieÎca sieÎ refleksji zrozumienia duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Rozwijaøa sieÎ ona jako dyscyplina naukowa
w wyzÇej wymienionych szkoøach, ale ¹obywatelstwoº uniwersyteckie dopiero
otrzymaøa w 1929 roku na Gregorianum w chwili powoøania pierwszej katedry
ascetyki i mistyki. W Polsce nieco poÂzÂniej w 1974 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w 1982 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Istniaøa zawsze w literaturze duchowej, szczegoÂlnie w formie ksiaÎzÇek pobozÇnosÂciowych i hagiograficznych. PomijajaÎc aspekt historycznego rozwoju
teologii duchowosÂci jako nauki, trzeba przede wszystkim przedstawicÂ podstawowe jej zaøozÇenia metodologiczne.
1. DEFINICJE TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

W tradycji KosÂcioøa funkcjonowaøy i nadal funkcjonujaÎ roÂzÇnorodne okresÂlenia teologii duchowosÂci. NiektoÂre z nich byøy uwazÇane za jej synonimy, chociazÇ w rzeczywistosÂci nimi nie saÎ. Dlatego nie sposoÂb omoÂwicÂ szerokiej gamy
definicji, jakie ksztaøtowaøy sieÎ w ciaÎgu wiekoÂw, a nawet w ostatnich latach.
Pomijam takzÇe roÂzÇne pojeÎcia duchowosÂci, jakimi posøugujaÎ sieÎ religie niechrzesÂcijanÂskie, sekty, a takzÇe te, ktoÂrych sens wynika z pewnych ogoÂlnoludzkich intuicji, z powszechnego zmysøu religijnego. W ciaÎgu wiekoÂw na okresÂlenie
teologii duchowosÂci uzÇywano nasteÎpujaÎcych nazw: teologia ascetyczna, teologia mistyczna, teologia ascetyczna i mistyczna, teologia zÇycia wewneÎtrznego,
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teologia zÇycia duchowego, teologia doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej, teologia dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego oraz teologia komunii z Bogiem ± jak proponuje
o. J. Gogola1. Trzeba podkresÂlicÂ, zÇe Ojcowie KosÂcioøa oraz sÂredniowiecze azÇ do
konÂca XII wieku nazywali teologieÎ duchowosÂci roÂwniezÇ teologiaÎ mistycznaÎ.
Dopiero poÂzÂniej, gdy wieÎkszy akcent poøozÇono na podmiot, ascezeÎ zarezerwowano dla aktywnych osiaÎgnieÎcÂ ze strony czøowieka, a mistykeÎ ograniczono do
biernego dosÂwiadczenia Boga. Z biegiem czasu sprowadziøo to interpretacjeÎ
terminu ¹duchowosÂcÂº do wynaturzonej ascezy lub do patologicznego mistycyzmu; do powstania polemicznej, racjonalistycznej i kazuistycznej literatury. Aby
przywroÂcicÂ wøasÂciwe znaczenie duchowosÂci, a przede wszystkim odrzucicÂ jej
negatywne znaczenie, w XIX wieku nazwano teologieÎ duchowosÂci teologiaÎ
ascetyczno-mistycznaÎ. Dzisiaj wieÎkszosÂcÂ teologoÂw zachodnich opowiada sieÎ
z powrotem za terminem teologia mistyczna. SaÎ tezÇ autorzy, ktoÂrzy søowo
¹duchowosÂcÂº wyrazÇajaÎ terminem: pobozÇnosÂcÂ, doskonaøosÂcÂ, sÂwieÎtosÂcÂ. SaÎ to nazwy roÂzÇnych aspektoÂw jednej i tej samej rzeczywistosÂci duchowej, ktoÂre powstawaøy w rozmaitych epokach i wyrazÇajaÎ daÎzÇenia ludzi do Boga, czyli pragnienie upodobnienia sieÎ do Niego2.
AnalizujaÎc historyczne i wspoÂøczesne definicje, mozÇemy powiedziecÂ, zÇe
duchowosÂci sÂcisÂle zdefiniowacÂ sieÎ nie da. Ale we wspoÂøczesnych definicjach
zauwazÇamy posteÎp w precyzowaniu istoty duchowosÂci. MozÇna zauwazÇycÂ trzy
dominujaÎce tendencje. Pierwsza polega na bardzo mocnym akcentowaniu
przedmiotu, czyli chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia duchowego; mniej uwagi
natomiast posÂwieÎca sieÎ teorii. PodkresÂla sieÎ duzÇe znaczenie przezÇycÂ oraz osobistego dosÂwiadczenia religijnego jako czynnika dajaÎcego poczucie autentycznosÂci ducha. Przedmiot ten tworzy dosÂwiadczenie Misterium Chrystusa. Propagatorami tej koncepcji saÎ B. Secondin i T. Goffi. Jej zwolennicy proponujaÎ
okresÂlenie: ¹teologia chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczeniaº3.
DrugaÎ tendencjaÎ ¹nowejº duchowosÂci jest dowartosÂciowanie rzeczywistosÂci
ziemskich. Kierunek ten otworzyø przed teologiaÎ duchowosÂci wszystkie tajniki
zÇycia psychicznego oraz wyeksponowaø wszystkie wartosÂci doczesne. UwazÇa
sieÎ, zÇe peøne zaangazÇowanie we wszystko, co ludzkie i ziemskie, pozwala prawidøowo rozwijacÂ zÇycie duchowe. Tendencja ta szczegoÂlnie rozwineÎøa sieÎ pod
wpøywem tzw. ¹teologii rzeczywistosÂci ziemskichº w obszarze jeÎzyka francuskiego i niemieckiego. Prekursorzy tej teologii saÎ sÂwiadomi, zÇe materia w pewnym stopniu oddziela czøowieka od Boga, ale roÂwnoczesÂnie ± w nasteÎpstwie
1

Por. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, KrakoÂw 2001, s. 28.
Por. A. ZÇynel, ChrzesÂcijanÂstwo zÇywe, Warszawa 1985, s. 35-37.
3
Por. tamzÇe, s. 42; Gogola, Teologia..., s. 29; Corso di spiritualitaÂ. Esperienza ± sistematica ±
proiezioni, red. B. Secondin, T. Goffi, Brescia 1989; T. Goffi, L'esperienza spirituale, oggi. Le linee
essenziali delia spiritualita cristiana contemporanea, Brescia 1984; W. Søomka, DosÂwiadczenie
chrzesÂcijanÂskie i jego rola w poznaniu Boga. Studium w sÂwietle fenomenologicznej metody Husserla,
Lublin 1972; Ch. Bernard, Teologia spirituale, Roma 1983.
2
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Wcielenia ± jest drogaÎ czøowieka ku Bogu. Dlatego chrzesÂcijanin nie mozÇe
osiaÎgnaÎcÂ doskonaøosÂci przez caøkowite odrzucenie kroÂlestwa materii i ostatecznaÎ ucieczkeÎ od egzystencji cielesnej. Przeciwnie, realizacja jego doskonaøosÂci
implikuje koniecznosÂcÂ otwarcia sieÎ na caøy sÂwiat, zaangazÇowania sieÎ w caøaÎ
rzeczywistosÂcÂ, to znaczy roÂwniezÇ w sÂwiat materii4.
TrzeciaÎ cechaÎ duchowosÂci wspoÂøczesnej jest zaakceptowanie dynamicznego
charakteru rozwoju zÇycia duchowego, czyli uwzgleÎdnienie wszystkich aspektoÂw
tego zÇycia ± od strony podmiotu oraz przedmiotu. Innymi søowy, teologia duchowosÂci opisuje rozwoÂj naturalnych i nadprzyrodzonych daroÂw, ktoÂre chrzesÂcijanin otrzymuje w formie niejako ¹zarodkaº, a nasteÎpnie mozÇe je rozwijacÂ
poprzez wspoÂøpraceÎ z øaska BozÇaÎ. Dlatego tradycja duchowosÂci caøy ten proces
rozwoju zÇycia duchowego ujeÎøa w trzy klasyczne drogi: oczyszczajaÎcaÎ, osÂwiecajaÎcaÎ i jednoczaÎcaÎ. ProwadzaÎ one chrzesÂcijanina do osiaÎgnieÎcia najdoskonalszego stanu, czyli mistycznego zjednoczenia z Bogiem, wyrazÇajaÎcego peønieÎ
sÂwieÎtosÂci5. W ramach tak rozumianej duchowosÂci nalezÇy umiesÂcicÂ teologieÎ
mistycznaÎ oraz hagiologieÎ. Ten aspekt duchowosÂci szczegoÂlnie uwzgleÎdnia teologia prawosøawia: walkeÎ duchowaÎ i przeboÂstwienie czøowieczenÂstwa, czyli wymiar ontologiczny i mistyczny czøowieka.
MozÇna powiedziecÂ, zÇe wspoÂøczesne definicje duchowosÂci wyrazÇajaÎ pewnaÎ
syntezeÎ elementoÂw ontologicznych i ontycznych, akcentujaÎc jednakzÇe wybrany
element jako gøoÂwnaÎ tresÂcÂ tej syntezy. Za taÎ koncepcjaÎ opowiada sieÎ o. A. ZÇynel,
ktoÂry uwazÇa, zÇe przyjmujaÎ one ¹za podstaweÎ syntezeÎ cech ludzkich i ewangelicznychº6. Pisze, zÇe ¹nowa duchowosÂcÂ stara sieÎ odczytacÂ EwangelieÎ oczami
naszego wieku i przeøozÇycÂ jaÎ na mozÇliwosÂci ludzi dzisiejszych i na warunki zÇycia
spoøecznego, dbajaÎc o to, by roÂwnoczesÂnie zachowany byø autentyczny duch
Ewangelii i zapewniony peøny rozwoÂj humanistycznych wartosÂci czøowieka i jego zÇyciaº7.
W tym duchu roÂwniezÇ wypowiadajaÎ sieÎ polscy autorzy, tacy jak o. J. Majkowski8 oraz ks. W. Granat9, ktoÂrzy rozumiejaÎ duchowosÂcÂ jako syntezeÎ doj4

Por. M. Chenu, La SpiritualiteÂ du travail, Paris 1941; tenzÇe, SpiritualiteÂ de la mateÂrie. Etudes
religieuses historiaÎues et litteÂraries, Paris 1962, s. 454-459; G. Thils, TheÂologie des reÂalites terrestres. I.
Preludes, Burges±Paris 1947; tenzÇe, Transcendance et Incarnation, Louvain 1950; tenzÇe, SainteteÂ
chreÂtienne. PreÂcis de theÂologie asceÂtique, Paris 19632; P. Teilhard de Chardin, La Mystique de la
Science, w: L'Energie humaine, Paris 1939, s. 201-223; M. Graczyk, Francuska teologia rzeczywistosÂci ziemskich. ProÂba retrospekcji i reinterpretacji, Warszawa 1992, s. 380-382.
5
Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 42-43; R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy zÇycia wewneÎtrznego wsteÎpem do zÇycia w niebie, tøum. T. Landy, NiepokalanoÂw 1998.
6 Ç
Zynel, dz. cyt., s. 45.
7
TamzÇe.
8
Por. J. Majkowski, Psychologia religii a duchowosÂcÂ czasoÂw posoborowych, w: Ku odnowie
zÇycia wewneÎtrznego, PoznanÂ±Warszawa 1972, s. 47.
9
Por. W. Granat, ZÇycie wewneÎtrzne powoøaniem kazÇdego chrzesÂcijanina, ¹Ateneum KapøanÂskieº (dalej: AK) 67(1975) z. 400, s. 195.
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rzaøej osobowosÂci w wierze, uksztaøtowanej z jednej strony wedøug specyfiki
osobowosÂci, jej charyzmatu, a z drugiej strony wedøug wskazanÂ nauki chrzesÂcijanÂskiej10. Podobnie przekonanie wyrazÇajaÎ tezÇ o. B. Przybylski11 i ks. A. Søomkowski12. Ojciec A. Bazelich13 i ks. J. Majka14 rozumiejaÎ powyzÇszaÎ syntezeÎ jako
¹reakcjeÎ sÂwiadomosÂci religijnej na przedmioty odnoszaÎce sieÎ wprost i bezposÂrednio do Boga (asceza, mistyka), tak w wymiarze intelektualnym, jak tezÇ
praktycznymº15. W tym samym duchu wypowiada sieÎ K. GoÂrski ± historyk
duchowosÂci, pojmujaÎcy duchowosÂcÂ jako przezÇycie relacji czøowieka do Boga
w ramach KosÂcioøa, w oparciu o jego dogmaty, sakramenty i naukeÎ o øasce16.
Na uwageÎ zasøuguje definicja o. E. Werona, ktoÂry ± z jednej strony ± okresÂlaø przedmiot duchowosÂci jeszcze jako doskonaøosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, a z drugiej
strony podkresÂlaø zÂroÂdøa duchowosÂci: Objawienie i dosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie. Jego zdaniem, duchowosÂcÂ jest ¹naukaÎ teologicznaÎ o daÎzÇeniu do chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci, czyli o podstawach i rozwoju zÇycia øaski, o jego etapach
i prawach, jak tezÇ o sÂrodkach wøasÂciwych do osiaÎgnieÎcia tejzÇe doskonaøosÂci ±
w oparciu o dane Objawienia i chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczeniaº17.
Warto w tym miejscu wspomniecÂ o traktacie z teologii duchowosÂci, napisanym przez polskiego franciszkanina Chryzostoma Dobrosielskiego, pt. Summarium asceticae et mysticae theologiae (Cracoviae 1655), uwazÇanym za pierwszy w teologii zachodniej. Autor, zgodnie z oÂwczesnaÎ metodaÎ scholastycznaÎ,
dzieli duchowosÂcÂ na ascetykeÎ i mistykeÎ, a jednoczesÂnie po raz pierwszy je øaÎczy.
Traktat jest jakby syntezaÎ dotychczasowych wysiøkoÂw, gøoÂwnie ze strony polskich autoroÂw zajmujaÎcych sieÎ poruszonaÎ w nim problematykaÎ: K. DruzÇbickiego i M. èeÎczyckiego. J. Guibert uwazÇa, zÇe Dobrosielski jest pierwszym autorem, ktoÂry uzÇyø sformuøowania ¹teologia ascetycznaº18. Z taÎ opiniaÎ nie zgadza
sieÎ ks. J Misiurek, bioraÎc pod uwageÎ napisany w jeÎzyku polskim traktat Mikoøaja z MosÂcisk pt. Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628)19.
Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 45.
Por. B. Przybylski, ZÇycie wewneÎtrzne dzisÂ, AK 67(1975) z. 400, s. 255-259, 272.
12
Por. A. Søomkowski, Istota zÇycia wewneÎtrznego, AK 55(1963) z. 326-327, s. 192-195.
13
Por. A. Bazelich, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, AK 67(1975) z. 398, s. 455.
14
Por. J. Majka, Przedmowa, w: K. GoÂrski, DuchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, Wrocøaw 1978, s. 12.
15 Ç
Zynel, dz. cyt., s. 45.
16
Por. K. GoÂrski, Od religijnosÂci do mistyki. Zarys dziejoÂw zÇycia wewneÎtrznego w Polsce, cz. 1,
Lublin l962, s. 5. Por. ZÇynel, dz. cyt., s. 45; M. Chmielewski, Metodologia duchowosÂci katolickiej, w:
Teologia duchowosÂci katolickiej, red. zb., Lublin 1993, s. 52.
17
E. Weron, Problem odreÎbnosÂci teologii zÇycia wewneÎtrznego, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 29(1991) nr 1, s. 80.
18
Por. W. Søomka, SpoÂr wokoÂø wydania i tresÂci ¹Summarium asceticae et mysticae theologiaeº
Chryzostoma Dobrosielskiego OFM, ¹Archiwa, Biblioteki i Muzea KosÂcielneº 1970 t. 21, s. 247254.
19
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), Lublin
1994, s. 353.
10
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SposÂroÂd wspoÂøczesnych polskich autoroÂw definicjeÎ teologii duchowosÂci
podaje ks. W. Søomka: ¹DuchowosÂcÂ jest zbiorem postaw, przez ktoÂre, zgodnie
z mysÂlaÎ kardynaøa Wojtyøy, rozumiemy zajeÎte stanowisko a zarazem gotowosÂcÂ
dziaøania wedøug zajeÎtego stanowiska, ktoÂre zgodnie z licznymi badaniami psychologicznymi majaÎ do swego przedmiotu odniesienia intelektualne, emocjonalno-wartosÂciujaÎce i behawioralneº20. Postawy czøowieka Autor nie utozÇsamia z aktem poznawczym ani z dziaøaniem, chociazÇ postawa zakøada poznanie
i wyrazÇa sieÎ w dziaøaniu. ZajeÎcie stanowiska i dziaøanie wedøug tegozÇ stanowiska oznacza, zÇe w postawie odgrywajaÎ roleÎ zaroÂwno podmiot, jak i przedmiot.
Tak rozumiana postawa jest dynamicznym sposobem bycia podmiotu w relacji
do jakiegosÂ przedmiotu. To odniesienie podmiotu do przedmiotu stanowi staøaÎ
dyspozycjeÎ nabytaÎ w døugim procesie dosÂwiadczenia czy tezÇ przemieniajaÎcego
nawroÂcenia. Postulowana zmiana postawy mozÇe miecÂ miejsce jedynie w døugim
procesie oddziaøywania czynnikoÂw intelektualnych, emocjonalnych i behawioralnych albo tezÇ w wyniku przemieniajaÎcego przezÇycia, ktoÂre zwykle utozÇsamia
sieÎ z cudem nawroÂcenia21. Dlatego Søomka pisze o ¹stylu zÇyciaº wedøug Ducha,
ktoÂry najpeøniej realizuje sieÎ na pøaszczyzÂnie chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia,
na tzw. drodze dosÂwiadczenia afektywnego, czyli dosÂwiadczenia serca, rozumianego jako centrum i szczyt ludzkiego bytu, mocaÎ ktoÂrego identyfikuje sieÎ
wspomniany sÂwiat wartosÂci i pozostaje z nim w komunii miøosÂci. Owocem tej
komunii miøosÂci jest mistyczne doznawanie obecnosÂci i dziaøania Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry powoduje przeboÂstwienie i komunieÎ z Bogiem oraz ze stworzeniem22. StaÎd tezÇ nazywa teologieÎ duchowosÂci ± teologiaÎ wychowania23. Do
tej koncepcji odwoøujaÎ sieÎ: ks. E. Walewander24 i ks. H. Wejman25.
Ks. J. Misiurek podkresÂla mocno aspekt chrystocentryczny teologii duchowosÂci. Dlatego kazÇdy czøowiek wciaÎzÇ odczytuje DobraÎ NowineÎ w swoim zÇyciu
i kieruje sieÎ jej zasadami. W tym dosÂwiadczeniu Dobrej Nowiny kryje sieÎ
bogactwo i wielosÂcÂ droÂg prowadzaÎcych do osiaÎgnieÎcia zjednoczenia z Bogiem26.
Z kolei o. J. Nowak rozpatruje teologieÎ duchowosÂci w aspekcie chrystocentrycznym i eklezjalnym, czyli od strony Objawienia i Magisterium KosÂcioøa.
W tym konteksÂcie tworzy pojeÎcie osoby eklezjalnej, sakramentalnej i konsekrowanej, w ktoÂrej odwzorowuje sieÎ osobowosÂcÂ Chrystusa, czyli nasteÎpuje chrys20

W. Søomka, DuchowosÂcÂ kapøanÂska, AK 83(1991) t. 116, s.109.
Por. tenzÇe, WolnosÂcÂ i zniewolenie, Wallington 1988, s. 14.
22
Por. tenzÇe, Teologia duchowosÂci, w: M. Chmielewski, W. Søomka, Polscy teologowie duchowosÂci, t. 1, Lublin 1993, s. 240-241.
23
Por. tenzÇe, ProÂba ujeÎcia teologii ascetyczno-mistycznej jako teologii wychowania, ¹Studia
i Materiaøyº. Instytut StudioÂw KosÂcielnych w Rzymie, Rzym 1982, s. 97-131.
24
Por. E. Walewander, Wychowanie chrzesÂcijanÂskie w nauczaniu i praktyce KosÂcioøa Katolickiego na ziemiach polskich w II poøowie XIX w., Lublin 19962.
25
Por. H. Wejman, Miøosierdzie jako istotny element duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, Szczecin
1997.
26
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 8.
21
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toformizacja. WprowadzajaÎc do teologii duchowosÂci psychologieÎ personalistycznaÎ, moÂwi o psychologii eklezjalnej, sakramentalnej itd.27
Ks. S. Witek przypisuje teologii duchowosÂci dosÂwiadczenie wiary nie o charakterze mistycznym, a raczej intelektualnym, ktoÂre pomaga czøowiekowi odkrycÂ drogeÎ prowadzaÎcaÎ do Boga oraz uksztaøtowacÂ osobowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ.
Dlatego przypisuje jej znaczenie mistagogiczne28.
Nie mozÇna w tym miejscu pominaÎcÂ najpeøniejszego i jedynego w Polsce
opracowania ks. M. Chmielewskiego pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej (Lublin 1999). W sposoÂb bardzo dokøadny
Autor przedstawiø analizeÎ dorobku naukowego teologoÂw zachodnich oraz polskich w tym zakresie. Szeroka analiza definicji pozwoliøa dokøadniej ukazacÂ
natureÎ teologii duchowosÂci oraz zaprezentowacÂ jej przedmiot, zÂroÂdøa, a przede
wszystkim metodeÎ wskazujaÎca na jej samodzielnosÂcÂ, czyli naukowaÎ autonomieÎ.
Dlatego ta systematyczna i syntetyczna pozycja jest dla niniejszego opracowania szczegoÂlnie cenna.
DefiniujaÎc teologieÎ duchowosÂci, o. J. Gogola powoøuje sieÎ na F. Ruiz Salvadora i pisze, zÇe nalezÇy uwzgleÎdnicÂ jej zÂroÂdøa teologiczne i zÂroÂdøa dosÂwiadczalne oraz przedmiot, ktoÂrym jest realizacja Misterium Chrystusa (roÂwnoznaczny z chrzesÂcijanÂskim dosÂwiadczeniem); nalezÇy tezÇ uwzgleÎdnicÂ KosÂcioÂø
jako sÂrodowisko zÇycia duchowego oraz roleÎ Ducha SÂwieÎtego ± sprawcy tegozÇ
zÇycia i wspoÂøpraceÎ czøowieka z øaskaÎ. Dlatego podaje definicjeÎ: ¹Teologia duchowosÂci jest dyscyplinaÎ teologicznaÎ, ktoÂra wychodzaÎc od Objawienia i wzniosøego dosÂwiadczenia (esperienza qualificata), systematycznie studiuje posteÎpujaÎcaÎ asymilacjeÎ misterium Chrystusa w zÇyciu chrzesÂcijanina i KosÂcioøa, w nieustannym i stopniowym procesie zmierzajaÎcym ku doskonaøosÂciº29.
Do teologii duchowosÂci zaliczamy tezÇ mistykeÎ, stanowiaÎca znaczaÎcaÎ czeÎsÂcÂ
caøej teologii. Nie sposoÂb w niniejszym opracowaniu przedstawicÂ caøaÎ gameÎ
definicji mistyki. Teologowie zakøadajaÎ, zÇe nie ma zÇadnego powszechnie akceptowanego pojeÎcia ¹mistykiº, poniewazÇ dzisiaj szuka sieÎ dosÂwiadczenia Boga
przez tradycjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Dlatego koncepcje ¹mistykiº saÎ roÂzÇne, w zalezÇnosÂci od kultury, od religii i od dosÂwiadczenia poszczegoÂlnych osoÂb. Wobec
tego nie ma mistyki jako takiej, a mozÇemy moÂwicÂ o mistyce jako okresÂlonej
formie religii, a wieÎc o mistyce chrzesÂcijanÂskiej, islamu itp.30 Trzeba zaznaczycÂ,
zÇe ta dziedzina wiedzy jest w dalszym ciaÎgu ¹zaniedbanaº na poziomie uniwersyteckim.
27

1998.

28

Por. A. Nowak, OsobowosÂcÂ sakramentalna, Lublin 1992; tenzÇe, Nowy czøowiek, Rybnik

Por. S. Witek, Teologia zÇycia duchowego, Lublin 1986, s. 18.
F. Ruiz Salvador, Le vie dello Spirito. Sintesi de teologia spirituale, Bologne 1999, s. 25.
Por. Gogola, Teologia..., s. 30.
30
Por. J. Szedbrack, Mistyka, tøum. B. Biaøecki, KrakoÂw 1996, s. 8.
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MoÂwiaÎc ogoÂlnie, do zrozumienia fenomenu mistyki prowadzi pieÎcÂ droÂg:
droga psychologiczna, historyczno-socjologiczna, estetyczno-symboliczna, filozoficzna, a przede wszystkim religijna (teologiczna). W ten sposoÂb mozÇna odroÂzÇnicÂ autentycznaÎ mistykeÎ od pejoratywnego ¹mistycyzmuº31. Mistyka ± podobnie jak teologia duchowosÂci ± mozÇe bycÂ uprawiana jako nauka oraz jako
praktyka, ale zawsze posiada pewne jeÎzykowo-kulturowe tøo. Bowiem na przezÇycie dosÂwiadczenia Boga wpøyw majaÎ kulturalne i religijne uwarunkowania.
Mistyka nie jest zjawiskiem irracjonalnym.
Niezrozumienie mistyki wynikaøo z zarezerwowania tegozÇ terminu dla wyÇzszych stanoÂw zÇycia duchowego. W takim wypadku stan mistyczny jest pojmowany jako szczegoÂlny rodzaj zjednoczenia z Bogiem, szczegoÂlny dar dla dusz
wybranych. Dlatego mistyk nie mozÇe posøugiwacÂ sieÎ tym darem (øaskaÎ) wedøug
swego upodobania i nie mozÇe go sobie w zÇaden sposoÂb wysøuzÇycÂ. Jest on zatem
dany niektoÂrym ludziom.
Obecnie wieÎkszosÂcÂ teologoÂw uwazÇa, zÇe kazÇdy chrzesÂcijanin zostaø powoøany do zÇycia mistycznego i kazÇdy ma w sobie ¹istotnaÎ zasadeÎ mistykiº. Dlatego
mistyka jest elementem normalnego rozwoju øaski w czøowieku, a stan mistyczny wyrazÇa peønieÎ chrzesÂcijanÂskiej sÂwieÎtosÂci. Wobec tego kazÇdy sÂwieÎty wyniesiony na oøtarze jest mistykiem, poniewazÇ w stopniu heroicznym rozwinaÎø cnoty
teologalne pod wpøywem dziaøania daroÂw Ducha SÂwieÎtego. WoÂwczas stan sÂwieÎtosÂci jest roÂwnoznaczny z zÇyciem mistycznym32. ChrzesÂcijanin dosÂwiadcza rzeczywistosÂci Misterium Chrystusa w sposoÂb bezposÂredni. W tym stanie dominuje dziaøanie Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry uzdalnia do poznania i miøowania wedøug
swojego boskiego sposobu. NiebezpieczenÂstwem dla zÇycia mistycznego jest
psychologizm, synkretyzm, gnostycyzm itd., poniewazÇ dosÂwiadczenie misterium jest mozÇliwe dzieÎki dziaøaniu Boga w chrzesÂcijaninie, ktoÂry jest na Jego
dziaøanie otwarty. Jest to misterium gøoszone przez Søowo BozÇe i uobecniajaÎce
sieÎ w sakramentach KosÂcioøa; staje sieÎ tezÇ obecne w czøowieku i niejako przyswojone przez Niego33. Z tego wynika, zÇe zÇyciu mistycznemu nie musi towarzyszycÂ takie dosÂwiadczenie mistycznego, jakie opisywali sÂw. Jana od KrzyzÇa
i sÂw. Teresa od Jezusa. Takie dosÂwiadczenie nie jest konieczne, by moÂwicÂ
o zÇyciu mistycznym34.
Dlatego mistyka nalezÇy do fundamentalnych zagadnienÂ w teologii duchowosÂci.

31

Por. tamzÇe, s. 11-16.
Por. R. Marin, La teologia de la perfeccioÂn Cristiana, Madrid 19583, s. 255-279; E. Ancilli,
La mistica: Alla sicerca di una definizione, w: La mistica, I, Roma 1984, s. 30-31.
33
Por. Gogola, Teologia..., s. 250-251.
34
Por. tamzÇe, s. 252.
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2. PRZEDMIOT TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

Aby moÂwicÂ o autonomii teologii duchowosÂci, trzeba wyodreÎbnicÂ jej przedmiot. Obecnie teologowie uwazÇajaÎ, zÇe wøasÂciwym i specyficznym przedmiotem
jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe.
2.1. DOSÂWIADCZENIE DUCHOWE (MISTYCZNE)

WspoÂøczesÂni teologowie duchowosÂci coraz bardziej rozumiejaÎ duchowosÂcÂ
jako dosÂwiadczenie lub przezÇycie chrzesÂcijanÂskie, realizujaÎce sieÎ w roÂzÇnych
formach zÇycia duchowego ludzi wierzaÎcych. W celu peønego wyjasÂnienia przedmiotu teologii duchowosÂci ks. M. Chmielewski proponuje rozroÂzÇnienie przedmiotu materialnego i formalnego. Za przedmiot materialny nalezÇaøoby uznacÂ
zÇycie duchowe, czyli duchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, zasÂ za przedmiot formalny ±
chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe w jego wymiarze afektywnym. StaÎd tezÇ
niektoÂrzy teologowie duchowosÂcÂ nazywajaÎ teologiaÎ afektywnaÎ. PoniewazÇ teologia duchowosÂci nie prowadzi analizy naukowej tylko od strony tresÂciowej
zÇycia duchowego, ale przede wszystkim od strony jego dynamizmu, czyli rozwoju dosÂwiadczenia duchowego, w ktoÂrym duzÇe znaczenie ma afektywnosÂcÂ35.
Dlatego ks. M. Chmielewski uwazÇa, zÇe dosÂwiadczenie duchowe w wymiarze
afektywnym jest przedmiotem formalnym ¹quodº wspoÂøczesnej teologii duchowosÂci36. Twierdzi, zÇe zdanie to podzielajaÎ tezÇ teologowie Zachodu.
To dosÂwiadczenie duchowe ma wymiar eklezjalno-wspoÂlnotowy, ze wzgleÎdu na Chrystusa ± GøoweÎ Mistycznego Ciaøa. W mysÂl Jeana-Pierra Torrell'a,
ktoÂrego cytuje ks. Chmielewski, powyzÇsze dosÂwiadczenie ma cztery zasadnicze
cechy. Po pierwsze, znajduje sieÎ ono w siatce wzajemnych relacji czøowieka ze
sÂwiatem, ludzÂmi i Bogiem. Po drugie, nie przyjmuje ono charakteru wyøaÎcznie
subiektywnego, ale jest oceniane sÂwietle wiary. W tej ocenie dosÂwiadczenie
KosÂcioøa jako zbiorowego podmiotu jest przedmiotem refleksji teologicznej,
interpretowanej w sÂwietle danych Objawienia. WoÂwczas dosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie jest caøosÂciaÎ partykularnych dosÂwiadczenÂ w KosÂciele, ktoÂre stajaÎ sieÎ
szczegoÂlnym locus theologicus. Po trzecie, chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe dokonujaÎce sieÎ w ramach KosÂcioøa kreuje wieÎzi wspoÂlnotowe, ktoÂre
niosaÎ w sobie element afektywny. Po czwarte, ma ono charakter paschalny37.
Nie wnikajaÎc gøeÎbiej w istoteÎ chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia duchowego,
trzeba podkresÂlicÂ, zÇe jego szczegoÂlnaÎ postaciaÎ jest dosÂwiadczenie mistyczne. Co
do jego interpretacji istniejaÎ roÂzÇne opinie. Jedni uwazÇajaÎ je za intensywnaÎ
35
36
37

Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 105.
Por. tamzÇe, s. 107.
Por. tamzÇe, s. 117-118.
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formeÎ dosÂwiadczenia duchowego. WoÂwczas zÇycie ascetyczne i zÇycie mistyczne
saÎ kolejnymi etapami rozwoju zÇycia duchowego. Inni akcentujaÎ istniejaÎcaÎ mieÎdzy nimi roÂzÇniceÎ. WoÂwczas dosÂwiadczenie duchowe jest dosÂwiadczeniem posÂrednim, zasÂ dosÂwiadczenie mistyczne jest wyjaÎtkowym darem Boga, pojawiajaÎcym sieÎ nagle, bezposÂrednio, przekraczajaÎcym naturalne dziaøanie czøowieka,
podczas ktoÂrego podmiot zachowuje sieÎ biernie. Trzecia grupa teologoÂw wyrazÇa stanowisko posÂrednie: dosÂwiadczenie duchowe i mistyczne nie roÂzÇniaÎ sieÎ
mieÎdzy sobaÎ przedmiotem, a jedynie sposobem jego aktualizacji. Jest to roÂzÇnica
psychologiczna. Samo zasÂ dosÂwiadczenie mistyczne jest owocem dosÂwiadczenia duchowego i najwyzÇszym stopniem uczestnictwa czøowieka w Misterium
Paschalnym Chrystusa, do ktoÂrego zostaø upowazÇniony na mocy chrztu sÂwieÎtego, oraz ktoÂrego dary rozwija w praktykowaniu zÇycia sakramentalnego, modlitwy i cnoÂt38.
To posÂrednie rozwiaÎzanie ± mozÇna powiedziecÂ ± przewazÇa we wspoÂøczesnej
teologii duchowosÂci. JesÂli w zÇyciu duchowym widzi sieÎ nieustanny proces zblizÇania sieÎ chrzesÂcijanina do mistycznego zjednoczenia z Bogiem, to konsekwentnie teologieÎ duchowosÂci rozumie sieÎ jako dziedzineÎ opartaÎ na modelu
¹drogiº. Na teÎ ¹drogeÎº skøada sieÎ zaroÂwno element ascetyczny, jak i mistyczny;
wraz z rozwojem zÇycia duchowego ulegajaÎ one zmianie. Pierwszy element,
ascetyczny, jest ograniczony do minimum, drugi zasÂ przewazÇa i prowadzi
chrzesÂcijanina do osiaÎgnieÎcia dosÂwiadczenia Boga39, ktoÂre jest czeÎsto okresÂlane
przez mistykoÂw jako dar gøeÎbszego (chociazÇ zazwyczaj niekonceptualnego,
nietematycznego, niewypowiedzianego) zrozumienia prawdy wiary gøoszonej
przez KosÂcioÂø. Chodzi o jedno: aby chrzesÂcijanin dosÂwiadczyø Boga. Dlatego
ascetyzm nie mozÇe bycÂ oddzielony od mistycyzmu ± ziarno i owoc zawierajaÎ
siebie nawzajem. Zatem owoc ± mistycyzm ± nie mozÇe bycÂ osiaÎgnieÎty bez
ascetyzmu, czyli umierajaÎcego ziarna i nowego zÇycia kultywowanego w walce
duchowej. Proces umierania bowiem nie tworzy BozÇych owocoÂw. Tylko Duch
SÂwieÎty mozÇe spowodowacÂ ukazanie sieÎ owocu Ojca (por. J 15,4), ktoÂrego On
udziela chrzesÂcijaninowi jako nowego zÇycia. StaÎd tezÇ zÇycie ascetyczne jest koniecznym oczyszczeniem, aby siøa Ducha SÂwieÎtego mogøa rozpalicÂ w nim zÇycie
mistyczne. WoÂwczas chrzesÂcijanin uczy sieÎ ¹umierania kazÇdego dniaº (1 Kor
15,31), aby moÂgø osiaÎgnaÎcÂ duchowaÎ dojrzaøosÂcÂ zÇycia, czyli zjednoczenie z Bogiem w caøkowitej miøosÂci (por. Rz 8,38). Zaczyna wieÎc w swojej drodze do
sÂwieÎtosÂci, czyli w swoim ciele, dosÂwiadczacÂ ± poprzez cÂwiczenia ascetyczne
i zdobywanie cnoÂt Jezusa ± ¹czegosÂº z nadprzyrodzonosÂci, przewagi dziaøania
Boga w nim. Proces ascetycznego umierania prowadzi do mistycznego zjednoczenia z Bogiem, to znaczy do peønego udziaøu w Jego zÇyciu. Tak rozumiane
38
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zÇycie mistyczne jest pierwszym i gøoÂwnym darem Boga i dopiero tak rozumiane
staje sieÎ ono roÂwniezÇ zadaniem dla obdarowanego chrzesÂcijanina ± aby moÂgø
zrealizowacÂ ten dar. W tym konteksÂcie mozÇemy zdefiniowacÂ chrzesÂcijanÂskaÎ
duchowosÂcÂ jako ¹strategieÎº osiaÎgania mistycznego zjednoczenia z Bogiem,
w ktoÂrym wysteÎpuje najwyzÇszy stopienÂ aktualizacji wøadz czøowieka pod wpøywem dziaøania Ducha SÂwieÎtego.
W zjednoczeniu mistycznym, w ktoÂrym skutki dziaøania mistycznego odgrywajaÎ decydujaÎcaÎ roleÎ, nasteÎpuje zintegrowanie wøadz czøowieka, czyli jego
osobowosÂci, oraz dochodzi nowa ¹formaº poznania. DzieÎki temu chrzesÂcijanin
dokonuje reinterpretacji sÂwiata oraz podejmuje efektywne dziaøania apostolskie wypøywajaÎce z dosÂwiadczenia miøosÂci Boga.
PowyzÇszy proces zjednoczenia mistycznego z Bogiem najpeøniej poznajemy
w tzw. mistyce przezÇyciowej, wyrazÇanej w ¹Dzienniczkach duszyº. SaÎ one niezwykøym fenomenem moÂwiaÎcym wiele o zÇyciu mistycznym chrzesÂcijanina; mimo roÂzÇnych form stylistycznych, jeÎzyka autoroÂw, poziomu ich wyksztaøcenia,
przedstawiajaÎ sÂwiadectwo wiary przezÇywanej kontemplacyjnie. Samemu jeÎzykowi mistykoÂw trzeba przyznacÂ wøasÂciwe miejsce w teologii, by lepiej poznacÂ
istotnaÎ tresÂcÂ tego, co chcaÎ przekazacÂ. Ostatecznie jest to poszukiwanie nowej
drogi interpretacji pism, ktoÂra mozÇe otworzycÂ drzwi do bogatych tresÂci w nich
zawartych. MozÇemy je nazwacÂ dokumentami wiary, gdyzÇ podmiot mistyczny
wyjasÂnia jaÎ osobistymi przezÇyciami w sÂwietle rozwijajaÎcej sieÎ miøosÂci w stanie
mistycznego zjednoczenia. UkazujaÎ wieÎc ¹proces twoÂrczyº ich powstawania
pod wpøywem posøuszenÂstwa Bogu oraz ¹nadprzyrodzonaÎ strategieÎº, ktoÂra jest
gøoÂwnaÎ zasadaÎ ich tworzenia oraz kluczem do prawidøowego odczytania ich
tresÂci. W ten sposoÂb stanowiaÎ one sÂwiadectwo zÇycia duchowego czøowieka oraz
zawierajaÎ tresÂci dla teologii mistycznej.
Dlatego mistyka wchodzi w zakres badanÂ teologii duchowosÂci. ChociazÇ stan
mistycznego zjednoczenia jest procesem dynamicznym i u kazÇdego mistyka
oryginalnym, to jednak w sÂwietle uksztaøtowanej tzw. mistyki studyjnej mozÇna
dokonacÂ w miareÎ jednoznacznego jego opisu i klasyfikacji. MozÇna zatem
stwierdzicÂ, zÇe dosÂwiadczenie Boga zawarte w dosÂwiadczeniu mistycznym jest
zasadniczym przedmiotem badanÂ teologii duchowosÂci. Staje sieÎ ono w ostatnich
latach nie tylko przedmiotem badanÂ od strony teoretycznej, ale takzÇe od strony
psychologicznej oraz filozoficznej. Psychologia zajmuje sieÎ raczej jego wymiarem afektywnym40, zasÂ filozofia ± poznawczym.
PowyzÇsza analiza juzÇ wskazuje, zÇe teologia duchowosÂci posiada wøasÂciwy
sobie przedmiot badawczy, czyli okresÂlonaÎ rzeczywistosÂcÂ teologiczno-antropologicznaÎ. W sÂwietle tych badanÂ ks. M. Chmielewski stwierdza, zÇe ¹przedmiotem
materialnym posoborowej teologii duchowosÂci jest duchowosÂcÂ jako zÇycie w Du40

Por. Ch. Bernard, TheÂologie affective, Paris 1984; tenzÇe, La spiritualitaÁ del Chore di Cristo,
Cinisello Batsamo 1991; M. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 130-143.
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chu SÂwieÎtym, rozumiane takzÇe od strony fenomenologicznej jako zespoÂø albo
ksztaøt postaw, majaÎcych wzgleÎdem fundamentalnych wartosÂci odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno wartosÂciujaÎce i behawioralne. ZasÂ jej
przedmiotem formalnym ¹quodº jest widziany od strony podmiotu sposoÂb
przezÇywania obecnosÂci Boga w duszy angazÇujaÎcej przede wszystkim sfereÎ afektywnaÎº41. Autor, w swojej definicji odwoøujaÎc sieÎ od koncepcji ks. W. Søomki,
pisze, zÇe ¹personalistycznie zorientowana posoborowa teologia duchowosÂci
katolickiej zøozÇonaÎ problematykeÎ zÇycia duchowego, jako zÇycia w Duchu SÂwieÎtym, ujmuje przede wszystkim pod kaÎtem indywidualnego dosÂwiadczenia
i przezÇywania obiektywnych tresÂci wiary przekazywanych w KosÂciele SÂwieÎtymº42. W tym sensie dosÂwiadczenie duchowe stanowi przedmiot formalny
¹quodº teologii duchowosÂci.
Tak rozumiane dosÂwiadczenie duchowe ma nie tylko aspekt naukowy, ale
przede wszystkim praktyczny (pastoralny). Dlatego badajaÎc ¹dosÂwiadczenie
i przezÇywanie obiektywnych tresÂci wiaryº, moÂwi sieÎ o apropriacji wiary. Wobec
tego o. J. Gogola uwazÇa mistagogieÎ za wøasÂciwaÎ metodeÎ teologii duchowosÂci.
Wprowadza ona ¹wierzaÎcego w misteria wiary, przekazywane i asymilowane
drogaÎ duchowego dosÂwiadczenia i praktyki zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, przy pomocy dosÂwiadczonego mistrzaº43. Mistagogia wieÎc wprowadza wierzaÎcego
w misterium; misterium wiary i chrzesÂcijanÂskiego zÇycia, z pomocaÎ mistrza ±
przewodnika, ku peøni komunii z Bogiem44. Teologia duchowosÂci wieÎc peøni
funkcjeÎ pedagogicznaÎ (ks. W. Søomka moÂwi o wychowawczej) i funkcjeÎ przewodnika na duchowych drogach, tj. na drogach sÂwieÎtosÂci. W historii KosÂcioøa
najwieÎkszy wkøad w teologieÎ duchowosÂci wniesÂli mistrzowie duchowosÂci, ktoÂrzy byli jednoczesÂnie znani ze sÂwieÎtosÂci. StaÎd tezÇ pole dziaøania duchowosÂci
zostaøo obecnie poszerzone.
2.2. TEOLOGIA SÂWIEÎTYCH

Pole to zostaje poszerzone o ¹teologieÎ sÂwieÎtychº, ktoÂra jest przedmiotem
badanÂ ¹hagiologiiº. Bada ona w sposoÂb naukowy zÂroÂdøa i opracowuje gøoÂwne
zagadnienia dotyczaÎce sÂwieÎtosÂci45. Dlatego A. Sicari nazywa dosÂwiadczenie
duchowe sÂwieÎtego swoistym ¹istnieniem teologicznymº46. A jest nim tym bardziej, im bardziej stara sieÎ on identyfikowacÂ z Jezusem i z otrzymanaÎ misjaÎ
w KosÂciele. Czyni to poprzez caøkowite ¹zatracenie sieÎ w MiøosÂciº. StaÎd tezÇ
41
42
43
44
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zÇycie sÂwieÎtych jest najpeøniejszym wypeønieniem zaøozÇenÂ ¹teologii sÂwieÎtychº,
gdyzÇ zawierajaÎ ¹wiedzeÎ miøosÂciº oraz akty ofiarowania jako odpowiedzÂ na
dosÂwiadczenie BozÇej miøosÂci. A samo dosÂwiadczenie rozumie sieÎ jako zauwazÇenie i opisanie konkretnego faktu historycznego, ktoÂry sÂwieÎty przezÇyø osobisÂcie47. Nie chodzi tutaj ¹o oddolny rozwoÂj biograficzno-psychologiczny, co o rodzaj nadprzyrodzonej fenomenologii pewnego posøannictwa z goÂryº48. By przeprowadzicÂ swoje plany w danym momencie historii ludzkosÂci, BoÂg potrzebuje
tylko jednej rzeczy: zgody czøowieka, wspoÂøpracy z Nim, doskonaøego ¹narzeÎdziaº, proroka, ktoÂrego posÂle. Odrzucenie sÂwieÎtych jako teologoÂw spowodowaøo, zÇe ¹ich przekonania byøy na ogoÂø umieszczane w jakimsÂ skrzydle bocznym zwanym duchowosÂciaÎº49. Tymczasem sÂwieÎci ± wedøug Ch. SchoÈnborna ±
saÎ teologami na podstawie swojego zÇycia i swojej misji50.
H.U. von Balthasar, ktoÂry stworzyø podstawy ¹teologii sÂwieÎtychº, pisze, zÇe
BoÂg, chcaÎc objawicÂ miøosÂcÂ, ktoÂraÎ ma dla sÂwiata, chce, aby ona byøa takzÇe przez
sÂwiat rozpoznawana, pomimo jej ¹caøkowicie-innego-bytuº i wøasÂnie w nim.
Bowiem sÂwieÎci znajaÎ Boga najlepiej poprzez miøosÂcÂ i modlitweÎ51. Jest to wieÎc
dynamiczne ujeÎcie sÂwieÎtosÂci wyrazÇajaÎce sieÎ w utozÇsamieniu z zÇyciem samego
Boga ± dlatego sÂwieÎtosÂcÂ jest obecna w zÇyciu czøowieka i wciaÎzÇ w nim wzrasta.
WiaÎzanie zasÂ poznania ze sÂwieÎtosÂciaÎ ± podobnie jak z miøosÂciaÎ ± jest nie tylko
pragnieniem sÂwieÎtych, ale ma swoje korzenie roÂwniezÇ w tradycyjnej teologii
spekulatywnej. Dlatego postulat sÂwieÎtosÂci, zdaniem F. LeÂthela, podnosi na
najwyzÇszy poziom wymagania powyzÇszych studioÂw. Tak wieÎc forma spekulatywna jest roÂwniezÇ jednaÎ z podstawowych form ¹teologii sÂwieÎtychº. Wobec
tego na pierwszym miejscu LeÂthel stawia teologieÎ mistycznaÎ, a nie spekulatywnaÎ. UwazÇa, zÇe nie rozum nadaje teologii charakter naukowy, ale nadprzyrodzona znajomosÂcÂ Boga w wierze i miøosÂci. Dla teologii jeÎzyk symboliczny Pisma
SÂwieÎtego pozostanie na zawsze najbardziej naukowy ze wszystkich, bardziej
naukowy nizÇ jeÎzyk spekulatywny, racjonalny. Ostatecznie ± pisze ± nauka teologiczna jest par excellence wizjaÎ Boga twarzaÎ w twarz, i najbardziej sieÎ do niej
przyblizÇa teologia mistyczna, najbardziej naukowa ze wszystkich teologii ¹tu na
doleº. LeÂthel dodaje, zÇe to nie oznacza, izÇ w ten sposoÂb podejmuje sieÎ proÂbeÎ
dewaloryzacji teologii spekulatywnej; wreÎcz przeciwnie, chodzi o jej maksymalizm, przywroÂcenie jej wøasÂciwego miejsca precyzujaÎcego jej charakter naprawdeÎ naukowy.
47

Por. tamzÇe, s. 79.
Por. A. Sicari, Elisabetta delia TrinitaÂ. Un'esperienza teologica, Milano 1984; tenzÇe, La
teologia di. S. Teresa di Lisieux, Dottore Della Chiesa, Milano 2001.
49
Ch. SchoÈnborn (wspoÂøpr. M. Konrad i H.Ph. Weber), BoÂg zesøaø swego Syna. Chrystologia,
tøum. L. Balter, PoznanÂ 2002, s. 495.
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Por. tamzÇe, s. 405.
51
Por. H.U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ, tøum. E. Piotrowski, KrakoÂw 1997,
s. 61-62, 86.
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Nie chodzi o zahamowanie refleksji intelektualnej, ale trzeba jaÎ dokøadnie
zintegrowacÂ. W ten sposoÂb teologia spekulatywna jest zintegrowana z mistycznaÎ, zapøadniana przez niaÎ, rozwija sieÎ z wielkaÎ wolnosÂciaÎ i odwagaÎ52.
A wieÎc ¹teologia sÂwieÎtychº jest teologiaÎ dosÂwiadczenia duchowego (mistycznego) tak daleko posunieÎtaÎ, zÇe u niektoÂrych sÂwieÎtych to przybiera nawet
postacÂ dosÂwiadczenia samego Jezusa53. Dlatego mozÇna powiedziecÂ, zÇe teologia
duchowosÂci jest konkretnaÎ formaÎ ¹teologii sÂwieÎtychº, najsÂcisÂlej zwiaÎzanaÎ z mistykaÎ, gdyzÇ jest ze swojej istoty stosowaniem miøosÂci w zÇyciu duchowym, stosowaniem ¹wiedzy miøosÂciº54 zaczerpnieÎtej z modlitwy55.
Mocno teÎ prawdeÎ podkresÂla kard. J. Ratzinger, gdy pisze, zÇe teologia jest
niejako ¹zawieszonaº na wiedzy sÂwieÎtych, na ich wizji. Wizja ta jest punktem
odniesienia mysÂli teologicznej, punktem, ktoÂry grwarantuje jej trafnosÂcÂ. W tym
sensie praca teologoÂw jest zawsze ¹drugorzeÎdnaº wobec dosÂwiadczenia sÂwieÎtych. Bez tego punktu odniesienia, bez tego wewneÎtrznego zakorzenienia w takim dosÂwiadczeniu teologia traci swoÂj grunt. Teologia staje sieÎ czysto intelektualnaÎ graÎ i traci swoÂj naukowy charakter bez dosÂwiadczenia sÂwieÎtych, bez ich
kontaktu z rzeczywistosÂciaÎ, o ktoÂraÎ tu chodzi56.
Tak rozumiana teologia duchowosÂci, ktoÂrej przedmiotem badanÂ jest ¹teologia sÂwieÎtychº, mozÇe ¹utozÇsamiacÂº sieÎ z teologicznaÎ hagiografiaÎ, czyli hagiologiaÎ. Dotychczasowa hagiografia ukazywaøa zÇycie i dzieøa sÂwieÎtych wyøaÎcznie
w historycznych i psychologicznych kategoriach, zapominajaÎc, zÇe jej wøasÂciwym
przedmiotem jest sÂwieÎtosÂcÂ w caøym zakresie swojego przedmiotu, czyli istota
i struktura, zÂroÂdøa, ascetyczny i mistyczny jej wymiar oraz wszystko, co ma
wpøyw na jej rozwoÂj57. Zatem sÂwieÎtosÂcÂ jest rzeczywistosÂciaÎ, ktoÂra jest celem
i kresem zÇycia duchowego chrzesÂcijanina. Oznacza ona roÂwniezÇ proces dynamiczny, ktoÂrego ¹kresemº jest osiaÎgnieÎcie zjednoczenia mistycznego. Dlatego
sÂwieÎtosÂcÂ zawsze jest zakorzeniona w mistycznym wymiarze zÇycia. Innymi søowy, kazÇda sÂwieÎtosÂcÂ zawiera element mistyczny58. Bowiem w drodze sÂwieÎtosÂci,
wszystkie stopnie rozwoju zÇycia duchowego, azÇ do mistycznego dosÂwiadczenia,
stanowiaÎ naturalnaÎ drogeÎ rozwoju sÂwieÎtosÂci59. W mistycznym spojrzeniu na
52
Por. F. LeÂthel, Connaitre l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La theÂologie
des Saints, Venasque 1989, s. 42-43.
53
Por. SchoÈnborn, dz. cyt., s. 407.
54
Por. J. Gauthier, Teresa od DzieciaÎtka Jezus, Doktor KosÂcioøa, tøum. J. Fenrychowa, KrakoÂw 2002, s. 108. Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
55
Por. Jan Paweø II, Divini Amoris Scientia. List apostolski wydany z okazji ogøoszenia
Teresy od DzieciaÎtka Jezus Doktorem KosÂcioøa, ¹L'Osservatore Romanoº (wyd. pol.) 18(1997)
nr 12, s. 29-36.
56
Por. J. Ratzinger, PatrzecÂ na Chrystusa, tøum. J. Merecki, KrakoÂw 2005, s. 31.
57
Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
58
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja dogmatyczna o KosÂciele ¹Lumen gentiumº,
nr 39-41.
59
Por. WerbinÂski, dz. cyt., s. 49.
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sÂwieÎtosÂcÂ wysteÎpuje wieÎc wyrazÂnie dosÂwiadczenie duchowe (mistyczne). StaÎd
tezÇ dosÂwiadczenia duchowo-mistyczne sÂwieÎtych stajaÎ sieÎ przedmiotem teologii
duchowosÂci, ktoÂre Jan Paweø II nazywa ¹teologiaÎ zÇyciaº60. A wieÎc miøosÂcÂ stanowi istoteÎ sÂwieÎtosÂci, wobec tego daÎzÇenie do sÂwieÎtosÂci oznacza daÎzÇenie do peøni
miøosÂci, ktoÂra jednoczy chrzesÂcijanina z Bogiem. Tym samym przenika ona caøaÎ
osobeÎ sÂwieÎtego i realizuje sieÎ w miøosÂci blizÂniego zÇyjaÎcego we wspoÂlnocie.
SÂwieÎtosÂcÂ w konteksÂcie wspoÂlnoty staje sieÎ bardziej autentyczna.
W ten sposoÂb sÂwieÎtosÂcÂ kazÇdego chrzesÂcijanina z jednej strony wyrazÇa jednosÂcÂ mistycznaÎ z Jezusem za posÂrednictwem Ducha SÂwieÎtego, z drugiej strony
mamy do czynienia z proÂbaÎ realizowania tej sÂwieÎtosÂci w konkretnym czasie
i konkretnej sytuacji zÇyciowej. Innymi søowy, chrystoformizacja kazÇdego sÂwieÎtego, czyli upodobnienie do Jezusa i Jego nasÂladowanie, beÎdzie indywidualnaÎ
drogaÎ realizacji sÂwieÎtosÂci kazÇdego chrzesÂcijanina. A wieÎc beÎdzie przezÇywana na
ksztaøt czøowieczenÂstwa Chrystusa i przezÇywana w osobistym zÇyciu.

2.3. LOCUS THEOLOGICUS

NajogoÂlniej pojeÎcie locus theologicus oznacza ¹miejsce teologiczneº, w ktoÂrym i poprzez ktoÂre aktualizuje sieÎ chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe.
Miejsca te dzielaÎ sieÎ na klasyczne i nowe. Do pierwszych zalicza sieÎ kult, modlitweÎ, mistykeÎ itd. Ale nowe ¹miejscaº saÎ zwiaÎzane z nowymi dosÂwiadczeniami
duchowymi ludzkosÂci. PojawiajaÎ sieÎ wraz z docieraniem do coraz gøeÎbszego
rozumienia sÂwiata i jego duchowego wymiaru (np. odkrywanie znaczenia rzeczywistosÂci ziemskiej lub wartosÂci zaangazÇowania w sprawy doczesne).
Ks. M. Chmielewski pisze, zÇe zamiast moÂwicÂ o klasycznych i nowych
¹miejscachº, powinno sieÎ wskazywacÂ na ¹miejscaº o charakterze wertykalnym
i horyzontalnym, ze wzgleÎdu na dwa roÂwnorzeÎdne aspekty dosÂwiadczenia duchowego, ktoÂre øaÎczy w sobie wymiar nadprzyrodzony z doczesnym. Do
¹miejscº o charakterze wertykalnym nalezÇy zaliczycÂ zÂroÂdøa i przejawy dosÂwiadczenia, takie jak modlitwa, sakramenty, liturgia oraz wspoÂlnota KosÂcioøa. Natomiast ¹miejscaº horyzontalne stanowicÂ beÎdaÎ: ciaøo i materia oraz zwiaÎzana
z nimi sfera zaangazÇowania doczesnego61. Ponadto mozÇna do nich zaliczycÂ:
Pismo SÂwieÎte, w sposoÂb szczegoÂlny EucharystieÎ, KosÂcioÂø sÂwieÎty62. Docenienie
antropologii po Soborze WatykanÂskim II skierowaøo roÂwniezÇ uwageÎ na kwestie
cierpienia i pøciowosÂci ludzkiej rozumianej jako istotny wymiar osobowosÂci
i duchowosÂci, a takzÇe na rzeczywistosÂcÂ maøzÇenÂstwa63. Natomiast dowartosÂcio60
61
62
63

Jan Paweø II, List apostolski ¹Novo millennio ineunteº, 6.01.2001, nr 27.
Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 120-121.
Por. tamzÇe.
Por. tamzÇe, s. 122.
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wanie zaangazÇowania doczesnego, pozwoliøo lepiej dostrzec palaÎcy problem
zÇycia ludzi ubogich. Dlatego moÂwi sieÎ dzisiaj o duchowosÂci ubogich sÂwiata.
Jednak wyzÇej wymienione ¹miejscaº nie wyczerpujaÎ wszystkich aspektoÂw
dosÂwiadczenia duchowego, poniewazÇ ciaÎgle w historii ludzkosÂci aktualizuje sieÎ
historia zbawienia. Dlatego dzisiaj jako ¹miejsce teologiczneº wymienia sieÎ
takzÇe literatureÎ pieÎknaÎ. Stanowi ona inspirujaÎce zÂroÂdøo dla badanÂ w teologii,
roÂwniezÇ w teologii duchowosÂci. Zawiera bowiem ¹poznawcze tresÂci objawienia
BozÇegoº, ktoÂre poprzez rozumowanie osÂwiecone wiaraÎ mogaÎ bycÂ wydobyte
i zdefiniowane w formie twierdzenia o okresÂlonej kwalifikacji teologicznej,
zwanej cenzuraÎ. Cechuje tezÇ jaÎ ¹proporcjonalnosÂcÂ tresÂci do zasad poznania
teologicznegoº64. RoÂwniezÇ takim ¹miejscemº jest poezja mistyczna, np.
sÂw. Jana od KrzyzÇa, dlatego pojawia sieÎ problem zwiaÎzkoÂw pomieÎdzy literaturaÎ
i mistykaÎ65. MozÇemy zaliczycÂ takzÇe piesÂni religijne, poezjeÎ modlitewnaÎ, teksty
nabozÇenÂstw ± Gorzkie zÇale, nieszpory, teksty modlitw itd. Wszystkie te teksty
umozÇliwiajaÎ wyrazÇenie prawdy objawionej, czyli uøatwiajaÎ jej poznanie. WyrazÇajaÎ to, co dla teologii jako takiej jest niezwykle istotne66.
Autorzy podkresÂlajaÎ, zÇe literatura pieÎkna beÎdzie rzeczywistym zÂroÂdøem
poznania teologicznego, jezÇeli stanowi faktycznie sÂwiadectwo dosÂwiadczenia
wiary jej autora. Dlatego mozÇna w niej szukacÂ sÂladoÂw recepcji tresÂci wiary67.
Nie jest to novum w teologii duchowosÂci, poniewazÇ tradycja mistyczna, ktoÂra
nie szøa drogaÎ teologii uniwersyteckiej, jest przykøadem sÂwiadectwa wiary, czyli
stanowi locus theologicus w swojej formie poetyckiej.
DzisÂ chyba nie ma dziedziny kultury, w ktoÂrej nie moÂwiøoby sieÎ o duchowosÂci czy o mistyce. Chodzi tutaj nie tylko o poezjeÎ, literatureÎ, ale o muzykeÎ,
ekologieÎ, politykeÎ, malarstwo itd. RoÂwniezÇ jeÎzyk nowej duchowosÂci wydaje sieÎ
proÂbaÎ tworzenia nowego jeÎzyka sacrum, ktoÂrym moÂwiliby ¹zwykliº ludzie,
nieobeznani z teologiaÎ uniwersyteckaÎ i wiedzaÎ historycznaÎ. Jest to jeÎzyk przekazujaÎcy dosÂwiadczenie duchowe czøowieka wspoÂøczesnego, jeÎzyk przezÇycia,
dosÂwiadczenia, syntezy nauki, sztuki i religii.
3. METODA TEOLOGII DUCHOWOSÂCI

ToczaÎca sieÎ dyskusja na przeøomie XIX i XX wieku dotyczaÎca roÂzÇnych
zagadnienÂ z teologii duchowosÂci przyczyniøa sieÎ do podjeÎcia badanÂ nad metodologiaÎ tej dyscypliny. Jednak nie wypracowaøa ona metody zintegrowanej.
Dlatego ks. M. Chmielewski w swojej pracy analizuje aktualne poglaÎdy na
64

K. Klauza, Telwizja jako miejsce teologiczne (mps, cyt. za: J. Szymik, W poszukiwaniu
teologicznej gøeÎbi literatury. Literatura pieÎkna jako locus theologicus, Katowice 1994, s. 72).
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Por. tamzÇe, s. 73-74.
67
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metodeÎ w teologii duchowosÂci, m.in. prezentuje metodeÎ kompleksowaÎ
A.G. MatanicÂ'a. WyodreÎbnia podejsÂcie do metody: doktrynalno-sapiencjalne
oraz egzystencjalno-antropologiczne68. W swoich badaniach stwierdza, zÇe metody klasyczne w teologii, bazujaÎce na dedukcyjnym lub indukcyjnym sposobie
rozumowania, saÎ niewystarczajaÎce. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania
metody integralnej, øaÎczaÎcej w sobie elementy fenomenologii i posteÎpowania
indukcyjno-dedukcyjnego. W mysÂl wspoÂøczesnych teologoÂw oczekiwania te
powinna speønicÂ metoda personalistyczna. Badania przeprowadzone przez
ks. M. Chmielewskiego prowadzaÎ do wniosku, zÇe w teologii duchowosÂci elementy klasycznych metod teologicznych, fenomenologii i personalizmu, znajdujaÎ zastosowanie. PoniewazÇ jednak brakuje uporzaÎdkowania i zintegrowania
tych metod, mamy wrazÇenie, jakoby w teologii duchowosÂci w ogoÂle ich brakowaøo69.
Siostra T. Paszkowska, opowiadajaÎc sieÎ za metodaÎ zintegrowanaÎ, dodaje, zÇe
trzeba miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ duchowosÂcÂ czøowieka nie wyczerpuje sieÎ w funkcji
poznania. Umysø jest tylko jednym z wymiaroÂw ducha osoby. Ale istotnym
elementem jest zdolnosÂcÂ miøowania. Integralne ujeÎcie tych dwoÂch dyspozycji
ducha strzezÇe przed apoteozaÎ samego intelektu, samych metod naukowych;
pozwala tezÇ na ujeÎcie bardziej osobowe. Teologia zdominowana apoteozaÎ metod narazÇa sieÎ na pozostawienie na uboczu Tego, ktoÂry winien bycÂ centrum
naszego poznania i daÎzÇenia osobowego70.
Teologia duchowosÂci odwoøuje sieÎ do personalizmu, poniewazÇ on wyznacza
wøasÂciwaÎ metodeÎ badanÂ dosÂwiadczenia duchowego, ktoÂre jest udziaøem osoby
ludzkiej. Personalizm pozwala ujaÎcÂ wøasÂciwaÎ relacjeÎ czøowieka i Boga, gdyzÇ
w tej prawidøowej relacji zawiera sieÎ proces dynamicznego rozwoju sÂwieÎtosÂci71.
SpoÂr natomiast toczy sieÎ o zastosowanie metody fenomenologicznej w teologii duchowosÂci. MetodeÎ teÎ ks. M. Chmielewski uzasadnia jako potrzebnaÎ
w punkcie wyjsÂcia fenomenologicznego opisu subiektywnego dosÂwiadczenia
mistycznego. Ale w dalszych etapach badanÂ teologia duchowosÂci nie mozÇe
zrezygnowacÂ z weryfikacji i obiektywizacji dosÂwiadczenia duchowego w sÂwietle
Objawienia i nauki KosÂcioøa. Dlatego nie korzysta z przyjeÎcia fenomenologii
jako systemu, a tylko wykorzystuje niektoÂre elementy tej metody badawczej72.
UwazÇa, zÇe zastosowanie elementoÂw metody fenomenologicznej wynika z samego przedmiotu materialnego, ujmowanego zÂroÂdøowo, jak i celu, ktoÂry stawia
sobie teologia duchowosÂci. Zastosowanie niektoÂrych elementoÂw metod fenomenologii obejmuje trzy fazy: weryfikacjeÎ fenomenologicznie opisanego dosÂwiadczenia duchowego, obiektywizacjeÎ w sÂwietle danych Objawienia i naucza68
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nia KosÂcioøa oraz ustalenie praktycznych norm aktualizacji zÇycia duchowego.
Dlatego ks. M. Chmielewski twierdzi, zÇe integralna metoda personalistyczna,
ktoÂraÎ przedstawiø w formie syntezy dotychczasowych poglaÎdoÂw na metodeÎ
w posoborowej teologii duchowosÂci, mozÇe speøniacÂ wszystkie wymogi wynikajaÎce z charakteru tej dyscypliny oraz wspoÂøczesne kryteria naukowosÂci73. Caøkowicie przeciw metodzie fenomenologicznej wypowiada sieÎ o. A. Nowak,
oceniajaÎc jaÎ jako bardzo szkodliwaÎ, nawet bardziej nizÇ materializm, gdyzÇ stanowi zakamuflowany neokantyzm74.
Za wspomnianaÎ metodaÎ zastosowania elementoÂw metod wøasÂciwych dla
fenomenologii i psychologii opowiada sieÎ ks. W Søomka. Przyjmuje on jako
zÂroÂdøo chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie duchowe, poniewazÇ teologia duchowosÂci
czerpie swoje tresÂci nie tylko z Pisma SÂwieÎtego i Tradycji, ale tezÇ z dosÂwiadczenia wiary, nadziei i miøosÂci, i w sÂwietle tego dosÂwiadczenia ± mozÇe zostacÂ
zweryfikowana. Przekonanie o obiektywizmie tego dosÂwiadczenia wynika z kolei z danych Objawienia, a takzÇe z dosÂwiadczenia KosÂcioøa jako wspoÂlnoty ludu
BozÇego, wyrazÇonego takzÇe gøosem UrzeÎdu Nauczycielskiego75. Tak rozumiana
metoda nie sprowadza teologii duchowosÂci tylko do systematycznej doktryny,
ale ukazuje jej wymiar praktyczny, wychowawczy, pedagogiczny. Wedøug Autora nie powinna bycÂ ona systemem wyciaÎgania wnioskoÂw z uprzednio przyjeÎtych przesøanek, na drodze rozumowania tylko dedukcyjnego, lecz naukowaÎ
eksplifikacjaÎ nadprzyrodzonego dosÂwiadczenia Boga (w chrzesÂcijanÂskiej wierze, nadziei i miøosÂci) oraz dosÂwiadczenia mistycznego76. W tym konteksÂcie
metodeÎ badanÂ nalezÇy wyprowadzacÂ z przedmiotu analizy naukowej, a nie narzucacÂ jej badanej rzeczywistosÂci w sposoÂb aprioryczny. BioraÎc za przedmiot
badanÂ dosÂwiadczenie duchowe jako osobowaÎ relacjeÎ czøowieka z Bogiem, metoda powinna wieÎc respektowacÂ ontologicznaÎ i egzystencjalnaÎ niepowtarzalnosÂcÂ osoby77.
Najbardziej powyzÇszaÎ metodeÎ rozwinaÎø H. Wejman w swych badaniach
koncepcji duchowosÂci jako zespoøu postaw, majaÎcych do przedmiotu odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno-wartosÂciujaÎce i behawioralne. PrzyjmujaÎc metodeÎ fenomenologicznaÎ, Wejman prowadzi badania, zaczynajaÎc od
okresÂlenia przedmiotu dosÂwiadczenia duchowego podmiotu na drodze jego
opisu, a konÂczaÎc na okresÂleniu, w jaki sposoÂb rozpoznana wartosÂcÂ zostaøa
73
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uznana za czynnik motywujaÎcy oraz wskazaniu sposobu dziaøania, beÎdaÎcego
potwierdzeniem dokonanego przez podmiot wyboru. NasteÎpnie poddaje tak
uporzaÎdkowane dane interpretacji teologicznej78. W duchu tej metody wypracowanej przez ks. W. SøomkeÎ prowadzaÎ badania ks. E. Walewander,
ks. J. Machniak, ks. bp A. Siemieniewski, H. Wejman. OdwoøujaÎ sieÎ do niej
takzÇe ks. S. UrbanÂski i o. P. OgoÂrek.
Podobne stanowisko zajmuje o. A. Nowak, ale w poszukiwaniu metody
idzie w kierunku psychologii personalistycznej i chrystocentryzmu, szukajaÎc
pewnej pøaszczyzny dla psychologii i zÇycia duchowego. Dlatego pisze o chrystoformizacji, czyli o ksztaøtowaniu w sobie osobowosÂci Chrystusa, a tym samym
osobowosÂci eklezjalnej, sakramentalnej i konsekrowanej, w ktoÂrych fundamentalne znaczenie odgrywa odwzorowanie osobowosÂci Chrystusa. StosujaÎc psychologieÎ w interpretacji zÇycia duchowego osoby, o. Nowak pisze o psychologii
eklezjalnej i sakramentalnej79. MetodaÎ taÎ posøuguje sieÎ s. T. Paszkowska, ktoÂra
odwoøuje sieÎ do orientacji ontologiczno-personalistycznej i chrystoformizacji80.
Z kolei ks. J. Misiurek, jako badacz historii duchowosÂci, odwoøuje sieÎ zasadniczo do faktu historycznego i do postaw duchowych konkretnych osoÂb,
ktoÂre poprzez swoje dziaøanie oraz pisÂmiennictwo wywarøy wpøyw na zÇycie
religijno-spoøeczne. Dlatego ks. Misiurek bierze pod uwageÎ zÂroÂdøa, czyli pisma
duchowe, ktoÂre zawierajaÎ informacje o faktach historycznych i o tresÂci zÇycia
duchowego. W ten sposoÂb øaÎczy historieÎ i teologieÎ duchowosÂci. W tej metodzie
bardzo istotne jest odniesienie do Jezusa Chrystusa81. W swoich badaniach do
tej metody odwoøuje sieÎ ks. J. Popøawski82.
Ks. I. WerbinÂski w badaniach hagiologicznych proponuje metody wypracowane przez nauki historyczne, psychologieÎ oraz przez nauki teologiczne.
Odwoøuje sieÎ tezÇ do personalizmu. Zwraca uwageÎ, zÇe w sÂwietle Jezusa Chrystusa nalezÇy badacÂ caøaÎ rzeczywistosÂcÂ dziejoÂw ludzkiej duchowosÂci ( w tym
ksztaøt sÂwieÎtosÂci poszczegoÂlnych osoÂb). PodkresÂla tezÇ potrzebeÎ badania hermeneutyki tekstu. Dlatego poznanie hagiologiczne powinno sieÎ dokonywacÂ z perspektywy wiary, czyli z perspektywy Boga udzielajaÎcego sieÎ czøowiekowi, i powinno bycÂ wyrazÇone za pomocaÎ odpowiednich sÂrodkoÂw komunikacji83.
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Por. Wejman, Miøosierdzie jako istotny element...; tenzÇe, Zbawcza wartosÂcÂ duchowosÂci
miøosierdzia, PoznanÂ 1999; tenzÇe, WspoÂøpraca czøowieka z miøosiernym Bogiem, KrakoÂw 2001.
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Por. Nowak, OsobowosÂcÂ sakramentalna; tenzÇe, Czøowiek wiary, nadziei i miøosÂci, Katowice
1988; tenzÇe, Nowy czøowiek. Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy..., s. 163.
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Por. Paszkowska, dz. cyt., s. 22.
81
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 8. Por. Chmielewski, Metodologiczne problemy...,
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Autor niniejszego opracowania podkresÂla, zÇe teologia duchowosÂci ma wiele zÂroÂdeø. A wieÎc od rozpoznania zÂroÂdeø oraz od sposobu ich analizy zalezÇy
wyboÂr metody. ProwadzaÎc badania nad historiaÎ duchowosÂci i mistyki polskiej,
zwraca uwageÎ, zÇe nie chodzi tylko o odczytanie teologii systematycznej (szkolnej), czego zresztaÎ nie pomija, ale o odczytanie tego, co jest nowe, co zawiera
jakiesÂ posøannictwo, oreÎdzie, co jest znakiem czasu, dziaøania Boga w dziejach,
nadzwyczajnej Jego interwencji w historieÎ (np. mistyka przezÇyciowa). Chodzi
o odczytanie indywidualnych przezÇycÂ mistycznych, dosÂwiadczenia mistycznego,
dziaøanÂ, motywoÂw ± w konteksÂcie powszechnych dosÂwiadczenÂ KosÂcioøa. Mistyk, wchodzaÎc w relacjeÎ z Bogiem, tworzy rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ majaÎcaÎ odniesienie do niego i innych ludzi w Bogu. Nie chodzi tu o ukazanie
rozwoju biograficzno-psychologicznego, ale o rodzaj nadprzyrodzonej fenomenologii, tzw. mistyki posøania. JesÂli BoÂg interweniuje poprzez znaki czasu, to
teologia duchowosÂci musi sieÎ posøugiwacÂ metodaÎ pozwalajaÎcaÎ skutecznie te
znaki interpretowacÂ w sÂwietle Objawienia. W niektoÂrych badaniach chodzi
o metodeÎ zwanaÎ obecnie ¹teologiaÎ sÂwieÎtychº. Jest to teologia, ktoÂra rodzi sieÎ
ze zjednoczenia z Bogiem i wywiera wpøyw na mysÂl danej epoki. Trzeba zaznaczycÂ, zÇe wiele zÂroÂdeø z teologii duchowosÂci, mistyki i hagiologii charakteryzuje abiblijnosÂcÂ i ateologicznosÂcÂ, tzn. nie cytujaÎ Pisma SÂwieÎtego i nie odwoøujaÎ
sieÎ w sposoÂb wyrazÂny do tradycji teologicznej. StajaÎ sieÎ w ten sposoÂb loci
theologici najnowszej teologii duchowosÂci i saÎ czeÎsto literackim dzieøem mistycznym. Dlatego wymagajaÎ usystematyzowania istotnych tresÂci teologicznych
w nich zawartych84. PowyzÇszaÎ metodeÎ badawczaÎ uprawiajaÎ: o. P. OgoÂrek85,
ks. J. Machniak86, o. J. Gogola87.
Teologowie saÎ zgodni, zÇe ze wzgleÎdu na roÂzÇnorodnosÂcÂ zÂroÂdeø powinna bycÂ
stosowana metoda dedukcyjna i indukcyjna. A metody czysto opisowe i historyczne, psychologiczne i socjologiczne nie saÎ wystarczajaÎce. Dlatego uwazÇajaÎ,
zÇe metoda powinna bycÂ zøozÇona oraz zintegrowana, czyli powinna uwzgleÎdniacÂ
± oproÂcz wyzÇej wymienionych ± metodeÎ spekulatywnaÎ i dosÂwiadczalnaÎ88. Ojciec J. Gogola podkresÂla, zÇe teologia duchowosÂci, peøniaÎc funkcje pedagogicznaÎ
84
Por. S. UrbanÂski, Formacja zÇycia duchowego w ujeÎciu gøoÂwnych przedstawicieli szkoøy
zmartwychwstanÂskiej, Warszawa 1988; tenzÇe, Teologia zÇycia mistycznego, Warszawa 19922; tenzÇe,
Mistyczny sÂwiat ducha, Warszawa 20002; tenzÇe, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999;
tenzÇe, Teologia modlitwy, Warszawa 1999; tenzÇe, DuchowosÂcÂ zmartwychwstanÂcza, Warszawa
2003.
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a sÂwieÎty Jan od KrzyzÇa, Warszawa 1999.
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Kowalskiej, KrakoÂw 1999.
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i beÎdaÎc przewodnikiem po drogach sÂwieÎtosÂci, wymaga odpowiedniej metody,
ktoÂraÎ jest mistagogia89.
ZAKONÂCZENIE

Przeprowadzona analiza nie wyczerpuje omoÂwienia metodologii teologii
duchowosÂci. PoniewazÇ to zagadnienie jest wciaÎzÇ otwarte po Soborze WatykanÂskim II. Niemniej posoborowa teologia duchowosÂci jest dyscyplinaÎ naukowaÎ,
teologicznaÎ, posiadajaÎcaÎ wøasny przedmiot badawczy i metodeÎ, zÂroÂdøa i wøasna
nazweÎ. W swych badaniach nie tylko zatrzymuje sieÎ na identyfikacji i analizie
dosÂwiadczenia duchowego, ale na ksztaøtowaniu osobistej sÂwieÎtosÂci o charakterze mistycznym.
The Methodology of Spiritual Theology
Summary
This article presents various definitions as well as the object and the method of
spiritual theology in the concept of post Vatican Council II.
Referring to Western literature the author manifests various efforts in his attempt to define the essence of spiritual theology propagated by Polish theologians
from the time of Vatican Council II. Therefore, it is a kind of synthesis of Polish
thought portraying various kinds of concepts in the defining of spiritual theology.
This article also shows the unique Polish method in the way of proceeding research
in the field of theoretical and experiential mysticism. The author also refers to the
spirituality of the religious and to various aspects of the history of Polish spirituality.
S ø o w a k l u c z o w e: dosÂwiadczenie mistyczne, teologia sÂwieÎtych, mistyka przezÇyciowa, mistyka posøania, zÂroÂdøo teologiczne
K e y w o r d s: mystical experiences, the theology of the saints, experiential mysticism, mysticism of the mission, theological source
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