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bełskim, a także nadchodzący złoty jubileusz kapłaństwa (2004 r.). Przed pięcioma laty 
ukazała się Księga Jubileuszowa ku czci ks. Profesora, której tytuł brzmi: Ku praw dzie  we  
w spólnocie człow ieka  i B oga  (Sandomierz 1997). Współpracownicy, przyjaciele i ucznio
wie dedykowali Jubilatowi swoje prace. Obecne rocznice stały się okazją do przypomnie
nia polskiemu światu nauki, szczególnie miłośnikom filozofii, osoby ks. Profesora. Cel 
taki przyświecał z pewnością prof. Edwardowi Balawajderowi, redaktorowi sygnalizowa
nej tu niewielkiej pozycji książkowej. Zamieszczony na początku wiodący artykuł redak
tora, prezentujący dorobek filozoficznej myśli ks. prof. Kowalczyka, stanowi poszerzoną 
wersję opublikowanego artykułu wstępnego ze wspomnianej Księgi Jubileuszowej. Po
nadto w pracy zostały zamieszczone okolicznościowe laudacje reprezentantów ośrodków 
naukowych, z którymi był i jest związany ks. Jubilat (ks. Antoni Skwara -  Sandomierz, 
ks. Ignacy Dec -  Wrocław, ks. Piotr Nitecki -  Wrocław). Do powyższych laudacji dołą
czył redaktor tekst Christopha Hoeflera, dotyczący najnowszej książki ks. Profesora 
U  p o d s ta w  dem okracji (Lublin 2001). Całość zamyka B ibliografia p rac  ks. prof. S tani
sław a K ow a lczyka  publikow an ych  w  latach  1959-2002 , opracowana przez Arkadiusza 
Jabłońskiego.

Publikacja niniejsza jest godna odnotowania, jako że skrótowo prezentuje sylwetkę 
i dorobek naukowy czołowego myśliciela naszego czasu. Styl filozofii, którą od lat upra
wia ks. Jubilat, znalazł aprobatę Kościoła w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio. Ks. 
prof. Stanisław Kowalczyk nie uległ filozoficznej modzie minionego czasu, kiedy to for
sowano różne, pozaklasyczne modele uprawiania filozofii. „Aby zachować autentyzm fi
lozofii -  jak wyznaje w tekście wstępnym redaktor -  trzeba było odrzucić przyziemny 
pragmatyzm, pozostać wiernym, uczciwym i rzetelnym w jej uprawianiu”. Tak też się sta
ło. Ks. prof. Kowalczyk swoją działalnością dydaktyczną i publikacyjną świadczy o tym, 
że kultura, której częścią jest nauka, winna być zorientowana na człowieka, winna służyć 
jego wszechstronnemu rozwojowi i przyczyniać się do pomnażania dobra wspólnego każ
dej ludzkiej społeczności. W dniach wspomnianych życiowych rocznic winszujemy Jubi
latowi, by wraz z wiekiem przybywało Mu młodości ducha, by w twórczości naukowej, 
pisaniu nowych książek i artykułów, znajdował nieprzekwitającą radość i satysfakcję.

ks. Ignacy D ec

J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2001, ss. 318

Bez wątpienia, jedną ze znaczących cech kultury przełomu tysiącleci jest radykalny 
indywidualizm, manifestujący swoją obecność na wszystkich bez mała płaszczyznach ży
cia. Niemal na naszych oczach wydaje się on dominować także w obszarze religii, która 
staje się coraz bardziej terenem nade wszystko indywidualnego przeżywania Transcen
dencji. Człowiek współczesny nie chce już być anonimowym członkiem takiej czy innej 
wspólnoty kościelnej, lecz szuka raczej własnej drogi duchowego rozwoju. Aby owej 
wędrówki ku temu, co ostateczne, nie zakończyć gdzieś na bezdrożach pseudomistyki, 
musi on podjąć trud nieustannego reflektowania doświadczeń tych, którzy na swojej ży
ciowej drodze nieomylnie „dotknęli” Boga.
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W tym kontekście książka Drogi człowieka mistycznego, której autorem jest o. JA. Kło- 
czowski, dominikanin i profesor filozofii religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra
kowie, w sposób bardzo trafiony wychodzi naprzeciw istotnej potrzebie obecnego czasu. 
Jak wyznaje sam autor, jego publikacja nie jest podręcznikiem historii mistyki, lecz raczej 
prezentacją problemów, z jakimi boryka się człowiek w poszukiwaniu dróg wiodących do 
kontemplacji Boga. Krakowski filozof rozpoczyna swoje rozważania od precyzacji pojęć. 
Analizuje zatem na wstępie znaczenie słowa „mistyka” w poszczególnych epokach histo
rycznych i określa w ten sposób jego podstawowy zakres znaczeń. Wiele miejsca poświę
ca przy tej okazji omówieniu rozumienia mistyki u św. Tomasza z Akwinu, które wyrażo
ne zostało w zwięzłej formule cognitio Dei experimentalis. Podejmując w tej perspektywie 
zagadnienie jedności mistyki w kontekście różnych tradycji religijnych, o. Kłoczowski 
prezentuje różne, wzajemnie wykluczające się stanowiska. Sam jednak unika skrajności, 
przyjmując pogląd, iż każda religia rozwija sobie właściwą mistykę ostatecznie niespro- 
wadzalną do innych. Pisząc natomiast o relacji pomiędzy religią a mistyką, podkreśla 
wprawdzie ich wzajemne powiązania, lecz także uznaje ich odrębność. Pyta przy tym dość 
prowokująco: „Czy zawsze mistyka musi wyrastać na glebie religijnej, czy też może roz
wijać się na gruncie innego doświadczenia?” Dokonawszy podstawowych rozróżnień, 
podejmuje próbę systematyzacji typów mistyki, wymieniając spośród wielu trzy zasadni
cze: ekstatyczną, instatyczną i dialogiczną. Ponieważ niezwykle trudnym wydaje się zde
finiowanie mistyki w sposób klasyczny, dlatego też autor optuje za definicją opisową i w 
związku z tym wymienia szereg cech diagnostycznych, których występowanie pozwala 
uznać dane przeżycia duchowe za fenomen mistyczny. Traktując przy tej okazji o etapach 
rozwoju życia duchowego, nawiązuje do uświęconego wielowiekową tradycją ich podzia
łu na: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie.

Kolejnym zagadnieniem, którego prezentację znajdujemy w omawianej publikacji 
jest problematyka związana z mistycznym poznaniem Boga. Autor podkreśla niezwykłą 
paradoksalność tegoż poznania. Realizuje się ono bowiem w obszarze wiary, gdzie przy
biera postać „świetlistej ciemności”. Wizję Boga znanego jako niepoznanego znajduje
my już w Starym Testamencie. Jednakże droga od przekazów biblijnych do formuł chrze
ścijańskiej teologii negatywnej wiedzie poprzez filozofię Greków, która tej ostatniej 
użyczyła podstawowych pojęć, a nade wszystko metafizycznej perspektywy. O. Kło
czowski ukazuje zatem greckie źródła chrześcijańskiego apofatyzmu, odwołując się za
sadniczo do myśli Platona i Plotyna. Rozwijając temat poznania Boga przez negację, 
prezentuje on skrótowo poglądy wybranych myślicieli Kościoła pierwszych wieków. 
Najwięcej miejsca poświęca tu poglądom pseudo-Dionizego Areopagity, z którego po
stacią przyjdzie się czytelnikowi spotkać w omawianej książce jeszcze nieraz. Nato
miast na gruncie myśli średniowiecznej za jednego z najbardziej radykalnych przedsta
wicieli teologii negatywnej uznaje Mistrza Eckharta, który wydaje się być jedną z jego 
ulubionych postaci.

Człowieka mistycznego jednakże interesuje nie tyle teoria, ile raczej konkretne do
świadczenie Bożej obecności. Po cóż zatem mistyce teologia? Według o. Kłoczowskiego 
jest ona rodzajem przewodnika, jakim musi posługiwać się człowiek, aby w swoim poj
mowaniu Boga nie utknąć w zwodniczych uproszczeniach. Posługująca się filozofią teo
logia uczy także trudnej sztuki czytania symbolu, ćwiczy w niezwykle pożytecznej umie
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jętności wychodzenia poza jego materialność i sięgania do samej istoty rzeczywistości, 
którą reprezentuje.

Ponieważ mistyka zakłada nie tylko określoną wizję Boga, ale także zakorzenia się 
w konkretnej antropologii, dlatego też mistycznej wizji człowieka poświęcona została ko
lejna część prezentowanej publikacji. Spotykamy tu najpierw syntetyczne omówienie Ory- 
genesowej i Augustyńskiej koncepcji struktury osobowej. Nie brakuje w tym dziale tema
tycznym także współczesnego spojrzenia św. Teresy Benedykty od Krzyża. Kolejne 
rozdziały książki wypełnia prezentacja różnych rodzajów mistyki. Z tzw. mistyką istoty 
spotykamy się w kontekście szeroko omówionej myśli Mistrza Eckharta. „Mistyka oblu
bieńcza” ukazana została w ramach życia i twórczości św. Teresy z Avila. W pismach na
tomiast Anioła Ślązaka znajdujemy syntezę operującej biblijnym językiem „mistyki spo
tkania” z „mistyką spekulatywną”, nawiązującą do tradycji platońskiej. Mistyka wychodząca 
poza granice chrześcijaństwa ku doświadczeniom wielkich religii Azji to kolejny temat, 
jaki rozwija o. Kłoczowski, nawiązując do Tomasza Mertona dialogu z buddyzmem oraz 
Bede Griffithsa spotkania z hinduizmem.

Podejmując próbę opisu poznania mistycznego, o. Kłoczowski wychodzi od ogólnej 
charakterystyki poznania religijnego. Pisze o inicjacji w życie mistyczne oraz jego zasad
niczych etapach na podstawie poglądów licznych myślicieli, spośród których najwięcej 
miejsca poświęca Ewagriuszowi Pontyjskiemu, pseudo-Dionizemu Areopagicie oraz św. 
Janowi od Krzyża. Niezwykle interesujące rozważania na temat roli mistrza w życiu du
chowym kończą ten dział tematyczny. Znaczenie etyki w mistyce i związane z tą kwestią 
zagadnienia wypełniają koleją część omawianej pozycji. Wyjaśniwszy istotę etyki, autor 
przedstawia w niej dwa skrajne stanowiska: na przykładzie gnozy i kwietyzmu -  mistykę 
bez etyki, oraz opierając się na poglądach F. Rozenzweiga i E. Levinasa -  etykę bez misty
ki. Sam jednakże wybiera drogę pośrednią, na której etyka jako warunek dojrzałości czło
wieka weryfikuje autentyczność i realną wartość mistyki.

Bardzo często mistycy, opisując swoje doświadczenia, posługują się w ich interpreta
cji symboliką miłości oblubieńczej. Właśnie „erotyka” w mistyce stanowi przedmiot ko
lejnej refleksji autora. Powraca tu w nowym kontekście zagadnienie mistyki oblubieńczej, 
która swymi korzeniami sięga głęboko zarówno w świat Biblii, jaki i w rzeczywistość 
greckiej myśli filozoficznej. Eros i agape spotykają się w jednym doświadczeniu mistycz
nym, konstytuując różne jego aspekty. W tym kontekście po raz kolejny autor nawiązuje 
do myśli Orygenesa, św. Augustyna, Mistrza Eckharta oraz wspomina także Mechtyldę 
z Magdeburga, przedstawicielkę średniowiecznej mistyki kobiecej. Niezwykle oryginal
nie prezentuje się tu omówienie erotycznej interpretacji mistyki L. Kołakowskiego.

Drogi człowieka mistycznego są w swej istocie poszukiwaniem kryteriów pozwalają
cych dokonać rozróżnienia pomiędzy autentyczną mistyką a jej fałszywymi przejawami. 
W tym celu jej autor podejmuje między innymi próbę opisania różnic pomiędzy mistyką 
a innymi prądami myślowymi, które często bywają z nią łączone lub wręcz utożsamiane. 
W związku z tym w kolejnym rozdziale poświęca on wiele miejsca na omówienie gnozy 
i różnych form gnostycyzmu jako elementów ezoterycznego nurtu kultury duchowej, do 
którego zalicza także teozofię. Jej pojęcie oraz istotne cechy ukazuje w kontekście myśli 
J. Boehme i W. Blake’a. Krytyczne omówienie poglądów H. Elzenberga i jego propozycji 
mistyki bez religii zamyka rozważania zawarte w omawianej publikacji.
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Książka o. J. A. Kłoczowskiego nie jest systematycznym traktatem o mistyce i misty
kach, w którym omawia się poszczególne kwestie według ściśle logicznego porządku 
wynikania, jest to raczej zbiór esejów, z których każdy, pomimo iż jest częścią publikacji, 
mógłby śmiało stanowić odrębną jednostkę. Nie jest to także podręcznik, choć jej lekturę 
należałoby polecić tak studentom teologii, jak i wszystkim zainteresowanym problematy
ką życia duchowego. Autor podejmuje niezwykłą ilość problemów, uzmysławiając w ten 
sposób całą złożoność zjawiska. Prezentuje wiele różnych stanowisk, ukazuje ich istotne 
braki i zdobywa się na własny osąd rzeczy. Jedną z niewątpliwych zalet tych rozważań jest 
to, że obok swoistej teorii mistyki, dają one także możliwość spotkania z konkretnym czło
wiekiem, właśnie człowiekiem mistycznym, w określonych realiach historycznych, pozwa
lają poznać koleje jego losu i najcenniejsze przemyślenia. D rogi człowieka m istycznego  to 
książka o poznawaniu Boga, a przez to i samego człowieka, to opowieść o mistykach i ich 
drogach ku osobowej Transcendencji, filozoficzny esej o mistyce i głos w dyskusji, która 
w swej istocie jest intelektualnym zmaganiem o duchowe oblicze współczesnego świata.

ks. M irosław  Kiw ka

Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. I. Dec, Wrocław 
2002, ss. 344

W pierwszym roku nowego stulecia i tysiąclecia Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu zorganizował i przeprowadził kolejne już, XXXI Wrocławskie Dni Duszpa
sterskie. Zostały one poświęcone refleksji teologiczno-pastoralnej nad przesłaniem Listu 
apostolskiego Jana Pawła II N ovo m illennio ineunte. Dokument ten, ogłoszony na zakoń
czenie Roku Wielkiego Jubileuszu, zawiera podsumowanie tegoż roku i wytycza drogę 
Kościołowi i światu w nowe tysiąclecie.

Materiały z tego sympozjum ukazały się w formie książkowej pt. K om pas d la  K o śc io 
ła trzec iego  ty s iąc lec ia , w opracowaniu redakcyjnym ks Rektora Ignacego Deca. Stano
wią one pierwszą część powyższej publikacji.

Pozycję tę otwierają trzy teksty wstępne. Są to: Powitanie i wprowadzenie do M szy św. 
inauguracyjnej XXX I W D D  -  dokonane przez gospodarza sympozjum, Ks. Kardynała 
Henryka Gulbinowicza; homilię mszalną Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego oraz wpro
wadzenie w problematykę obrad -  Ks. Rektora Ignacego Deca.

Zasadniczą treść pierwszej części książki stanowi dziewięć wykładów. Część tę otwie
ra wykład Ks. Kard. M. Jaworskiego M ożliw ości i perspek tyw y K ościo ła  progu  trzeciego  
tysiąclecia . Stanowi on fundament do dalszych, szczegółowych rozważań. Po nim zostały 
zamieszczone teksty wykładów księży biskupów: Ks. Abp. Damiana Zimonia „ Wypłyń na 
g łęb ię  ” (Łk 5,4). D uszpastersk ie  aspek ty  pap iesk iego  Listu aposto lskiego N ovo millennio  
ineunte, Ks. Bp. Kazimierza Ryczana -  O pcja preferencyjna d la  ubogich  i Ks. Bp. Jana 
Szlagi „Szukam , o P an ie , Twojego o b lic za ” (Ps. 2 7 ,8 ) - Życie  w zjednoczeniu z C hrystu
sem, (m odlitw a  i kontem placja). Pozostałe teksty są autorstwa znanych polskich teologów, 
m.in. T. Węcławskiego, s. Z. Zdybickiej, J. Kruciny, I. Deca.

Drugą część prezentowanej publikacji stanowią materiały XXIV Dni Kultury Chrze
ścijańskiej, które odbyły się w dniach od 14 do 20 października 2001 roku we Wrocławiu.


