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Teologia duchowosÂci, nazywana roÂwniezÇ teologiaÎ ascetyczno-mistycznaÎ,
usamodzielniøa sieÎ w XVIII stuleciu. Pomimo to, dopiero w 1919 r. Stolica
Apostolska oficjalnie uznaøa jaÎ za odreÎbnaÎ gaøaÎzÂ teologii, a papiezÇ Pius XI
w konstytucji apostolskiej Deus scientiarum Dominus z 1931 r. wøaÎczyø do
studioÂw kosÂcielnych jako odreÎbny przedmiot. Teologia duchowosÂci, zwana
woÂwczas ascetykaÎ, przestaøa bycÂ czeÎsÂciaÎ teologii moralnej. Jest rzeczaÎ zrozumiaøaÎ, zÇe zawsze istniaøy sÂcisøe zwiaÎzki teologii duchowosÂci z teologiaÎ w ogoÂle.
Na gruncie polskim zauwazÇamy takzÇe proces ksztaøtowania sieÎ podstawowych
zreÎboÂw tej dziedziny teologii, co mogøo wywrzecÂ pewien wpøyw na duchowosÂcÂ
europejskaÎ.

1. W OKRESIE SÂREDNIOWIECZA

O pewnej oryginalnosÂci polskiej mysÂli teologicznej w zakresie zÇycia duchowego mozÇna moÂwicÂ w okresie poÂzÂnego sÂredniowiecza. Jednym z najwieÎkszych
polskich teologoÂw konÂca XIV i poczaÎtkoÂw XV w. byø Mateusz z Krakowa
(+1410). Jego twoÂrczosÂcÂ pisÂmiennicza sÂwiadczy o rozwinieÎtej duchowosÂci sakramentalnej, zwøaszcza eucharystycznej. Zaliczany do grona przedstawicieli
ruchu devotio moderna, wzywaø do nawrotu do Pisma sÂw. i tradycji patrystycznej zamiast wykorzystywania w teologii dociekanÂ filozoficznych1. Jako autor
De puritate conscientia i Ad sciendum quando peccatum aliquod sit mortale vel
veniale zacheÎcaø Mateusz do modlitwy, umartwienÂ i postoÂw, by øatwiej przezwycieÎzÇycÂ okazje do grzechoÂw. W Meditationes super Probet seipsum homo
oraz w kazaniach Sermo de Corpore Christi: Quomodo potest i De coena DoPor. E. Winter, FruÈhhumanismus, Berlin 1864, s. 68-138. Por. takzÇe S. Wielgus, SÂredniowieczna øacinÂskojeÎzyczna biblistyka polska, Lublin 1992, s. 12.
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mini: Accipite et manducate2, zacheÎcaø do czeÎstej komunii sÂwieÎtej, stanowiaÎcej
wazÇny sÂrodek osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i doskonaøosÂci zÇycia. Warto dodacÂ, zÇe Mateusz z Krakowa jako profesor filozofii i teologii na Uniwersytecie w Pradze byø
gøoÂwnym ideologiem ruchu propagujaÎcego nawet codziennaÎ komunieÎ dla osoÂb
sÂwieckich. Wprawdzie z uwagi na opozycyjne stanowisko duchowienÂstwa ta
praktyka nie zdoøaøa sieÎ przyjaÎcÂ, to jednak dzieÎki Mateuszowi synod z 1391 r.
pozwalaø sÂwieckim przyjmowacÂ komunieÎ raz w miesiaÎcu. Byøo to osiaÎgnieÎcie
duzÇej wagi w oÂwczesnej Europie3. W swoich pracach poruszaø tematy wiaÎzÇaÎce
sieÎ sÂcisÂle z teologiaÎ duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, a przede wszystkim z rolaÎ
sakramentoÂw pokuty i Eucharystii jako podstawowych w daÎzÇeniu i osiaÎganiu
doskonaøosÂci.
W dziejach polskiej duchowosÂci katolickiej wazÇne miejsce zajmuje Jakub
z ParadyzÇa (+1464), poczaÎtkowo cysters, a nasteÎpnie kartuz. W traktacie De
profectu in vita spirituali podaø on roÂzÇne etapy modlitwy, wskazujaÎce na posteÎp
w zÇyciu duchowym czøowieka, natomiast w De theologia mystica stwierdziø, zÇe
wszyscy ludzie zostali powoøani do kontemplacji mistycznej, chocÂ niewielu do
niej dochodzi; przede wszystkim zobowiaÎzani saÎ do niej zakonnicy. W traktacie
De theologia mystica uczy autor o teorii kontemplacji, jak tezÇ jej praktyce,
podkresÂlajaÎc przy tym znaczenie uczucia. Jakub z ParadyzÇa gøosiø, zÇe teologia
mistyczna jest dosÂwiadczalnym poznaniem Boga przez usÂcisk miøosÂci jednoczaÎcej albo po prostu søodkim Jego poznaniem woÂwczas, gdy najwyzÇszy szczyt
wøadzy uczuciowej rozumu øaÎczy sieÎ z Nim przez miøosÂcÂ4. Wskutek ograniczonej roli wøadz intelektualnych, w dosÂwiadczeniu mistycznym wazÇne miejsce
zajmuje sfera afektywna czøowieka, a zwøaszcza uczucie miøosÂci. StosujaÎc na
roÂwni terminologieÎ mistyki istotowej (Wesenmystik) i nupcjalnej (Brautmystik), teolog kartuski dowodziø, zÇe stan kontemplacji Boga dosteÎpny jest nawet
dla tych, ktoÂrzy nie majaÎ wyksztaøcenia. Jakkolwiek Jakub z ParadyzÇa zalezÇny
byø od mistykoÂw nadrenÂskich, to jednak nie byø do konÂca pewien czy przezÇycia
mistyczne, takie jak ekstaza i kontemplacja saÎ uzalezÇnione od woli czøowieka,
czy tezÇ od Boga5. W kazÇdym baÎdzÂ razie jego postawa przyczyniøa sieÎ do wzniecenia dyskusji wsÂroÂd teologoÂw na temat kontemplacji nabytej i wlanej; dyskusja taka widoczna jest jeszcze w XX stuleciu (np. R. Garrigou-Lagrange).
PodkresÂlicÂ tezÇ trzeba, zÇe Jakub z ParadyzÇa jako jeden z pierwszych posøugiwaø
sieÎ terminami: theologia spiritualis i theologia mystica na okresÂlenie dziedziny
wiedzy zajmujaÎcej sieÎ zagadnieniem ascezy i modlitwy, takzÇe kontemplacyjnej.
2
Traktaty Mateusza z Krakowa dotyczaÎce spowiedzi i komunii wydano pt. Opuscula theologica: Textus et studia, wyd. W.W. SenÂko, A.L. SzafranÂski, t. 2, Warszawa 1974, fasc. 1, s. 9-67, 87-96.
3
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, Lublin 1994, s. 31.
4
Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, Warszawa 1978, vol. V
(wyd. S. PoreÎbski), s. 253.
5
Por. K. GoÂrski, Teologia mistyczna Jakuba z ParadyzÇa, ¹Roczniki Filozoficzneº 27(1979)
z. 1, s. 217-230. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 39.
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Godne zauwazÇenia jest roÂwniezÇ, zÇe teolog kartuski podkresÂlaø, izÇ wszyscy ludzie niezalezÇnie od stanu i wieku saÎ powoøani do pieleÎgnowania zÇycia mistycznego, stanowiaÎcego podstawowe dosÂwiadczenie religijne6; mistyka zatem nie
jest wyjaÎtkowym darem, jakim obdarzani saÎ tylko nieliczni.

2. OKRES NOWOZÇYTNY

Zagadnienia zwiaÎzane z teologiaÎ duchowosÂci byøy przedmiotem zainteresowania kard. Stanisøawa Hozjusza (+1579), ktoÂry na prosÂbeÎ polskich biskupoÂw opracowaø obszerny i przysteÎpny wykøad prawd wiary pt. Confessio fidei
catholicae christiana (Coloniae 1557); napisane w jeÎzyku øacinÂskim dzieøo cieszyøo sieÎ duzÇaÎ popularnosÂciaÎ, o czym sÂwiadczaÎ liczne wznowienia (39 wydanÂ)
i przekøady. Uderza duchowosÂcÂ przede wszystkim eklezjalna i sakramentalna
ich autora, ktoÂry bazujaÎc na tekstach biblijnych i patrystycznych wskazywaø, zÇe
Jezus Chrystus jako zaøozÇyciel KosÂcioøa i sprawca naszego usÂwieÎcenia jest fundamentem zÇycia chrzesÂcijanÂskiego7. PrzyznacÂ jednak trzeba, zÇe mysÂl teologiczna Hozjusza, w tym roÂwniezÇ mysÂl ascetyczna nie jest doktrynaÎ typu akademickiego. Autor Konfesji byø przede wszystkim duszpasterzem, ktoÂry ze wzgleÎdoÂw
praktycznych zajaÎø sieÎ teologiaÎ, zmuszony niejako do tego koniecznosÂciaÎ przeciwstawienia sieÎ poglaÎdom protestanckim. Zawarte w dziele tresÂci, takzÇe w zakresie teologii duchowosÂci zapewne rzutowaøy na ksztaøtowanie sieÎ postaw
oÂwczesnych ludzi.
Chrystocentrycznie ukierunkowanaÎ duchowosÂcÂ reprezentuje roÂwniezÇ
Stanisøaw Sokoøowski (+1593). W swym dziele Nuntius salutis sive de Incarnatione (Cracoviae 1583) podkresÂliø, zÇe Syn BozÇy w tym celu staø sieÎ Synem
Czøowieczym, aby ci, ktoÂrzy saÎ synami ludzkimi, mogli stacÂ sieÎ przybranymi
dziecÂmi Boga. Wymaga to jednak wspoÂøpracy ze strony ludzi, wiernosÂci
nauczaniu Chrystusa i nasÂladowania Go w swoim posteÎpowaniu8. RozmysÂlania o meÎce PanÂskiej zatytuøowane Iustus Joseph sive in Jesu Christi Domini nostri mortem et passionem (Cracoviae 1586), majaÎce silny podkøad
dogmatyczny, akcentujaÎ znaczenie sÂmierci krzyzÇowej i tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa dla naszego zÇycia duchowego9. Sokoøowski wskazuje tezÇ na wielkaÎ roleÎ Eucharystii, a zwøaszcza adoracji w ksztaøtowaniu zÇycia
6

Por. J. StosÂ, Mistrz Jakub z ParadyzÇa i ¹devotio modernaº, Warszawa 1997, s. 178.
Por. S. Hozjusz, Confessio fidei catholicae christiana, w: Opera omnia, Coloniae 1584, t. 1,
s. 243 n. Por. takzÇe J. Jezierski, Nauka Stanisøawa Hozjusza o søowie BozÇym, ¹Studia WarminÂskieº
22-23(1985-1986), s. 233-294.
8
Por. S. Sokoøowski, Nuntius salutis, Cracoviae 1583, s. 152.
9
Por. TenzÇe, Iustus Joseph, Cracoviae 1586, s. 230.
7
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duchowego czøowieka10. MoÂwiaÎc o Maryi, wzywaø do nasÂladowania Jej cnoÂt,
zwøaszcza pokory i posøuszenÂstwa11. Jego pisma z zakresu duchowosÂci miaøy
charakter praktyczny, bowiem pragnaÎø on przekazacÂ kroÂlowi Stefanowi
Batoremu, ktoÂrego byø nadwornym kaznodziejaÎ, a takzÇe wiernym, konkretne medytacje. MozÇna tezÇ moÂwicÂ w pewnym sensie o duchowosÂci ekumenicznej naszego autora, bowiem posÂredniczyø on w pertraktacji niemieckich
luteran z CerkwiaÎ prawosøawnaÎ; sÂwiadczy o tym dzieøo Sokoøowskiego Censura Orientalis Ecclesiae, ktoÂre przyniosøo mu europejskaÎ søaweÎ.
WsÂroÂd przedstawicieli polskiej duchowosÂci katolickiej XVII stulecia wazÇne
miejsce zajmuje Kasper DruzÇbicki (+1662). DzieÎki bogatej twoÂrczosÂci pisÂmienniczej w jeÎzyku øacinÂskim wywarø duzÇy wpøyw zwøaszcza na przedstawicieli
swego zakonu, ktoÂrzy kontynuowali jego mysÂl teologiczno-ascetycznaÎ. Koncentrowaøa sieÎ ona gøoÂwnie na osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa. Warto
tu wskazacÂ na niektoÂre przynajmniej dzieøa DruzÇbickiego, jak Sol in virtute
sua, Jesus Christus in splendore suarum excellentiarum (Calissii 1662), Paradoxa Verbi incarnati (Vratislaviae 1717) i Meta cordium Cor Jesu et Sanctissima
Trinitas (Calissii 1683), w ktoÂrych zawarø swe mysÂli o Chrystusie jako przedwiecznej MaÎdrosÂci, Wcielonym Søowie BozÇym i NajsÂwieÎtszym Sercu Jezusa.
Jakkolwiek teologiczno-ascetyczny system DruzÇbickiego w swej zasadniczej
podstawie jest oryginalny, to jednak ma powiaÎzania z roÂzÇnymi szkoøami duchowosÂci zakonnej. Fundamentalna tresÂcÂ mistyki naszego autora jest z gruntu
ignacjanÂska, a wieÎc trynitarna i roÂwnoczesÂnie chrystocentryczna. Przede
wszystkim uwageÎ zwraca chrystocentryzm mistyki DruzÇbickiego, ktoÂry jest
o wiele bogatszy anizÇeli u Ignacego Loyoli12. Wyraziø sieÎ on szczegoÂlnie w kulcie
Chrystusa jako OblubienÂca Przedwiecznej MaÎdrosÂci wcielonej, a nadto w umiøowaniu Jezusa cierpiaÎcego i ukrzyzÇowanego, w kulcie Serca BozÇego i Maryi
(teologiczne uzasadnienie maryjnego niewolnictwa). NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe
DruzÇbicki jako jeden z najwybitniejszych teologoÂw swego wieku, ktoÂry mozÇe
stanaÎcÂ w rzeÎdzie wielkich teologoÂw ascetyczno-mistycznych Zachodu, wyksztaøcenie humanistyczne, filozoficzne i teologiczne zdobyø w kolegiach jezuickich w Polsce.
Mikoøaj z MosÂcisk (+1632) posiada wielkie zasøugi dla rozwoju teologii
duchowosÂci w Polsce. Ogøosiø on w jeÎzyku ojczystym Elementarzyk cÂwiczenia
duchownego (KrakoÂw 1626) i Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628), stanowiaÎce jakby pierwszy w Polsce podreÎcznik ascetyki i mistyki chrzesÂcijanÂskiej, adresowany do duchownych i sÂwieckich. W jego przekonaniu ascetyka ma za przedmiot ¹pobozÇny albo duchowny zÇywotº, przy czym chodzi o to, by zÇycÂ BozÇym
duchem i ¹czynicÂ sprawy duchowneº. TeologieÎ mistycznaÎ pojmowaø on jako
10

s. 24.

11
12

Por. TenzÇe, Pro cultu et adoratione Jesu Christi in Eucharistiae Sacramento, Cracoviae 1584,
Por. TenzÇe, Nuntius salutis, s. 91.
Por. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 244.
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¹naukeÎ o Bogu skrytaÎ i tajemnaÎ od meÎdrcoÂw tego sÂwiata nadeÎtych zakrytaÎ,
ktoÂrej mistrzem jest sam BoÂgº; nauka ta ¹nie tylko rozum wiadomosÂciaÎ wysokaÎ
opatruje, osÂwieca i zdobi, ale tezÇ i woleÎ naszaÎ do wielkiej miøosÂci Boga zapala
i bardzo znacznymi afektami napeøniaº13. A zatem jest to ¹contemplatio, pilne
przypatrywanie albo zapatrywanie sieÎ na Bogaº14.
Jednym z najwazÇniejszych osiaÎgnieÎcÂ Mikoøaja z MosÂcisk jest chyba pierwsze
na gruncie polskiej mysÂli teologicznej, caøosÂciowe opracowanie w jeÎzyku ojczystym zagadnienia modlitwy ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem modlitwy afektywnej, nadto pierwsza proÂba wprowadzenia polskiej terminologii ascetycznomistycznej; od niego wywodzi sieÎ nazewnictwo 15 stopni kontemplacji, przyjmowanych przez Alvareza de Paz, hiszpanÂskiego teologa. Dzieøa Mikoøaja
z MosÂcisk ksztaøtowaøy duchowosÂcÂ zwøaszcza zakonoÂw zÇenÂskich, a takzÇe kleru
diecezjalnego, bowiem zagadnienia zwiaÎzane ze spowiedziaÎ byøy obowiaÎzkowym podreÎcznikiem dla duchownych15. Gdyby dzieøa Mikoøaja z MosÂcisk byøy
napisane po øacinie, z pewnosÂciaÎ znalazøyby oddzÂwieÎk na Zachodzie.
WsÂroÂd polskich franciszkanoÂw XVII stulecia wyroÂzÇniø sieÎ w zakresie teologii duchowosÂci Chryzostom Dobrosielski (+1676). Z jego dzieø na uwageÎ
zasøuguje Summarium asceticae et mysticae theologiae (Cracoviae 1655), uwazÇane przez K. GoÂrskiego za pierwszy ¹w KosÂciele traktat teologii ascetycznomistycznejº16. GoÂrski przypomina, zÇe traktat ten jest niejako syntezaÎ wysiøkoÂw
polskich autoroÂw, zajmujaÎcych sieÎ poruszanaÎ problematykaÎ, w szczegoÂlnosÂci
zasÂ M. èeÎczyckiego i K. DruzÇbickiego. Natomiast J. Guibert saÎdzi, zÇe Dobrosielski byø pierwszym z autoroÂw, ktoÂry uzÇyø sformuøowania ¹teologia ascetycznaº17. W pierwszej poøowie XVIII w. traktat ten miaø jeszcze dwa wydania,
przy czym w wydaniu z 1731 r. pt. Theologia ascetica ad mentem sancti Bonaventurae, w wyniku poteÎpienia przez KosÂcioÂø kwietyzmu usunieÎto termin ¹mistykaº, zasÂ o kontemplacji pozostawiono tylko kroÂtkie wzmianki. Wspomniany
traktat, odreÎbnie zajmujaÎcy sieÎ ascetykaÎ i mistykaÎ, opracowany zostaø metodaÎ
scholastycznaÎ; znajduje sieÎ w nim wiele definicji z problematyki zÇycia duchowego. Dobrosielski zaliczyø do zagadnienÂ mistycznych zjawiska pochodzenia
BozÇego, natomiast do ascetycznych ± wysiøki ludzkie. Po wyjasÂnieniu nazwy
i przedmiotu nowej gaøeÎzi teologii nasz autor zamiesÂciø w czeÎsÂci pierwszej swego traktatu 14 cÂwiczenÂ duchownych, zasÂ w drugiej 5 podstawowych zagadnienÂ
13

Mikoøaj z MosÂcisk, Akademia pobozÇnosÂci, KrakoÂw 1628, s. 623.
TamzÇe.
15
Por. A. Dziuba, Problematyka pokutna w pismach teologiczno-moralnych Mikoøaja z MosÂcisk (1559-1632), ¹Studia PelplinÂskieº 11(1983), s. 161-180. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia
polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 329.
16
Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 192.
17
La plus ancienne ¹TheÂologie asceÂtiqueº, ¹Revue d'asceÂtique et de mystiqueº 18(1937),
s. 404-408. Wydaje sieÎ, zÇe opinia nie jest søuszna, bowiem traktat Mikoøaja z MosÂcisk pt. Akademia
pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628) zawiera juzÇ takie sformuøowanie.
14
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z zÇycia duchowego. Dobrosielski akcentowaø, zÇe droga ascetyczna jest przeznaczona dla wszystkich, natomiast habitualne zjednoczenie z Bogiem jest udziaøem ludzi doskonaøych i dokonuje go w nich øaska usprawiedliwiajaÎca. DzieÎki
temu zjednoczeniu mozÇna moÂwicÂ o caøkowitym ¹zatopieniuº duszy w Bogu;
nazywa on je ¹upojeniemº, ¹szczeÎsÂciemº i ¹ekstazaÎº. O zjednoczeniu z Bogiem
decyduje doskonaøy stopienÂ miøosÂci. Istnieje bowiem ¹charitas unitivus, vel
alias amor unitivusº, sprawiajaÎcy jednosÂcÂ mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem18.
Ponadto teolog franciszkanÂski uczy o potrzebie uformowania duszy rozumnej
na wzoÂr Boga, aby dostaÎpicÂ peønego z Nim zjednoczenia. Przypomina przy tym
powszechnaÎ zbawczaÎ woleÎ Boga. Celem zjednoczenia z Bogiem jest Jego chwaøa, natomiast sposobem jej osiaÎgnieÎcia ± miøosÂcÂ. Potrzeba zatem, abysÂmy
wszystko wypeøniali w duchu miøosÂci, jak chce tego BoÂg, podporzaÎdkowujaÎc
sieÎ Jego woli. Peøna i doskonaøa zgodnosÂcÂ jest wtedy, gdy kto w sposoÂb absolutny nasÂladuje Boga, pragnaÎc tego, co i BoÂg w duchu miøosÂci ku Niemu. Wydaje sieÎ, zÇe polski teolog wykorzystaø dosteÎpnaÎ mu literatureÎ, zwøaszcza pisma
sÂw. Bonawentury, systematyzujaÎc w sposoÂb teoretyczny poglaÎdy na zÇycie duchowe. Nie miaø on jednak przezÇycÂ mistycznych, a w swym traktacie nie zamiesÂciø odreÎbnego rozdziaøu posÂwieÎconego darom Ducha SÂwieÎtego. Pomimo
to, dzieøo Dobrosielskiego zajmuje wazÇne miejsce w rozwoju katolickiej teologii duchowosÂci.
W podobnym duchu nauczaø roÂwniezÇ paulin Grzegorz Terecki (+1659),
ktoÂry w swoim dziele Directorium spiritualis vitae Fratrum Eremitarum Ordinis
Sancti Pauli Eremitae (Cracoviae 1649, CzeÎstochowa 1649) stanowiaÎcym przewodnik na drogach zÇycia duchowego, umiejeÎtnie poøaÎczyø ascetykeÎ i mistykeÎ;
dowodziø przy tym, zÇe ascetyka jest przygotowaniem do mistyki. Terecki uczaÎc
o doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej wskazywaø, zÇe jest ona miøosÂciaÎ teologicznaÎ,
a wieÎc jest to amor benevolentiae supernaturalis Dei, ktoÂra po usunieÎciu nieuporzaÎdkowanych namieÎtnosÂci i rad zdolna jest do wypeøniania swych funkcji
i cÂwiczenia sieÎ we wszystkich cnotach. DoskonaøosÂcÂ zatem nie roÂzÇni sieÎ w sposoÂb istotny od miøosÂci, bowiem ¹miøosÂcÂ jest wieÎziaÎ doskonaøosÂciº (Kol 3,14).
W przekonaniu Tereckiego, do doskonaøosÂci zobowiaÎzani saÎ wszyscy, podobnie jak do miøosÂci, ale przede wszystkim osoby zakonne19. Na uwageÎ zasøuguje
proÂba omoÂwienia specyficznego charakteru zÇycia duchowego zakonu paulinoÂw, ktoÂraÎ Terecki przedstawiø w trzeciej czeÎsÂci swego dzieøa; wiadomo, zÇe
proÂba ta wykracza poza granice naszej Ojczyzny, gdziekolwiek znajdujaÎ sieÎ
przedstawiciele tego zakonu, ktoÂrzy wiele czerpiaÎ z przemysÂlenÂ polskiego teologa paulinÂskiego.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe polscy cystersi w XVII w. przyczynili sieÎ do upowszechnienia terminu: teologia duchowosÂci. Opat z Oliwy Michaø Antoni Hacki
18
19

Por. Ch. Dobrosielski, Summarium asceticae et mysticae theologiae, Cracoviae 1655, s. 684.
Por. G. Terecki, Directorium spiritualis vitae, CzeÎstochowa 1649, s. 10.
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(+1703) oproÂcz kazanÂ o tematyce ascetycznej ogøosiø Breve compendium vitae
spiritualis et devotae (Olivae 1685), w ktoÂrym odroÂzÇnia zÇycie duchowe od zÇycia
pobozÇnego. Natomiast Feliks Simplex èaÎcki pozostawiø dzieøo Theologia spiritualis fundamentalis seu vera christiana, divina sapientia (I-III, Olivae 1687);
pomimo swego nowatorskiego charakteru, dzieøo to do dzisÂ nie zostaøo zauwazÇone. W trosce o odnoweÎ zÇycia duchowego osoÂb zakonnych i kleru diecezjalnego autorzy ci uzasadniali potrzebeÎ osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i zdobywania zdrowej doktryny, a takzÇe nasÂladowania Jezusa Chrystusa. èaÎcki zdaje sieÎ wskazywacÂ na znaczenie formacji duchowej i intelektualnej w seminariach duchownych. Z ubolewaniem jednak wyrazÇa sieÎ o zaniedbaniach na tym odcinku ze
strony biskupoÂw, ktoÂrzy winni troszczycÂ sieÎ o to, by wysyøacÂ ¹godnych robotnikoÂw do zÇniwa duszº20. Charakterystyczne, zÇe zagadnienie kontemplacji Boga zaliczaø èaÎcki do podstawowej czeÎsÂci teologii duchowosÂci, akcentujaÎc przy
tym roleÎ daroÂw Ducha SÂwieÎtego, zwøaszcza rozumu i maÎdrosÂci. Z tego wzgleÎdu kontemplacja duchowa, o ktoÂrej poucza, roÂzÇni sieÎ od kontemplacji naturalnej beÎdaÎcej udziaøem roÂwniezÇ poganÂskich filozofoÂw21. W sumie, dzieøo
èaÎckiego odznacza sieÎ wielkaÎ erudycjaÎ, chocÂ z uwagi na trudnaÎ problematykeÎ
nie zawsze jest jasne.
Dla ksztaøtowania sieÎ duchowosÂci zakonnej wielkie znaczenie posiadajaÎ
prace zaøozÇyciela marianoÂw Stanisøawa PapczynÂskiego (1701). Do najwazÇniejszych z zakresu teologii ascetyczno-mistycznej nalezÇaÎ m.in. Orator Crucifixus
(Cracoviae 1670), Templum Dei mysticum (Cracoviae 1675), Christus patiens
(Varsaviae 1690) i Inspectio cordis (Varsaviae 2000). W dzieøach tych zajaÎø sieÎ
autor przede wszystkim zagadnieniem doskonaøosÂci zakonnej oraz chrzesÂcijanÂskiej w ogoÂle. Gøosiø on, zÇe do osiaÎgnieÎcia ewangelicznej doskonaøosÂci
zostali powoøani wszyscy ludzie. Proces jej osiaÎgania zapoczaÎtkowuje w nas
radykalne zerwanie z grzechem, a wieÎc nawroÂcenie, ktoÂremu towarzyszy peønienie pokuty; grzech bowiem utrudnia nam kontemplacjeÎ Boga juzÇ tu na
ziemi, a takzÇe w wiecznosÂci22. W mysÂl nauczania PapczynÂskiego, osiaÎganiu
sÂwieÎtosÂci towarzyszy dynamicznosÂcÂ, wspoÂøpraca z BozÇaÎ øaskaÎ, staøosÂcÂ ludzkiego ducha i wiernosÂcÂ wøasnemu powoøaniu. WazÇne miejsce zajmuje tezÇ nasÂladowanie Chrystusa, ktoÂre jest obowiaÎzkiem osoÂb zakonnych. Teolog marianÂski podkresÂla, zÇe zÇycie doskonaøe to nie doznania uczuciowe lub stany ekstatyczne, lecz odwzorowywanie w sobie postawy Jezusa23. Wprawdzie PapczynÂski czerpaø wiele z tekstoÂw biblijnych i patrystycznych, a nawet wspoÂøczesnych mu teologoÂw, np. K. DruzÇbickiego, to jednak do oryginalnych nalezÇy
20

F.S. èaÎcki, Theologia spiritualis fundamentalis, Oliva 1687, cz. I, s. 143. W dwu nasteÎpnych
tomach èaÎcki zwraca uwageÎ na znaczenie cnoÂt teologicznych i moralnych w duchowym zÇyciu
czøowieka.
21
Theologia spiritualis fundamentalis, cz. II, s. 130 n.
22
Por. S. PapczynÂski, Christus patiens, Varsaviae 1690, s. 361.
23
Por. TenzÇe, Inspectio cordis, Varsaviae 2000, s. 235.
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mysÂl o zwiaÎzku Eucharystii, czyli szczegoÂlnej obecnosÂci zmartwychwstaøego
Chrystusa z konsekracjaÎ zakonnaÎ, beÎdaÎcaÎ jakby ¹posÂlubieniemº ludzkiej osoby Zbawicielowi.
Z kolei franciszkanÂski teolog Florian Jaroszewicz (+1771) w Principia
theologiae asceticae (Leopoli 1752) dowodziø, zÇe teologia ascetyczna uczy
wznoszenia duszy do Boga w sposoÂb zwyczajny, czyli ze zwyczajnym, naturalnym sÂwiatøem rozumu, wspartym przez afekty i wyobrazÇenia, natomiast
teologia mistyczna wznosi duszeÎ do Boga w sposoÂb nadzwyczajny, zanurzajaÎc
niejako umysø i serce czøowieka kontemplujaÎcego w Bogu. Pierwsze jest wieÎc
poznanie Boga i spraw BozÇych, praca samego umysøu, a nasteÎpnie dzieÎki
czeÎsÂciowemu przynajmniej osÂwieceniu przez Boga, z mniejszym wysiøkiem
czøowieka mozÇliwa sieÎ staje Jego kontemplacja. Teologia ascetyczna wøasÂciwa
jest ludziom poczaÎtkujaÎcym i posteÎpujaÎcym w zÇyciu duchowym, a mistyczna ±
doskonaøym, czyli oczyszczonym od wszelkich wad i tym, ktoÂrzy osiaÎgajaÎ
cnoty24.
DuchowosÂcÂ katolickaÎ ubogaciøy niewaÎtpliwie prace polskich zmartwychwstanÂcoÂw, a zwøaszcza Piotra Semenenki (+1886), autora dzieø: Mistyka (KrakoÂw 1896, 1904; wyd. 3: ZÇycie wewneÎtrzne, LwoÂw 1931) i CÂwiczenia duchowne
(KrakoÂw 1903). Semenenko zapoczaÎtkowaø nowaÎ szkoøeÎ duchowosÂci zmartwychwstanÂczej, ktoÂrej zasadami kieruje sieÎ takzÇe zÇenÂska gaøaÎzÂ zmartwychwstanek zaøozÇona w konÂcu XIX w. przez CelineÎ BorzeÎckaÎ25. Jako wspoÂøzaøozÇyciel zmartwychwstanÂcoÂw Semenenko wytyczyø nowemu zgromadzeniu pewien kierunek ascezy i mistyki. Nie trzymaø sieÎ on lansowanego woÂwczas
schematu, ktoÂry mistykeÎ oddzielaø od ascezy i ograniczaø do zjawisk nadzwyczajnych. W pismach Semenenki daje sieÎ zauwazÇycÂ wpøywy benedyktynÂskie
(akcentowanie znaczenia pokory w zÇyciu duchowym), a takzÇe szkoøy francuskiej P. de BeÂrulle'a i osÂrodka Saint-Sulpice w ParyzÇu (zÇycie z Jezusem i przemiana w Jezusa). Punkty rozbiezÇne uwidaczniajaÎ sieÎ jednak w nastawieniu
Semenenki na dziaøalnosÂcÂ apostolskaÎ, søuzÇbeÎ KosÂcioøowi i ojczyzÂnie. Pisma
Semenenki opierajaÎ sieÎ przede wszystkim na tekstach biblijnych odpowiednio
komentowanych, a takzÇe na ¹zdrowejº filozofii26. MysÂli jednak w nich zawarte
odnoszaÎce sieÎ do zagadnienia modlitwy, zawsze saÎ aktualne w teologii duchowosÂci.

24

Por. F. Jaroszewicz, Principia theologiae asceticae, Leopoli 1752, s. 32.
Por. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, s. 288.
26
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 2, Lublin 1998, s. 251.
Por. takzÇe, J.M. Popøawski, Confessio Trinitatis jako podstawa zÇycia duchowego w pismach polskich zmartwychwstanÂcoÂw, Lublin 2003, s. 201.
25
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3. CZASY NAJNOWSZE

W najnowszym okresie naszej historii obejmujaÎcej wiek XX spotykamy
wiele prac wazÇnych dla rozwoju teologii duchowosÂci. W poczaÎtkach stulecia
byøo wielu autoroÂw, ktoÂrzy akcentowali jej praktyczny wymiar. WchodzaÎ tu
w greÎ zwøaszcza pisma zaøozÇyciela michalitoÂw i michalitek Bronisøawa Markiewicza (+1912), jak tezÇ zaøozÇyciela zgromadzenÂ bezhabitowych Honorata KozÂminÂskiego (+1916), a nawet Zygmunta Gorazdowskiego (+1920), zaøozÇyciela
joÂzefitek.
WazÇne dla rozwoju teologii duchowosÂci saÎ prace biskupa JoÂzefa Sebastiana
Pelczara (+1924), szczegoÂlnie wielokrotnie wznawiana pt. ZÇycie duchowne,
czyli doskonaøosÂcÂ chrzesÂcijanÂska wedøug najcelniejszych mistrzoÂw duchownych
(PrzemysÂl 1873), stanowiaÎca podreÎcznik dla alumnoÂw seminarioÂw duchownych. Teolog ten w duzÇej mierze przyczyniø sieÎ do rozwoju duchowosÂci kapøanÂskiej. Wyrazem tego saÎ jego prace: RozmysÂlania o zÇyciu kapøanÂskim, czyli
ascetyka kapøanÂska (I-II, 1907), Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem kapøana
(I-IV, 1909-11) i Pasterz wedøug Serca Jezusowego, czyli ascetyka pasterska
(LwoÂw 1913). Jako inicjator nowej rodziny zakonnej Pelczar opracowaø RozmysÂlania o zÇyciu zakonnym dla zakonnic (KrakoÂw 1897); prace te sÂwiadczaÎ, zÇe
doskonaøosÂcÂ zÇycia zakonnego stawiaø on na bardzo wysokim szczeblu. Od osoÂb
zakonnych wymagaø on szczegoÂlnej wiernosÂci zøozÇonym sÂlubom. Warto podkresÂlicÂ, zÇe odznaczajaÎce sieÎ oryginalnosÂciaÎ rozmysÂlania Pelczara dla kapøanoÂw
i osoÂb zakonnych ksztaøtowaøy ich zÇycie duchowe przez døugie lata27.
WspomniecÂ tu trzeba o wkøadzie Polski w rozwoÂj teologii i kultu Miøosierdzia BozÇego. PoczaÎtki szczegoÂlnego rozwoju tego kultu zwiaÎzane saÎ z objawieniami Faustyny Kowalskiej (+1938 r.). W swoim Dzienniczku, znanym dzisÂ
takzÇe w innych krajach europejskich, jak i za Oceanem, nasza mistyczka zaznacza, zÇe Serce Jezusa jest wprost ¹morzemº miøosierdzia. Wszyscy, ktoÂrzy
pragnaÎ dostaÎpicÂ øaski miøosierdzia, winni w Jezusie zøozÇycÂ caøaÎ swaÎ ufnosÂcÂ.
W objawieniu z dnia 22 lutego 1931 r. Faustyna zobaczyøa w swej celi Zbawiciela ubranego w biaøaÎ szateÎ z reÎkaÎ wzniesionaÎ do bøogosøawienÂstwa, z ktoÂrego
piersi wychodziøy promienie: biaøy i czerwony. Poleciø On namalowacÂ obraz
z napisem: ¹Jezu, ufam Tobieº28. Pierwszy obraz zostaø wykonany w 1934 r.
w Wilnie. Tam tezÇ w roku nasteÎpnym przekazaø jej Jezus tresÂcÂ Koronki do
BozÇego Miøosierdzia. Wedøug Faustyny, miøosierdzie ¹przechodzi od naszych
serc przez Bosko-ludzkie Serce Jezusa, podobnie jak promienÂ søonÂca przez
krysztaøº. Warto nadmienicÂ, zÇe wielu autoroÂw dopatrzyøo sieÎ wewneÎtrznego

27
28

J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 3, Lublin 2001, s. 57-90.
SÂw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek , 47-48.
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zwiaÎzku mieÎdzy Dzienniczkiem sÂw. Faustyny a encyklikaÎ Dives in misericordia
Jana Pawøa II29.
OreÎdzie BozÇego Miøosierdzia przekazane KosÂcioøowi przez sÂw. FaustyneÎ
KowalskaÎ dotarøo takzÇe do brzegoÂw Ameryki PoÂønocnej w niespeøna 3 lata po
jej sÂmierci. Apostolat BozÇego Miøosierdzia i zwiaÎzana z nim chrystocentryczna
duchowosÂcÂ znalazøy podatny grunt zaroÂwno w Anglii (w poczaÎtkach drugiej
poøowy XX w.) z siedzibaÎ w Hereford i od 1997 r. w Fawley Court, jak tezÇ
w Portugalii, czy tezÇ w GroÂdku Podolskim na Ukranie30. Wszystko to sÂwiadczy
o aktualnosÂci i potrzebie ksztaøtowania zÇycia duchowego w oparciu o ideeÎ Boga
¹bogatego w miøosierdzieº, a jednoczesÂnie o zÇywotnosÂci polskiej duchowosÂci
katolickiej.
Wybitnym teologiem duchowosÂci w Polsce w czasach najnowszych byø bez
waÎtpienia Aleksander ZÇychlinÂski (+1945). GøoÂwnym jego dzieøem z tej dziedziny jest Teologia zÇycia wewneÎtrznego (KrakoÂw 1931), a takzÇe Sacerdos (PoznanÂ
1932), Wtajemniczenie w umiejeÎtnosÂcÂ sÂwieÎtych (PoznanÂ 1933) i Peønia umiejeÎtnosÂci sÂwieÎtych (PoznanÂ 1935); inne jego prace zebrano w dziele RozwazÇania
filozoficzno-teologiczne (PoznanÂ 1959). ZÇychlinÂski uwazÇaø, zÇe teologia ascetyczno-mistyczna jest ¹wyzÇszym zastosowaniem teologii dogmatycznej i moralnej do sztuki kierowania duszami ku coraz peøniejszemu zjednoczeniu z Bogiemº. Jako odreÎbna dyscyplina teologiczna ¹zajmuje sieÎ ona rozwojem zÇycia
BozÇego w nas i ustala prawidøa i normy, wedøug ktoÂrych nalezÇy je pieleÎgnowacÂ,
by dojsÂcÂ do doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiejº31. Nasz autor byø przekonany o tym,
zÇe prawdy wiary stanowiaÎ niezbeÎdny fundament teologii duchowosÂci. Natomiast w odniesieniu do teologii moralnej, teologia duchowosÂci jest dopeønieniem i uwienÂczeniem, bowiem wyprowadza z niej ¹prawidøa i zasady, majaÎce
søuzÇycÂ za bezposÂrednie normy dla zÇycia duchowegoº32. DzieÎki temu ZÇychlinÂski
uznawaø teologieÎ duchowosÂci za najwzniosÂlejszaÎ czeÎsÂcÂ teologii, beÎdaÎcaÎ ¹kresem
i ostatecznym uwienÂczeniem jednolitej umiejeÎtnosÂci teologicznejº, ktoÂrej podstawowym zÂroÂdøem jest Pismo sÂw. i Tradycja, zwøaszcza zasÂ dzieøa OjcoÂw KosÂcioøa i pisarzy wczesnochrzesÂcijanÂskich33. Wprawdzie ZÇychlinÂski nie stworzyø
nowych kierunkoÂw w teologii duchowosÂci, jednakzÇe samodzielnie zarysowaø
podstawowe prawdy odnoszaÎce sieÎ do chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci w sÂwietle
tajemnicy TroÂjcy SÂwieÎtej, teologii daroÂw Ducha SÂwieÎtego, integralnego ujeÎcia
natury i øaski oraz eklezjalnego ukierunkowania duchowosÂci.
29

1085 n.
30

J. Misiurek, Kowalska Faustyna sÂw., w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol.

Por. Tajemnica BozÇego miøosierdzia w charyzmacie marianÂskim. Materiaøy mieÎdzynarodowego sympozjum teologicznego, LichenÂ 12-16 maja 2003 r., red. J. Kumala, LichenÂ 2004, s. 332-354.
31 Ç
Zycie wewneÎtrzne, w: RozwazÇania filozoficzno-teologiczne, PoznanÂ 1959, s. 267.
32
TamzÇe, s. 270.
33
TamzÇe, s. 272.
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Zagadnienia ascetyki i mistyki byøy roÂwniezÇ przedmiotem zainteresowania
JoÂzefa Puchalika (+1958), ktoÂry pozostawiø dzieøo Zarys ascetyki i ascetyka
ogoÂlna (ZdunÂska Wola 1936) oraz Zarys mistyki (TuchoÂw 1939, mps Archiwum RedemptorystoÂw w Tuchowie). Autor uwazÇaø, zÇe ascetyka nie wyczerpuje
wszystkich zagadnienÂ zwiaÎzanych z zÇyciem duchowym, staÎd tezÇ dzieøa te na
terenie Polski stanowiaÎ proÂbeÎ syntetycznego i zarazem systematycznego ujeÎcia
bogatej problematyki ascetyczno-mistycznej34. DodacÂ trzeba, zÇe Puchalik zasugerowaø sieÎ zbytnio koncepcjaÎ B. Scaramellego odnosÂnie do odreÎbnego potraktowania ascetyki i mistyki.
WsÂroÂd wielu publikacji profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Antoniego Søomkowskiego (+1982) uwageÎ zwracajaÎ Ku doskonaøosÂci (Lublin 1947; Warszawa 19932) i Teologia zÇycia wewneÎtrznego (Warszawa
1972; druk. ZaÎbki 2000). W opracowaniach swych potraktowaø on doskonaøosÂcÂ
jako udziaø w zÇyciu BozÇym, zasÂ sÂrodki osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i cnoty teologalne
jako przejawy nabywania chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci. Dowodziø, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ
czøowieka jest uczestnictwem w sÂwieÎtosÂci Boga i w Jego naturze; fakt ten ma
podstawowe znaczenie w osiaÎganiu doskonaøosÂci zÇycia przez chrzesÂcijan. Za
istotny czynnik doskonaøosÂci czøowieka uznawaø Søomkowski miøosÂcÂ, staÎd tezÇ
i posteÎp duchowy zøaÎczyø sÂcisÂle ze wzrostem w miøosÂci oraz sumiennym peønieniem obowiaÎzkoÂw swego stanu35. Søomkowski nalezÇaø w Polsce do inicjatoroÂw
uprawiania teologii duchowosÂci jako odreÎbnej gaøeÎzi nauki.
W ostatnich latach daje sieÎ zauwazÇycÂ na gruncie polskim proÂby opracowywania zagadnienÂ z zakresu teologii duchowosÂci podejmowane przez osÂrodki
naukowe. Z zakresu ogoÂlnego nalezÇy wyroÂzÇnicÂ TeologieÎ zÇycia duchowego (Lublin 1986) Stanisøawa Witka (+1987). Autorowi chodziøo ¹o wspoÂøczesnaÎ odpowiedzÂ na pytanie, jak zÇycÂ dzisiaj w sposoÂb pogøeÎbiony, w duchu prawdziwego
chrzesÂcijanÂstwa i autentycznej kultury ludzkiejº36. Z kolei zbiorowe dzieøo
polskich teologoÂw duchowosÂci Teologia duchowosÂci katolickiej (Lublin 1993)
jest introduktywnym podreÎcznikiem z tej dziedziny oraz zbiorem studioÂw na
podstawowe tematy dotyczaÎce duchowosÂci katolickiej, adresowanym do duchownych i sÂwieckich37. W osÂrodku warszawskim powstaøo dzieøo Stanisøawa
UrbanÂskiego pt. Teologia zÇycia mistycznego (Warszawa 19992; wyd. pierwsze:
Polska teologia zÇycia mistycznego 1914-1939, Warszawa 1995) oraz zwiaÎzane
z problematykaÎ teologii duchowosÂci tegozÇ autora ± Teologia modlitwy (Warszawa 1999). UwageÎ zwraca roÂwniezÇ wydana w Krakowie Teologia komunii
z Bogiem (2001, 20032) karmelity Jerzego Wiesøawa Gogoli. Autor jest przekonany, zÇe potraktowany przez niego jako synonim teologii duchowosÂci tytuø
34

Por. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 300-309.
Por. S. UrbanÂski, SÂwieÎtosÂcÂ chrzesÂcijanÂska wedøug ks. Antoniego Søomkowskiego, w:
S. UrbanÂski, I. WerbinÂski, Ze studioÂw nad duchowosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, Warszawa 1992, s. 36.
36
S. Witek, Teologia zÇycia duchowego, Lublin 1986, s. 5.
37
Por. W. Søomka, Wprowadzenie, w: Teologia duchowosÂci katolickiej, Lublin 1993, s. 11.
35
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dzieøa wyrazÇa prawdeÎ o istocie chrzesÂcijanÂskiego zÇycia duchowego, ktoÂraÎ stanowi osobowa komunia Boga z czøowiekiem i czøowieka z Bogiem38.
Wymienione tu dosÂcÂ pobiezÇnie prace polskich teologoÂw duchowosÂci przyczyniøy sieÎ bez waÎtpienia do ozÇywienia problematyki zÇycia duchowego oraz i do
zapewnienia teologii duchowosÂci nalezÇnego jej miejsca w rzeÎdzie dyscyplin
teologicznych.

Summary
Polish authors have made a considerable contribution to the formation and
development of the Theology of Spirituality that has become a separate subject of
ecclesiastical studies since 1931. In the Middle Ages the eminent Polish theologians
were Mateusz of KrakoÂw (+1410) and Jakub of ParadyzÇ (+1464). They visited Germany and Czech where their works gained some recognition. Confessio Fidei Catholicae Christiana (Moguntiae 1557) by Stanisøaw Hozjusz (+1579) is one of the
most important works of the modern times, written in Latin, published 39 times
during the authors life. The contents of the work influenced the attitudes of the
people of those times. Christocentrically directed spirituality is represented by Stanisøaw Sokoøowski (+1593) and Kasper DruzÇbicki (+1662). Many important thoughts
on spirituality, especially on Catholic mysticism, come from Mikoøaj of MosÂciska
(+1632). The very first treatise on Ascetic and Mystic Theology is Summarium
Asceticae et Mysticae Theologiae (Cracoviae 1655). Grzegorz Terecki (+1659) also
skilfully combined ascetism and mysticism in his Directorium Spiritualis Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Eremitae (Cracoviae 1649). The Cistercians
played the significant part in the propagation and development of the Theology of
Spirituality: Michaø Antoni Hacki (+1703) and Feliks Simplex èaÎcki (+circa 1700)
together with Stanisøaw PapczynÂski (+1701) and Florian Jaroszerwicz (+1771). Notwithstandingly, the writings of Polish Resurrectionists, especially by Piotr Semenenko, greatly enriched Catholic Spirituality.
Many works of importance for the development of the Theology of Spitituality
were written in more recent times including 20th century. JoÂzef Sebastian Pelczar
(+1924), Aleksander ZÇychlinÂski (+1945), JoÂzef Puchalik (1958), Antoni Søomkowski
(+1982) and Stanisøaw Witek (+1987) are important authors whose works cast new
light on the problems of spiritual life and ensured the deserved position for the
Theology of Spirituality among the theological disciplines.

38

Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, KrakoÂw 2003, s. 10.

