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The analysis of religious crisis 

Abstract

The present article constitutes an attempt of psychological analysis of religious 
crisis. It describes phenomenon of religious crisis, the reasons, circumstances, com
ponents and function of crisis in personality development. In order to picture this 
phenomenon same examples of religious crises experienced by the Saints were 
include. Religious crises are experience on the natural and supernatural levels. In 
every case personality is subject to reorganization. The crises are the way leading 
to God. Sometimes this way is crooked, difficult and full in dramas. The crises don't 
select. It is common phenomenon in the world.

1. UWAGI WSTĘPNE

W  dzisiejszych czasach spotyka się często term in  „kryzys” jawiący się przy 
różnych okolicznościach i okazjach. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich 
sferach życia i dziedzinach kultury. M ożna usłyszeć i zetknąć się m .in. z następu
jącym i term inam i: „kryzys cyw ilizacyjny”, „polityczny”, „ekonom iczny”, „społe
czeństwa”, „psychologiczny”, „w artości”, „m oralny”, „w iary”. A nalogatem  głów
nym  pojęcia „kryzys” jest kryzys medyczny, oznaczający stan choroby i oczeki
wanie na przesilenie oraz rozstrzygnięcie (Kiereś, 2006, s. 95). W ielokrotnie ana
lizując rozwój religijny człowieka, często m ożna spotkać się z trudnościam i w ży
ciu religijnym, k tóre są dla niego przełom owe i odbijają się szerokim  echem 
w psychice człowieka. Dośw iadczenia te określane są jako kryzys religijny. Roz
wój osobowości i rozwój życia religijnego zm ierzający do dojrzałości są procesa
mi, które trw ają przez całe życie, i dlatego przez całe życie człowiek narażony jest 
na różne kryzysy rozwojowe a także kryzysy życia religijnego. Jedno jest pewne, 
że są ludzie, k tórzy  bardzo rzadko przeżywają kryzysy, ale są i tacy, k tórzy  często 
albo zawsze znajdują się w stanie jakiegoś kryzysu. Dlaczego tak  jest, czym to 
wytłum aczyć? Częściowo sytuacyjnie, a częściowo jest, zw iązane z cecham i oso
bowości, lecz do końca nie da się tego w sposób natu ra lny  w ytłum aczyć. Jest to 
bowiem zawsze jakaś tajem niczość w ludzkiej osobowości, ale także kryzys reli
gijny może być tru d n y m  darem  od Boga (Płużek, 1998). Obecny a rty k u ł stanowi 
zatem próbę analizy  psychologicznej kryzysu religijnego. W  celu zobrazow ania 
tego fenom enu psychologicznego, podano przykłady kryzysów  religijnych d o 
świadczanych przez ludzi świętych.



2. SPECYFIKA KRYZYSU RELIGIJNEGO I JEGO KOMPONENTY

Kryzysy religijne są to kryzysy sui generis, podobne do kryzysów związanych 
z procesem  przekształcenia osobowości w k ieru n k u  większej dojrzałości, są jed 
nak  inne, gdyż przebiegają na dwóch płaszczyznach: naturalnej i ponadnatural- 
nej, w  porządku nadprzyrodzonym , jak  również w porządku  psychologicznym. 
W  dośw iadczeniu indyw idualnym  poszczególnych osób często te dwa zagadnie
nia mieszają się. T rudno jest bowiem  odróżnić płaszczyzny, na których dośw iad
cza się konkretnej treści kryzysu religijnego (Płużek, 1991, s. 115). Osoby do 
świadczają go w k ilku  w ym iarach. O bok w ym iaru  psychologicznego kryzysu, 
gdzie następuje wydobyw anie się na pow ierzchnię treści nieświadom ości, istnieje 
w ym iar religijny. W  czasie kryzysu osoba staje oko w oko z niezgłębioną tajem 
nicą osoby ludzkiej oraz tajem nicą, przed k tórą w zdryga się ludzki um ysł -  ta 
jem nicą egzystencji (Johnson, 1997, s. 96). W  zrozum ieniu  specyfiki dośw iadcze
nia kryzysu religijnego wzbogaca spojrzenie Jana Pawła II, k tó ry  in terpretuje 
doświadczenie św. Jana od Krzyża. Jan Paweł II zw raca uwagę, że zachodzi tu  
zjawisko przejścia od w iary  odziedziczonej, a zarazem  bardziej „uczuciowej”, do 
w iary  świadomej i dojrzałej w znaczeniu umysłowego pogłębienia i osobistego 
w yboru. Przejście powolne i stopniowe, dokonujące się na wielu różnych d ro 
gach, prow adzone jakby „od zew nątrz” przez bieg w ydarzeń, a zarazem  w tak im  
w ym iarze mojego w nętrza, które jest najgłębsze i pełniejsze od m oich własnych 
refleksji (Frossard, 1982, s. 58). Jan Paweł II odwołuje się do św. Jana od Krzyża 
i przyjm uje, że urzeczyw istnienie konkretnego życia nadprzyrodzonego wym aga 
zaparcia się tego, co przyrodzone, co zaspokaja w człowieku cały ów przyrodzony 
splot poznawczy i zmysłowo-duchowy. Ta zasada mówi ogrom nie wiele, w skazu
je bowiem, o ile nadprzyrodzone życie, będąc prawdziw ym  życiem duszy, m a 
jednak  właściwą sobie odrębność od kręgu psychiki. Nie kształtuje się jako jej 
wpływ, jako luźna nadbudow a w drodze zwyczajnej sublim acji jej przyrodzonych 
uzdolnień. Owszem, kształtuje się w niej i razem  z nią, ale równocześnie dom aga 
się pewnej „próżni psychologicznej”, pewnego wyłączenia tego, co ściśle p rzy ro 
dzone, bądź w dziedzinie poznawczej, bądź w sferze dążeń i pożądań. Kształtuje 
się więc w pewnej odrębnej i specyficznej głębi. O bok sfery przyrodzonej, do k tó 
rej często ograniczały się badania nad człowiekiem, znajduje się jeszcze sfera, do 
której odnoszą się właściwie dośw iadczenia, opisane przez św. Jana od Krzyża -  
dziedzina łaski. Trzeba dodać, że w tak im  ujęciu człowiek nie tylko jawi się jako 
nieznany, ale też poznaw alność jego rozkłada się na trzy  płaszczyzny, które w za
jem nie się włączają i uzupełniają. Ale i stopień poznaw alności jest różny, m ożli
wości doświadczalne odrębne, a sens ich niejednoznaczny. Św. Jan od Krzyża 
opisuje doświadczenie nadprzyrodzone, a doświadczenie zawsze w jakiś sposób 
zbiega się z m iarą człowieka, człowiek stanow i p u n k t wyjścia do jego przeżycia. 
Jednocześnie jednak  autor n ieustannie stawia nas wobec konieczności stw ierdze
nia, jak  dalece przeżycia te i doświadczenia przerastają właściwą m iarę człowie
ka, jak  w pew nym  znaczeniu rozsadzają przyrodzony ry tm  jego psychiki, jak 
wobec tego nie dają się przyczynowo sprowadzić do jej sił i uzdrow ień, ale dom a
gają się z całą ścisłością jakiejś innej sfery, innego podłoża, które będąc pod m io 
towe, jest jednocześnie ponadpsychologiczne, ponadludzkie, ponadnatu ra lne  
(W ojtyła, 1979, s. 390-398).



Gdy chodzi o początek, to trudno jest nieraz rozstrzygnąć, jaka jest etiologia kry
zysu, trudno  jest także określić obszar jakiego dotyczy kryzys. „Przyczyna kryzysu 
religijnego nie zawsze umieszczona jest w sferze psychologicznej, nie wynika też 
z cech tem peram entalnych i bogactwa emocjonalnego jednostki. Może mieć przy
czynę »ponadpsychologiczną«” (terminologia używana przez Jana Pawła II). Kryzysy 
religijne mogą być uwikłane w kryzysy psychologiczne, znajdują się wtedy w przeży
ciu jak gdyby na drugim  planie. Człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że 
u podłoża jego trudności osobowościowych leży kryzys religijny. Na pierwszy plan 
trudności i skarg wysuwają się często problemy utraty sensu życia i brak celu, prob
lemy egzystencjalne, życie jest pełne niepokoju, brak radości, narastają konflikty we
wnętrzne. By zatem określić przyczynę kryzysu, stajemy przed zadaniem  bardzo 
trudnym  do rozwiązania, o ile w ogóle do końca jest to możliwe, bowiem etiologia 
kryzysu jest różna. Raz jest on pochodną rodzaju psychicznego jednostki ludzkiej, 
innym  razem może być jednym  z rodzaju kryzysu psychologicznego, a wreszcie może 
mieć swe źródło w czynnikach pozapsychologicznych, gdzie psycholog nie jest w sta
nie dać odpowiedzi, ponieważ jest to już zadaniem  teologii (Płużek, 1991, s. 116).

Próbę uporządkow ania przyczyn kryzysu religijnego podjął M. Nowosielski 
(1995, s. 74-81), który  w yróżnia następujące przyczyny, dzieląc je na trzy grupy:

a -  przyczyny wewnątrz osobowościowe. Rozróżniamy w tej grupie kilka rodzajów:
-  kryzysy religijne jako pochodne, owoc ogólniejszego kryzysu psychologiczne

go w osobowości,
-  nieum iejętność doświadczania frustracji,
-  problem y związane z adolescencją,
-  tęsknota za czymś więcej,
b -  wydarzenia zewnętrzne, których rezonans przenosi się na sferę religijną,
-  reakcja na zawinione zaniedbanie,
-  brak wystarczającej wiedzy religijnej,
-  pluralizm  światopoglądowy,
с -  przyczyny pozapsychologiczne.
W śród okoliczności wywołujących kryzys J. M akselon (1990, s. 296-297) zalicza 

także:
1 -  subiektywną ważność problem u lub wydarzenia dla osoby kryzysującej,
2 -  poziom  sam ooceny i zaufania do siebie,
3 -  historia życia,
4 -  typ osobowości,
5 -  niewłaściwe środowisko.
Dokonując próby w yróżnienia charakterystycznych kom ponentów  kryzysu reli

gijnego, poza przyczynami, należy uwzględnić sytuacje, w których on występuje. 
Kryzys religijny, według Z. Płużek i A. Jacyniak (1996, s. 98), może wystąpić 
w trzech różnych sytuacjach:

1 -  zostaje zanegowany lub podany w wątpliwość system dotychczas uznawa
nych wartości m oralnych i religijnych, narastają trudności w sferze poznawczej d o 
tyczące spraw nadprzyrodzonych i towarzyszą tem u silne reakcje emocjonalne,

2 -  człowiek doświadcza głębokiej potrzeby większego, doskonalszego zaanga
żowania religijnego i w tedy podejmuje tru d  wewnętrznej przemiany, pełnej n ie
pewności i dylematów, niekiedy buntu,



3 -  człowiek poszukuje Boga i, choć m a niejasne poczucie Jego obecności, wcho
dzi powoli w proces nawrócenia religijnego. M im o wielu niepewności, niepokoju, 
wewnętrznych konfliktów, dokonuje się odrzucenie „starego” systemu wartości 
i przyjm owanie nowego albo odzyskanie utraconego.

Kryzys religijny odznacza się swoistą dynam iką i intensywnością. Może rozwi
jać się powoli lub gwałtownie. Daje się jednak wyodrębnić w jego dynam ice 3 za
sadnicze fazy:

1 -  uruchom ienie m echanizm ów  obronnych na skutek zadziałania bodźca kry- 
zysogennego wywołującego stan napięcia. Wejście w sytuację jest sygnalizowane 
poczuciem frustracji, zagrożenia, niepokoju, apatią;

2 -  dalszy rozwój napięcia wewnętrznego, w yraźne przejawy dezintegracji czyn
ności psychicznych i zanikanie efektywności działania. Objawy tego etapu porów
nywane są do sym ptomów nerwicy;

3 -  mobilizacja wszystkich sił osobowości w związku z dalszym  wzrostem  napię
cia. Psychika urucham ia wszystkie rezerwy, gdyż zbliża się przesilenie.

W  tej fazie następuje rozstrzygnięcie w k ierunku  pozytyw nym  lub negatywnym. 
Pozytywne rozwiązanie prowadzi do integracji osobowości i uodparnia na sytuacje 
trudne, a w w ym iarze religijnym wiąże się z jakim ś typem  nawrócenia. Niem ożli
wość pozytywnego rozw iązania powoduje zaś patologizacje osobowości, pogłębia 
rezygnację z dalszych poszukiwań, a czasem prowadzi nawet do wycofania się z ży
cia przez samobójstwo. Nierozwiązany kryzys religijny przyczynia się m.in. do re
latywizm u moralnego, utw ierdzenia postawy antyreligijnej, cynizm u itd. (Makse- 
lon, 1990, s. 298).

W  skład kryzysu religijnego wchodzi w ew nętrzna walka m otywów angażująca 
całą osobowość. Ujawniają się wówczas w osobowości dwie tendencje: „pro” i „con
tra”, które ze sobą rywalizują. W  poszczególnych fazach może dojść do dynam iza- 
cji jednej z nich. Zdarza się także, iż obydwie tendencje są jednak silne i kryzys się 
może wówczas przedłużyć (Chlewiński, 1991, s. 98). Przebieg kryzysu religijnego 
może odbywać się dwojako: spokojnie ewolucyjnie, innym  razem  gwałtownie. 
Przebieg zależny jest od konfrontacji przekonań i postaw oraz ich przew artościo
wania (Prężyna, 1971, s. 155). Czas trw ania kryzysu natom iast bardzo się różni. 
Niektóre kryzysy religijne czy kryzysy w iary są przeżywane przez wiele lat. M ożna 
powiedzieć, że dla niektórych ludzi typowe jest przeżywanie kryzysów osobowoś
ciowych i religijnych, gdy inn i są mniej skłonni do tego. Nie zależy to od dojrzało
ści osobowościowych ani emocjonalności, jest jakiś zespół cech osobowości, który 
czyni człowieka bardziej podatnym  na przeżywanie różnych kryzysów, a kryzysów 
religijnych w szczególności (Płużek, 1991, s. 116).

3. FUNKCJE KRYZYSU RELIGIJNEGO W ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Kryzys może być dośw iadczeniem  pozytyw nym , a nie negatyw nym , o tw iera
jącym  przed człowiekiem nowe horyzonty, nowe perspektywy. Może się jednak  
zdarzyć, że m oże być źle rozw iązany i w tedy powoduje negatyw ne skutki w oso
bowości i życiu duchow ym . W  odróżnien iu  od dawniejszych teorii rozwoju oso
bowości, teoria kryzysu zakłada, że kształtow anie się osobowości odbyw a się 
wśród dużych obciążeń psychiki, wielu niebezpieczeństw, niejako w ogniu walki. 
W  każdym  przypadku  osobowość jednostk i znajdująca się w sytuacji kryzysowej



podlega pewnej reorganizacji. N astępstw em  sytuacji kryzysowych m ogą być róż
ne dezorganizacje zachowania, od drobnych nieprawidłow ości do w yraźnej pa to 
logii. Istnieją również korzystne następstw a tych sytuacji. Sytuacje tru d n e  mogą 
bowiem prowadzić do pozytyw nych zm ian. To zagadnienie przedstaw ione jest 
w literaturze w sposób niejednolity, czego w yrazem  jest m .in. teoria dezintegracji 
pozytyw nej K. Dąbrowskiego. Stw ierdza on, że rozwój psychiczny człowieka 
przez zasadniczy udział w n im  konfliktów  w ew nętrznych i zew nętrznych jest 
w ielkim  trudem , w ysiłkiem  zw iązanym  ze stanam i napięcia, z cierpieniem , z tzw. 
pozytyw nym i zaburzeniam i psychicznym i. Jest to kształtow anie się osobowości 
przez tru d  rozwoju i istnienia. D ezintegracja pozytyw na w yraża korzystne roz
luźnienie, a nawet rozbicie pierw otnej s tru k tu ry  psychicznej. Takie dośw iadcze
nie rozbicia i rozluźnienia są często czynnikiem  sprzyjającym  rozwojowi, zwłasz
cza rozwojowi przyśpieszonem u i tw órczem u (Dąbrowski, 1986, s. 5-6). Kryzys 
religijny m a charalcter w ew nątrzkonfliktow y i zew nątrzkonfliktow y i m oże być 
w yrazem  dezintegracji pozytyw nej rozwoju religijnego. Kryzys ten u człowieka, 
k tóry  rozum ie fakt i tajem nicę d aru  łaski, m oże zakończyć się radosnym  pogłę
bieniem  w iary  (Nowak, 2005, s. 145).

O bok pozytyw nych skutków, jakie wywołuje kryzys w osobowości, należy 
również stwierdzić, że nie zawsze jednak  osobowość człowieka zostaje wzbogaco
na, osiąga wyższy poziom  dojrzałości psychicznej na skutek przeżyw anych k ry 
zysów. Sytuacje kryzysowe m ogą doprow adzić do niekorzystnych zm ian w oso
bowości, głównie tam , gdzie człowiek nie potrafi sprostać trudnościom . Częste 
i intensyw ne kryzysy przekraczające „barierę w ytrzym ałości” ludzkiego system u 
nerwowego doprow adzają do przeróżnych zaburzeń jednostek (Pawłucka, 1986, 
s. 28-29). Kolejną funkcją, jaką kryzys spełnia w osobowości, jest jego wkład 
w kształtow anie się dojrzałej religijności. Kształtowanie dojrzałej religijności 
idzie bowiem  w parze z kształtow aniem  osobowości. Każdy człowiek m usi b o 
wiem wkładać wysiłek zarów no w wychowanie i ukształtow anie samego siebie, 
czyli swojej osobowości, a także swojej religijności. Każdy człowiek dysponuje 
wieloma m ożliwościam i ukształtow ania swojego życia, znalezienia swojej indy
widualnej drogi w procesie kształtow anie osobowości i w procesie rozw ijania 
swojej głębokiej religijności. Kryzys może być przeżyw any w sposób twórczy, p o 
wodując pozytyw ne zm iany osobowości oraz zm iany pogłębiające życie religijne 
(Płużek, Jacyniak, 1996, s. 133-135).

Wzrost dojrzałości nie odbywa się bez przeszkód ani bez trudności. Każdy roz
wój jest trudny, a jak mówi Jung, rozwój człowieka jest zarówno błogosławień
stwem jak i przekleństwem. Jest błogosławieństwem, bo osiąga się wyższe istnienia 
i czerpie się z tego radość, a przekleństwem, bo powoduje cierpienia (Płużek, 1994, 
s. 15-16). Często mogą się więc zdarzyć dysproporcje m iędzy wzrostem dojrzałości 
psychicznej i dojrzałości duchowej. W zrost życia duchowego w yprzedza niekiedy 
znacznie rozwój dojrzałej osobowości. W ątpienie, kryzysy i procesy odchodzenia 
od Boga m ożna niekiedy pojąć jako drogę wiodącą do Boga, lecz bardzo zawiłą i okręż
ną. Idzie się w tedy do Niego przez tru d  wątpienia, przez ostry dram at osobisty 
pełen napięć, ciemności, oschłości, buntu, pustki, bezsensu, rozpaczy (Płużek, 
1996, s. 263). Kryzys jest także doświadczeniem  powiązanym  ze światem wartości 
i światem decyzji człowieka. Podczas kryzysu objawia się ta hierarchia wartości,



którą człowiek naprawdę uznaje. W  konfrontacji z kryzysem  człowiek musi nie
rzadko podjąć jakąś decyzję. Czasem niepodejmowanie decyzji jest ucieczką przed 
wyjściem z kryzysu. Nie należy wówczas podejmować żadnych decyzji w tych naj
bardziej ostrych stadiach kryzysu.

G. A llport (1988, s. 189), zwracając uwagę na świat wartości, wskazuje, że w iara 
ześrodkowana na korzyści własnej musi się załamać. Aby się w ogóle utrzym ać, 
musi ona rozpatrywać wszechświat rozciągający się poza osobistym i zachcianka
mi, zakotwiczony w wartościach wychodzących poza bezpośredni interes jednost
ki w jej własnym rozum ieniu. Dlatego poszerzenie i uzupełnienie osobowości od
bywa się przez znalezienie tych najwyższych wartości.

Istotne w kryzysie religijnym jest to, że myśli, poglądy, uczucia, pojęcia, które 
dotychczas nie m iały wielkiego znaczenia, uzyskują ważne i centralne pozycje w ży
ciu jednostki. W pływ  sytuacji kryzysowych na losy jednostki obejmuje również 
sferę aktyw ności religijnej oraz wartości moralnych. Staje się on m otorem  zm ian 
polegających na przejściu od wartości niższych do wartości wyższych (Głaz, 1996, 
s. 45). Kryzys jest doświadczeniem najbardziej głębokim  i angażującym, ostrym , 
przez które przechodzi człowiek, jest miejscem walki człowieka z sam ym  sobą, cza
sem ludzkich zmagań. Bywa jednak czasem tak, że powodują one pewne tylko za
m ieszanie w osobowości, ale bywa i tak, że wywołują głębokie i bolesne wprost 
to rtu ry  psychiczne (Kuczkowski, 201). W  skrajnych przypadkach kryzys może do 
prowadzić do samobójstwa, gdy chodzi o w ym iar biologiczny. W  w ym iarze psy
chicznym kryzys religijny w yraża się poczuciem bezsensowności, ironią, niechęcią 
do życia. W  aspekcie osobowym kryzys prowadzi do zam ykania się w sobie. Bóg 
przestaje być partnerem  (Nowosielski, 1995, s. 99-100). Daje się zauważyć, że nie
które cechy osobowości takie jak: siła ego, poziom  lęku, poziom  stresu korelują 
z intensyw nością jednostki. Zauważa się zależność m iędzy stopniem  zaangażowa
nia religijnego a integracją osobowości (Głaz, 1996, s. 106).

Nie sposób dostrzec i wyliczyć wszystkich konsekwencji, jakie przynosi kryzys 
w osobowości człowieka. Przynosi on na pewno nową tożsamość, powoduje pew
niejszy sposób poznania, nowy związek z bytem, dzięki którem u przyjm ujem y rze
czywistość wcześniej niedostępną.

4. KRYZYSY RELIGIJNE PRZEŻYWANE PRZEZ ŚWIĘTYCH

Nie brakuje bowiem ludzi świętych, opisujących swoje doświadczenia, które m oż
na określić jako kryzys religijny. Przy opisie swoich trudności duchowych posługi
wali się święci różnym i term inam i. Nie pada wprawdzie term in „kryzys religijny”, 
ale w opisie swoich doświadczeń religijnych święci używają pojęć, które dotyczą 
bolesnych stanów duchowych przypominających zakresem pojęciowym współczes
ne pojęcie kryzysu. Ciemności wiary, ciemności duszy to także inne określenia kry
zysów (Jacyniak, 1996, s. 125). Ten ciężki okres lub kryzys w życiu religijnym nazy
wa się w ascetyce ciemną nocą duszy, lub szerzej, ciem ną nocą miłości. Ciemna noc 
miłości dzieje się w naszych przeżyciach, w obrębie psychiki, która jest sum ą działań 
duszy i ciała. Ciemna noc miłości dzieje się w  obszarze przeżyć. Jest wywołana przez 
intelekt, który broni swego projektu życia religijnego, choć już nie jest go całkiem 
pewny. Jest wywołana także przez wolę, która, podlegając intelektowi, nawiązuje 
teraz do miłości, pełnej ukierunkowującej nas na Boga. Emocje i uczucia, zarazem



zmysły człowieka, nie doznają bezpośrednio Boga jako przedm iotu swych fascyna
cji. Nie doznaje Boga psychika (Gogacz, 1987, s. 8, 126-127). Sfera em ocjonalna pod
czas kryzysu charakteryzuje się także dużym  bogactwem przeżyć i doznań em ocjo
nalnych, sposobem ich w yrażania i wielością nastrojów. Występuje wówczas pewne 
crescendo emocji, narastanie i wzmacnianie się niepokoju. M ożna dostrzec pewną 
oscylację i ambiwalencję uczuć. Ponadto m ożna zaobserwować proces rozwoju i na
silania się uczuć. Od zasmucenia, znudzenia, niepowodzenia, zniechęcenia, zwąt
pienia przez znienawidzenie ludzi, nieum iejętność przebaczania, doświadczenie 
oschłości do uczuć pustki, bezsensu, depresji i rozpaczy (Płużek, Jacyniak, 1996, 
s. 107). Poniżej zostaną pokrótce Zaprezentowane dwa przykłady ludzi świętych, 
którzy przeżywali kryzysy religijne na drodze swego życia.

Św. Jan od Krzyża (1542-1591), karm elita bosy. Przekazał on opis przeżywanej 
nocy ciemnej w najbardziej wyczerpujący i jasny sposób. Rozróżnia on trzy  noce 
jako trzy  drogi, po których dusza przychodzi do Boga. Pierwsza noc powstaje ze 
względu na p u n k t wyjścia. Dusza bowiem  jest pozbaw iona pożądania i upodoba
nia do rzeczy świata. To wyrzeczenie jest nocą dla zmysłów człowieka. D ruga noc 
(noc ducha) powstaje ze względu na środki, jak im i dusza posługuje się, by dojść 
do Boga. Środkiem  jest w iara, będąca ciem nością dla um ysłu. Trzecia noc p o 
wstaje ze względu na cel, do którego chce dojść dusza. Celem jest Bóg. W  życiu 
tym  jest O n dla duszy także nocą ciem ną (Jan od Krzyża, 1986, s. 133). W  pierw 
szym etapie nocy oczyszczeniu podlegają zmysły. Przekształcenie zmysłów roz
poczyna się od pozbaw ienia ich przyjem ności i siły pożądawczej w stosunku do 
rzeczy i spraw doczesnych, a skierow anie ich ku  Bogu. Przestawienie tego p o 
rządku naturalnego jest p rzem ianą w ew nętrzną i rozbiciem. Dokonuje się to 
w gorzkiej i strasznej nocy. Noc zmysłów nie obejm uje jednak  w szystkich oczysz
czeń w człowieku, dopiero bierne oczyszczenie ducha wyzwala człowieka od n ie
doskonałości. Przem iana duchowa dokonuje się dzięki cnocie wiary. N aturalne 
nam iętności i pożądania człowieka, za pom ocą których zdąża on do Boga, zosta
ją unicestw ione, a działaniu  rozum u, pam ięci i woli zostaje nadany charakter 
boski (Głaz, 1995, s. 162-163). Św. Jan od Krzyża stw ierdza, że noc zmysłów jest 
dość częsta. Przechodzą przez nią początkujący. Jest ona gorzka i straszna dla 
zmysłów. Z nocą ducha spotykam y się bardzo rzadko, bo przechodzą przez nią 
dusze już wyćwiczone i wyżej stojące. Jest ona o wiele straszniejsza i bardziej 
przerażająca dla ducha (Jan od Krzyża, 1986, s. 421). Podczas nocy zmysłów n a
stępuje przem iana życia zmysłowego w życie duchowe. Należy po jej przebiegu 
uwzględnić korzyści, k tóre ona wywołuje. Należą do nich:

-  poznanie siebie i swojej nędzy,
-  rodzi się w duszy głębsza cześć i uszanowanie dla Boga,
-  poznanie wielkości i m ajestatu Boga (Jan od Krzyża, 1986, s. 433).
Po nocy zmysłów następuje noc ducha. W  czasie jej trw ania Bóg chce podnieść 

dusze na wyższy poziom  i dlatego dokonuje się dalsze oczyszczenie. Noc ducha nie 
następuje zaraz po przejściu przez noc zmysłów. Czasem upłynie wiele lat n im  ona 
nastąpi. Podczas nocy ducha pojawiają się pewne dylematy, do których należą:

-  odczucie przez duszę nędzy. Czuje jakby ją Bóg opuścił;
-  powstanie zm artw ienia, które wywołane jest słabością naturalną, m oralną i du

chową;



-  odczucie utrapienia i zm artw ienia z powodu odrzucenia przez Boga;
-  powstanie osam otnienia i wzgardy ze strony stworzeń, a szczególnie przyjaciół;
-  dusza nie znajduje oparcia w żadnym  kierow niku duchowym. Występuje poczu

cie braku pomocy od Boga i kierownika sum ienia (Jan od Krzyża, 1986, s. 451-461).
Przykładem trudnej i pełnej tajemnic drogi poszukiwania Boga i spotkania z Nim 

są dzieje Edyty Stein. Śledząc biografię Edyty Stein, łatwo m ożna zauważyć, że nie 
przeżywała ona tylko jednego rodzaju kryzysu. Przeżywała kryzysy równie trudne, 
które koncentrują się na szukaniu właściwej dla siebie drogi, jedynej i niepowtarzal
nej. W  początkowym okresie jest obojętna na sprawy wiary, ale już wówczas w jej 
pracach filozoficznych występuje pewien niepokój i rozdarcie w jej duszy z tego, co 
robi. Wyznaje: „Robię plany na dalsze życie i z uwagi nie kieruję życiem obecnym, 
jestem jednak w głębi duszy przeświadczona, że wydarzy się coś, co wszystkie me 
plany wyrzuci na śm ietnik” (Stein, 1987, s. 192). Przychodzi taki moment, o którym  
powie: „Waliły się szranki racjonalistycznych zarzutów, w których wyrastałam  i nag
le stanął przede m ną świat w iary”. Nie jest to jednak mom ent przełomowy w jej ży
ciu. Punktem  zwrotnym w jej życiu wydaje się śmierć filozofa Adolfa Reinacha i spot
kanie z jego żoną. „Był to ten moment, w którym  załamała się moja niewiara, zbladł 
mój judaizm, a zajaśniał Chrystus: Chrystus w tajemnicy krzyża” (Jacyniak, 1996, 
s. 126). Po zapoznaniu się z życiem św. Teresy z Avila przyjmuje chrzest i wstępuje do 
Karmelu. Odtąd już jako siostra Benedykta podczas pobytu w nowicjacie dzieli się 
przeżyciami: „Czuję się wewnętrznie trapiona bólem, o którym  św. Teresa od Dzie
ciątka Jezus napisała po latach »Pytałam siebie, czy nie będę musiała um rzeć z tego 
bólu! Ach, co to za chwila! Co za konanie! Trzeba sam em u to przejść, to zrozumieć«. 
Cierpienia te są zdolne odebrać każde oparcie. Jest się gwałtownie przeniesionym na 
pustynię” (Stein 1987, 150). Poda w innym  miejscu informacje: „Lecz wszystkie cier
pienia zewnętrzne są niczym w porównaniu z ciemną nocą dμchową, gdy zagasa 
Boskie światło i m ilknie głos Pana” (Teresa Benedykta, 1995, s. 28). Dla osób, którzy 
natom iast przeżywają swoje niepowtarzalne i jedyne noce ciemności, uczy, że noc 
może mieć dwa oblicza. Może to być noc ciemna i przejmująca grozą, a także nocą 
piękną i skąpaną w poświecie księżyca (Stein, 1987, s. 52).

5. ZAKOŃCZENIE

Dokonując pewnego bilansu podjętych rozważań, pragnę zwrócić uwagę, że zja
wisko kryzysu religijnego traktowanego jako noc ciem na jest niezależne od czasu, 
w którym  żyją i działają święci, ale jest zależne od pewnych w arunków  i sytuacji 
wewnętrznych i zewnętrznych. Potwierdzają to niektóre przypadki z życia świę
tych. Bywa czasami tak, że ciem na noc duchowa występuje równolegle z trudną, 
a czasam i dram atyczną sytuacją, wewnętrzną. Kryzys religijny nie wybiera tylko 
niektórych, ale okazuje się, że jest on zjawiskiem powszechnym nawet w przypad
ku ludzi świętych. Okazuje się, że noc ciem na jest częścią procesu w zrostu choć jest 
bolesnym etapem  na tej drodze, ponieważ um rzeć m a nie nasze prawdziwe „ja”, ale 
to fałszywe „ja” wyobrażeniowe. Podsumowując ten rozdział poświęcony kryzy
som religijnym, którym  poddani byli święci ludzie, należy stwierdzić, że „istnieje 
tyle nocy, ilu świętych” (Stinissen, 1993, s. 42, 62). By poprawnie zrozum ieć noc 
ciemną, i jej interpretacji uczy sam  św. Jan od Krzyża: „Ciemna noc to nie przy tra
fiające się nam  nieszczęście, a raczej postawa, jaką w jego obliczu zajmujemy. (...)



Cierpienia przypadają w udziale wszystkim, zaś to co nas różni, to podstawa u jed
nych teologiczna, u innych stoicka albo fatalistyczna. Ciem na noc to łaska Boża,
która wiele od nas wym aga” (Jan od Krzyża, 1991, s. 185).
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