Ks. Marek Chmielewski
GENEZA I ZAłOZENIA
LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ
Zasadnicze tresci niniejszego wystżpienia zostaęy juz zawarte we
Wprowadzeniu do Leksykonu duchowos ci katolickiej1. Korzystajżc jednak z tak niecodziennej okazji, jakż jest jego promocja, warto dorzucic
kilka istotnych szczego ęo w.
1. GENEZA LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ
Powstanie prezentowanego dzis dzieęa zbiorowego pt. Leksykon duchowos ci katolickiej wiżze sió scisle z aktywnosciż naukowż Sekcji Duchowosci Teologo w Polskich, dziaęajżcej przy Radzie Naukowej Episkopatu Polski. Obecnie to grono specjalisto w w dziedzinie zycia duchowego liczy formalnie ponad 250 oso b, z czego czynnie zaangazowanych jest
prawie poęowa częonko w. W tym gronie jest 6 biskupo w, 9 profesoro w
tytularnych, 6 doktoro w habilitowanych i 93 doktoro w2. Sekcja Duchowosci Teologo w Polskich powstaęa podczas V Kongresu Teologo w Polskich, kto ry odbyę sió w KUL w dniach 14-16 IX 1983 roku.
Juz wtedy, podczas zebrania zaęozycielskiego uznano za najpilniejsze zadanie opracowanie podró cznika teologii duchowosci dla seminario w duchownych. Zaro wno pewne trudnosci organizacyjne, jak i brak
klarownej koncepcji takiego dzieęa, sprawięy, ze prace nad nim trwaęy
kilka lat. Ostatecznie przyjó to koncepcjó syntezy zaproponowanż przez
ks. prof. dr. hab. Waleriana Sęomkó , o wczesnego przewodniczżcego
Sekcji. Na tó syntezó zęozyęy sió 22 artykuęy opracowane przez 17. autoro w. Owocem tych prac byęa ksiżzka pt. Teologia duchowos ci katolickiej (red. W. Sęomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, RW
KUL Lublin 1993, ss. 414). Pomimo wielu usterek formalno-technicznych, dzieęo zostaęo przyjó te z duzym zainteresowaniem, co poswiadczajż zaro wno przychylne recenzje3, jak i szybkie wyczerpanie nakęadu liczżcego okoęo 2,5 tys. egz.
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Polski Zagranicżś 45(1994), s. 433-437.
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Wobec niemoznosci reedycji wspomnianego podró cznika, mo wiżcy
te sęowa zgęosię pomysę opracowania nowej, obszerniejszej syntezy w postaci sęownika duchowosci na wzo r podobnych dzieę zachodnich, zwęaszcza węoskojó zycznych, z kto rymi miaęem mozliwosczapoznania sió podczas kilkumiesió cznego pobytu w Rzymie w ramach urlopu habilitacyjnego wiosnż 1994 roku. Pomysę ten poddano pod dyskusjó podczas zebrania częonko w Sekcji Duchowosci Teologo w Polskich, kto rzy 11 XI 1994
roku uczestniczyli w ogo lnopolskim sympozjum nt. Bo g i czńowiek w
modlitewnym prze˙yciu, zorganizowanym w KUL. Wo wczas powierzono mi jako projektodawcy takiej syntezy opracowanie szczego ęowych
wytycznych planowanego przedsió wzió cia. Dalszym etapem prac przygotowawczych byęo sympozjum naukowe teologo w duchowosci w Zalesiu Go rnym koęo Warszawy w dniach 21-22 IV 1995 roku, podczas kto rego omawiano schemat planowanego dzieęa i zwro cono uwagó na koniecznosc peęniejszego uwzgló dnienia polskiego wkęadu w duchowosc
katolickż4. Podstawż do dyskusji byęy dwa odczyty: Posoborowe koncepcje teologii duchowos ci Ć ks. dr. M. Chmielewskiego i Leksykograficzne wymogi przygotowania polskiego sńownika duchowos ci Ć ks.
prof. dr. hab. Jerzego Misiurka, kto ry opierajżc sió na wieloletnim doswiadczeniu pracy w zespole redakcyjnym Encyklopedii Katolickiej,
udzielię wielu cennych wskazan. Owocem tego sympozjum byęa decyzja
realizacji tego nieęatwego przedsió wzió cia, przy czym ció zar odpowiedzialnosci merytorycznej zęozono na barki pracowniko w o wczesnej Sekcji Teologii Duchowosci KUL, a obecnie Instytutu Teologii Duchowosci,
mnie zas uczyniono odpowiedzialnym za organizacjó i koordynacjó prac
redakcyjnych. Zgęoszono takze caęy szereg sugestii do listy zaproponowanych haseę, w wyniku czego liczyęa ona okoęo 930 pozycji. Podzielono
je na 15 dziaęo w tematycznych, analogicznie do koncepcji przyjó tej w
ksiżzce pt. Teologia duchowos ci katolickiej, bó dżcej w pewnym sensie
pierwowzorem podjó tego dzieęa.
W pierwotnym zamysle za kazdy dziaę tematyczny mieli odpowiadac
wybrani wspo ęredaktorzy. Do ich zadan nalezaęo zatem znalezienie
kompetentnych autoro w, zlecenie im opracowania haseę, a nastó pnie
merytoryczne ujednolicenie nadesęanych opracowan. W tym celu kazdy
odpowiedzialny otrzymaę specjalny skrypt zawierajżcy wszystkie potrzebne informacje5. Szybko jednak okazaęo sió , ze taki podziaę pracy
jest nieefektywny. Z koniecznosci kompetencje wspo ęredaktoro w przejżę
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4 Zob. M. Chmielewski, Polski sń
ownik duchowos ci. (Sprawozdanie z posiedzenia
Sekcji Duchowos ci Teologo w Polskich), AK 125(1995), s. 280-282.
5 Sekcja Duchowosci Teologo w Polskich, Leksykon duchowos ci katolickiej. Materiań
y
pomocnicze do zbiorowego opracowania dzieńa, opr. M. Chmielewski, Lublin 1995,
ss. 43.
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redaktor naczelny. Nalezaęo ro wniez zrewidowaci zredukowaclistó haseę. W wielu przypadkach polegaęo to na poężczeniu haseę czżstkowych
w wió ksze hasęa.
W tym czasie podjó to starania o dofinansowanie badan, niezbó dnych dla opracowania niniejszego dzieęa. Komitet Badan Naukowych
pozytywnie zaopiniowaę wniosek o grant zęozony w lipcu 1999 roku.
Umowó na kwotó 49480 zę zawarto dnia 15 V 2000 roku (Nr
0315/H01/2000/18). Ostateczny termin finalizacji prac badawczychoraz
druk dzieęa wyznaczono na koniec czerwca 2001. Niebawem okazaęo sió ,
ze jest to zbyt kro tki czas, jak na rozmiar przygotowywanego dzieęa.
Aneksem do umowy wydęuzono termin realizacji do konca stycznia
2002 roku. Majżc skromne, jak na rozmiary takiego przedsió wzió cia,
srodki finansowe, przystżpiono do jego realizacji. Wykorzystano je w
caęosci gęo wnie na pokrycie koszto w materiaęowych, jak ro wniez na
skromne honoraria dla autoro w majżcych najwió kszy udziaę w tym
przedsió wzió ciu.
Caęy ció zar pracy badawczej, wynikiem kto rej byęo opracowanie
wió kszosci haseę Leksykonu, wzió li na siebie pracownicy Instytutu Teologii Duchowosci KUL, kto ry staę sió formalnym podmiotem realizacji
tego zadania. Doężczyli do nich inni teologowie duchowosci z caęej Polski, a takze pojedyncze osoby bezposrednio nie zwiżzane z Sekcjż Duchowosci Teologo w Polskich, lecz zywo zainteresowane tż problematykż. W sumie 87. autoro w opracowaęo 433 hasęa.
Kolejnż trudnoscstanowięo znalezienie wydawcy, kto ry byęby w stanie podjżcsió edycji tak duzego dzieęa, liczżcego 988 stron w formacie
B 5. Poniewaz wstó pne rozmowy z nieistniejżcż juz Redakcjż Wydawnictw KUL nie przyniosęy oczekiwanych rezultato w, zwro cięem sió z propozycjż do Wydawnictwa ” Mś, kto re duzo wczesniej zgęaszaęo zywe zainteresowanie wydaniem takiego dzieęa. O sprawnosci organizacyjnej
i rzetelnosci tego Wydawnictwa swiadczy fakt, ze caęy proces edytorski
trwaę niespeęna jeden miesiżc, przy czym Wydawnictwu dostarczono gotowy skęad Leksykonu, przygotowany przeze mnie. Pierwsze jego egzemplarze zeszęy z maszyn drukarskich w ostatnich dniach stycznia br.
2. METODOLOGICZNE ZAłOZENIA LEKSYKONU
Trescprezentowanego dzieęa nie jest efektem przypadku, lecz konsekwentnej realizacji przyjó tych zaęozen metodologicznych, wypracowanych zaro wno podczas plenarnych zebran Sekcji Duchowosci Teologo w
Polskich, jak i indywidualnych konsultacji, zwęaszcza w gronie pracowniko w Instytutu Teologii Duchowosci KUL.
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ChocĆ jak wspomniano Ć inspiracjż niniejszej syntezy duchowosci
katolickiej byęy analogiczne dzieęa węoskojó zyczne, to jednak odznacza
sió ona węasnym, oryginalnym stylem, kto ry wyznaczajż trzy gęo wne zaęozenia metodologiczne.
Pierwszym i najbardziej podstawowym zaęozeniem jest poęozenie
mocnego akcentu na to co polskie w katolickiej teologii duchowosci.
Chodzi bowiem o to, aby w perspektywie jednoczżcej sió Europy i coraz
powszechniejszej wymiany kulturalnej, zdacsobie sprawó z węasnej tozsamosci i z tego, ze Polska jako naro d o mocnych korzeniach chrzescijanskich wraz z Koscioęem katolickim, nie tylko czerpaęa z kulturowego
dziedzictwa europejskiego, ale zawsze two rczo uczestniczyęa w jego tworzeniu. Dodatkowż racjż uzasadniajżcż to zaęozenie jest fakt, ze w zachodnich syntezach historii i teologii duchowosci pro zno byęoby szukac
rzetelnych informacji odnosnie do Polski. Nalezaęo zatem uwzgló dnic
szereg nowych i oryginalnych haseę: a) oddajżcych specyfikó polskiej
duchowosci, takich jak na przykęad: ”Bogurodzicaą , Czźstochowska
Matka Bo˙a, Dolina Mińosierdzia, Kongresy Mińosierdzia Bo˙ego, Mariawityzm, Papieskie pielgrzymki do Polski, Polska duchowos c , Polska
szkońa duchowos ci; b) prezentujżcych typowo polskie ruchy, jak: Ruch
Swiatńo-Zycie, ”Domowy Kos cio ńą czy Ruch Czcicieli Mińosierdzia Bo˙ego, Ruch Rodzin Nazaretanskich; c) a takze promujżcych polskie
osrodki mysli teologicznoduchowej: Instytut Teologii Duchowos ci KUL,
Prymasowski Instytut Zycia Wewnźtrznego, Sekcja Duchowos ci Teologo w Polskich, Sekcja Teologii Duchowos ci UKSW i inne. Ro wniez w
pozostaęych hasęach starano sió zauwazacpolskie akcenty. Najbardziej
widacto w zaężczanej do kazdego hasęa bibliografii, pozwalajżcej czytelnikowi pogęó bici poszerzycomawiane zagadnienie. Pod wzgló dem merytorycznym polska literatura teologicznoduchowa w niczym nie ustó puje literaturze zachodniej, aczkolwiek jest na ogo ę maęo znana i przez
to rzadziej cytowana.
Drugie zaęozenie metodologiczne polega na tym, ze ograniczono sió
do zarysowania klasycznej problematyki teologicznoduchowej, posiadajżcej liczne opracowania monograficzne, pozostajżce nierzadko pod
zbyt silnym wpęywem dogmatyki czy teologii moralnej. Zalezaęo nam
wió c na tym, aby wió cej uwagi poswió cictym kwestiom z dziedziny duchowosci, kto re sż maęo znane lub w ogo le dotżd nie podejmowane. Do
nich nalezż m.in.: psychologiczny wymiar zycia duchowego, nowe zjawiska i trendy wspo ęczesnosci, a zwęaszcza: ekologia, polityka, globalizacja, postmodernizm, a takze niezwykle zywe wspo ęczesnie zainteresowanie duchowosciż dalekowschodniż. Z uwagi na to w Leksykonie znalazęy sió hasęa poswió cone religiom Dalekiego Wschodu (Buddyzm,
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Hinduizm, Joga, Koan, Mantra, Zen). Ich celem jest nie tyle prezentacja obiektywnych wartosci religijno-kulturowych, co przede wszystkim
troska o węasciwe ustosunkowanie sió do nich i ewentualne two rcze wykorzystanie ich duchowego bogactwa zgodnie z naukż Koscioęa.
Trzecim zaęozeniem metodologicznym prezentowanego dzieęa jest
mocne osadzenie teologii duchowosci na fundamencie Objawienia i najnowszego nauczania Koscioęa. Z tego wzgló du niemal w kazdym z opracowanych haseę znajdujż sió liczne odwoęania do Pisma swió tego, Ojco w
i Doktoro w Koscioęa. Nie mogęo takze zabraknżcpilnego wsęuchiwania
sió w gęos Koscioęa nauczajżcego. Chodzi tu zwęaszcza o Sobo r Watykanski II i dokumenty Jana Pawęa II, niezwykle bogate w tresci teologicznoduchowe. Znalazęo to wyraz w kilku hasęach wprost dotyczżcych
jego posęugi w Kosciele (Dokumenty papieskie o ˙yciu duchowym, Papieskie pielgrzymki do Polski, Pontyfikat Jana Pawńa II).
Uwzgló dnienie wymienionych tutaj zaęozen metodologicznych sprawięo, ze wiele haseę, kto re w pierwotnej postaci miaęy tylko sygnalizowac
dany problem, przerodzięo sió w obszerne traktaty. Tym mió dzy innymi
nalezy tęumaczyc dostrzegalnż niekiedy dysproporcjó pomió dzy poszczego lnymi opracowaniami.
Waznym elementem zawartych w Leksykonie tresci jest doężczona
propozycja schematu wykęadu teologii duchowosci katolickiej, kto ra
moze stanowic pewnego rodzaju przewodnik dla indywidualnego studium tej dyscypliny z zastosowaniem prezentowanego dzieęa. Redaktor
posęuzyę sió tutaj węasnż koncepcjż systematyzacji rozlegęej problematyki teologicznoduchowej, wypracowanż przy okazji przygotowywania
rozprawy habilitacyjnej.
To, czy i na ile Leksykon duchowos ci katolickiej przygotowany w
oparciu o przedstawione tutaj zaęozenia metodologiczne speęnia swoje
zadanie jako synteza duchowosci katolickiej, nie tylko na uzytek seminarzysto w czy nowicjuszy, ale takze szerokiego grona laikatu, okaze sió
w niedalekiej przyszęosci. Dotychczasowe zywe zainteresowanie tym
pionierskim i oryginalnym owocem pracy polskich teologo w duchowosci, pozwala zywicnadziejó , ze pomimo pewnych niedoskonaęosci, wynikajżcych raczej z pospiechu niz braku kompetencji, speęnia ono swe
zadanie, jakim jest przyblizenie teologicznej wiedzy o intymnej relacji
Boga do częowieka w procesie jego uswió cenia. Wychodzi ono takze naprzeciw ” powszechnej potrzebie duchowosciś, o jakiej wspomina Jan
Paweę II w Liscie apostolskim Novo millennio ineunte (por. NMI 33).
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TEOLOGICZNO-DUCHOWA TRES C
LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ
Nie ulega wżtpliwosci, ze dla wspo ęczesnego częowieka pierwszym
éro dęem informacji okazuje sió leksykon, pewna odmiana encyklopedii.
Towarzyszy ona częowiekowi juz od starozytnosci (IV w. przed Chr.), a
dzis kazde z wydawnictw stara sió jż wydac. Istniejż leksykony tzw.
ogo lne, kto re zawierajż informacje z ro znych dziedzin wiedzy, oraz specjalistyczne, a wió c poswió cone okreslonej dziedzinie wiedzy, na przykęad, teologii duchowosci. Publikacja obecnego Leksykonu jest dzieęem
polskich teologo w duchowosci i znajduje sió w tej grupie pozycji ksiżzkowych z zakresu teologii duchowosci, kto re bardzo dobrze oddajż aktualny stan badan teologii zycia duchowego. Innymi sęowy, zawiera bogaty materiaę teologiczny dotyczżcy duchowosci, kto ra wywaręa i wywiera wciżz ogromny wpęyw na zycie wspo ęczesnego częowieka i swiata.
1. STRUKTURA TEOLOGICZNA LEKSYKONU
Nakreslenie doktryny wspo ęczesnej duchowosci chrzescijanskiej jest
zamiarem trudnym i z koniecznosci niekompletnym. Ro zne doswiadczenia, postacie, tendencje szko ę i kierunko w, ro zne przejawy duchowej
odnowy, wszystko to narazone jest na pragmatycznoscz powodu bogatej tresci teologicznej. Ocena ta jest tez spowodowana sprzecznymi interpretacjami, koncepcjami, czó sto relatywizacjż spowodowanż wieloma zainteresowaniami, osobistym doswiadczeniem lub odmiennosciż
prżdo w duchowych. Ta ro znorodnosc i zarazem bogactwo, zmusza do
tworzenia nigdy nie zamknió tych syntez. Przykęadem jest niniejszy Leksykon duchowos ci katolickiej, pierwszy w Polsce i po raz pierwszy Ć co
nalezy jeszcze raz podkreslicĆ opracowany przez teologo w duchowosci.
Leksykon Ć mo wiżc najbardziej ogo lnie Ć uwzgló dnia w ramach
mozliwosci tó ro znorodnosc teologicznej interpretacji. Ale tez nie jest
tylko pewnym rodzajem uporzżdkowanego zbioru wielosci i ro znorodnosci, poniewaz uwzgló dnia tradycjó i wspo ęczesnosc, ewolucjó ro znych
wymiaro w doswiadczenia mistycznego, zwiżzek pomió dzy dziaęaniem
ęaski Boga a przejawami egzystencji ludzkiej. W ten sposo b jest pewnż
syntezż przyjó tż przez autoro w, kto rzy z podstawowych pojó c, wchodzżcych w caęosc doktryny duchowosci, wydobywajż te wartosci, kto re
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okreslajż i charakteryzujż teologicznoduchowż trescduchowosci katolickiej. Mozna powiedziec, ze autorzy rozwinó li refleksjó teologicznż
zmierzajżcż do pogęó bienia duchowosci indywidualnej chrzescijanina
oraz wspo lnotowej, przewaznie wyrazonej w nowych naukach religijnych oraz pragnż sió podzielic swoim doswiadczeniem intelektualnoduchowym z innymi osobami.
Pojawiajżcy sió na polskim rynku wydawniczym Leksykon duchowos ci katolickiej w sposo b pionierski, a zarazem bardzo dobrze oddaje
ducha katolickiej duchowosci, stanowiżc uniwersalnż i globalizacyjnż
pomoc dla rzesz wierzżcych, kto rym nie jest obca droga swió tosci.
Autorzy Leksykonu, a węasciwie redakcja, trescteologicznoduchowż
ujó ęa wedęug alfabetu, umieszczajżc mniej lub wió cej haseę problemowych, ale najbardziej istotnych dla tej tresci. Refleksja bowiem nad zyciem duchowym częowieka widzianym z perspektywy ontycznej i antropologicznej wskazuje na te pęaszczyzny jako najbardziej konieczne w
rozwoju swió tosci. Dlatego autorzy w sposo b merytoryczny podajż wykęadnió pojó cteologii duchowosci, kto re Ć jak juz zaznaczyęem Ć ukęadajż jej syntezó , ozywionż nurtami duchowosci, przygotowujżc wspo ęczesnego częowieka do realizacji zycia duchowego. Jednoczesnie ukazujż
caęy potencjaę tajemnicy Boga i częowieka.
Pojawienie sió Leksykonu jest jakby uwienczeniem stworzenia teologii duchowosci jako nauki i samoistnej dyscypliny teologicznej. Pomijajżc jej historió powstawania, trzeba stwierdzic, ze w kro tkim czasie
wypracowaęa drogó duchowż, jednoczżc doswiadczenie kontemplacyjne
z teologiż ęaski i mistyki XIX wieku. Ro wnoczesnie na kanwie tradycji
przede wszystkim szkoęy dominikanskiej, jezuickiej i karmelitanskiej
przedstawiciele tych szko ę w XIX wieku przygotowali drogó dla opracowan systematycznych dżzżcych do stworzenia tej dyscypliny naukowej.
Byęa to dęuga droga ewolucji i ewaluacji mysli teologicznej Koscioęa,
kto ra szęa poprzez zakony obok uniwersyteto w, kto rej punktem docelowym staęa sió teologia duchowosci. Jako wiedza proponuje studium nad
zyciem wewnó trznym częowieka jako rzeczywistosciż dynamicznż dokonujżcż sió na pęaszczyénie relacji Bo g-częowiek. Szczego lnie widac tó
nadprzyrodzonż rzeczywistosc w rozwoju mistyki. Wszystko to czyni
ona za pomocż scisęej metody teologicznej, nie odrywajżcej zycia kontemplacyjnego i mistycznego od ” normalnejś drogi duchowej częowieka,
poniewaz jest to jedna droga ascezy duchowej, kto ra wyrasta dzió ki ęasce z zycia mistycznego. Jest to droga kontemplacji, az do mięosnego
zjednoczenia z Bogiem. Zatem mistyka i swió tosc nie przeciwstawiajż
sió sobie, ale idż zawsze razem, wiodżc częowieka drogż duchowż, czyli
do realizacji celu zycia. Rozwinió ta wo wczas dyskusja przyczynięa sió do
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naukowego opracowania teologii duchowosci, z biegiem czasu doceniajżcej aspekt psychologiczny.
Ten nurt jednosci bardzo mocno widacw Leksykonie, poniewaz pozwala on, wychodzżc od konkretnego fenomenu swió tych, odkryc jej
tozsamosc, a zarazem potrzebó weryfikacji pomió dzy teologiż duchowosci a naukami humanistycznymi, szczego lnie filologiż badajżcż prozó
i poezjó mistycznż. Uwidacznia sió wió c refleksja nad doswiadczeniem
kontemplacyjnym.
W kontekscie tej jednosci zauwazamy juz nowe pojó cia, jak: Dos wiadczenie, Dialogowos c , Materializm, Homo novus, Solidarnos c ,
Wolnos c , kto re podkreslajż teologió duchowosci jako naukó autonomicznż o charakterze bardziej antropologicznym i egzystencjalnym. Mysl
teologicznoduchowa idzie w kierunku doswiadczenia codziennej egzystencji w obecnosci Boga, w Jego zazyęosci, czyniżc to doswiadczenie
formalnym przedmiotem badan.
Niniejszy Leksykon powstaę kilkadziesiżt lat po Soborze Watykanskim II, dlatego w tresci teologicznoduchowej znajdujż sió hasęa odzwierciedlajżce odnowó Koscioęa zachodzżcż w gęó bi sumien ludzkich
(Nawro cenie ż Swiźtos c , Sumienie ż Grzech, Opźtanie Ć Sakrament,
Ciańo Ć ùaska, Praca Ć Zjednoczenie itd.). Oczywiscie, ze w kontekscie
tej nowej wizji pojawia sió kilka cech charakterystycznych kęadżcych nacisk na Sęowo Boze Ć Ewangelió (Duchowos c biblijna), kto re jest éro dęem i celem zycia duchowego, i chrystoformizacjź, kto ra staje sió bazż
tegoz zycia duchowego. Nie ma bowiem zycia wewnó trznego bez przejscia przez Krzyz Jezusa. Dynamizm Bozego misterium aktualizuje sió
i postó puje w historii w kierunku celu, kto ry Bo g nakreslię przez krzyz.
Rzeczywistoscta kontynuowana jest w Kosciele przez zycie sakramentalne. Jest w centrum zycia teologicznego i pneumatologicznego, powinna zatem wcielacsió kazdego dnia w codzienne zycie przez wysięek
ascetyczno-duchowy kazdego chrzescijanina. Stżd m.in. hasęa: Asceza,
Lenistwo duchowe, Rozwo j wewnźtrzny czy Polityka, Pycha, Pokora,
Swiat czy Mźczenstwo itd. Ro wnoczesnie w rozumieniu soborowym
chrystoformizacja oznacza nieutozsamienie sió ze swiatem, ale komunió
z ubogimi. Chodzi o to, aby z tego ludu, kto ry nie zostaę zaproszony na
ucztó , narodzię sió nowy Koscio ę.
Szczego lne miejsce w teologicznoduchowej mysli Leksykonu zajmuje dziaęanie Ducha Swió tego. Misterium Trzeciej Osoby Boskiej objawia
sió jako rzeczywistosc permanentna, kto ra ozywia poszczego lnego
chrzescijanina. Dlatego charyzmat i Koscio ę harmonizujż sió w dziaęaniu, Duch Swió ty wzbogaca bowiem zycie duchowe zaro wno Koscioęa,
jak i częowieka. Charyzmato w zatem nie traktuje sió jako faktu para-
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eklezjalnego, lecz jako owoc hojnosci Ducha i wybrania, kto re moze byc
jedynie traktowane jako dawanie siebie i sęuzba. Stżd tez mamy przedstawionż w Leksykonie duchowoscro znych rucho w charyzmatycznych,
duchowosc kapęanskż i zakonnż, powszechne powoęanie wiernych.
Dziaęanie Ducha Swió tego ężczy sió z rozwojem zycia wiary jako daru. W
tym aspekcie wiara stanowi dar, aby chrzescijanin mo gę wzrastacw poznaniu i jednosci z Bogiem, az do peęnego uczestnictwa w Jego Boskim
zyciu. Profetyczna funkcja Ducha Swió tego uswiadamia zas, ze zycie doczesne jest poczżtkiem zycia wiecznego, dlatego stwarza duchowy dynamizm wobec czasu i historii. Ta pneumatologiczna perspektywa ostatecznie prowadzi do najwazniejszej prawdy w zyciu duchowym Ć do
misterium Boga Tro jjedynego, dajżcego nam odro znienie duchowosci
katolickiej od innych religii.
W Leksykonie zauwaza sió zwro cenie uwagi na duchowosclaikatu.
Ludzie swieccy posro d rzeczywistosci ziemskiej przezywajż węasne zycie
duchowe, uswió cajżc sió w pracy, w rodzinie, w polityce itd. Motorem
tej duchowosci jest mięosc, majżca éro dęo w chrzcie swió tym, czerpiżc
z niego autentycznż sięó do swiadectwa wiary. W ten sposo b Leksykon
ukazuje duchowosc jako przestrzen doswiadczenia wszystkich wierzżcych, kto rzy pragnż w aktualnym czasie swiadczyco Bogu i zycz Nim w
przyjaéni. Tak rozumiana duchowoscznalazęa swoje odzwierciedlenie w
ro znych ruchach religijnych zwiżzanych z jakims nurtem mysli czy z jakims mistrzem duchowym. Powyzszym ruchom Leksykon poswió ca
wiele miejsca. Omawia mió dzy innymi ruch Pomocniko w Matki Koscioęa, Neokatechumenat, Ruch dla Lepszego Swiata, Ruch Rodzin Nazaretanskich, Sodalicje Marianskie, Ruch Czcicieli Mięosierdzia Bozego, Legion Maryi. Sż wió c w nim wymienione zaro wno ruchy Koscioęa powszechnego, jak i czysto polskie. Wszystkie sęuzż pogęó bieniu zycia duchowego swieckich oraz ężczż potrzebó kontemplacji i walki duchowej,
doswiadczenia i transcendencji. Zasadniczo wyrazajż doswiadczenie,
kto re trzeba uczyniczywym. Mozna powiedziec, ze duchowosctych rucho w pragnie aktualizowac to, czego wspo ęczesna teologia uczy. Chce
uczynicmięoscprzedmiotem radykalizmu ewangelicznego i zjednoczenia z Bogiem, dlatego czó sto w duchowosci tych rucho w wystó puje droga doswiadczenia duchowego i modlitwy, potrzeba pustyni swego wnó trza i zycia liturgicznego. Oceniajżc jednak ogo lnie, fakt istnienia w Kosciele tych zjawisk oznacza prawdziwż odnowó zycia duchowego.
Ponadto Leksykon prezentuje nowoczesnż mysl duchowosci kapęanskiej i zakonnej. Pojawia sió ona na skutek zmiany metody oraz perspektyw apostolskich w obecnym swiecie. W metodzie przezyciowej zawiera sió to wszystko, co wyraza upodabnianie sió prezbitera do Chry-
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stusa Gęowy, Oblubienca i Pasterza Koscioęa. Węasnie identyfikowanie
sió z kapęanstwem Chrystusa, odwzorowywanie w sobie Jego pragnien,
czyno w i postaw oraz pozostawanie z Nim w scisęej komunii stanowi
najbardziej autentycznosc wspo ęczesnego kapęana. Takż identyfikacjó
kapęan osiżga przez poznawanie Chrystusa w wierze i doswiadczenie Go
w ęasce mięosci, a takze przez nasladowanie Jego cno t i postaw. Tylko
identyfikacja uzdalnia do owocnej posęugi nauczania, uswió cania i rzżdzenia. Przejawem takiej postawy jest wewnó trzny dialog kapęana z Bogiem, prowadzony w prawdzie i mięosci, a takze ulegęoscDuchowi Swió temu.
Podobne mysli dotyczż duchowosci zakonnej, w kto rej szczego lnie
odznacza sió radykalizm ewangeliczny, czyli zycie w duchu ewangelicznego posęuszenstwa, czystosci i ubo stwa. Z ycie zakonne jest szczego lnym darem Bozym, uzdatniajżcym do radykalnego wypeęniania zobowiżzan chrzcielnych. Ten zamiar wyężcznego poswió cenia sió Bogu
znajduje swo j najbardziej skuteczny wyraz w zobowiżzaniu sió do zachowywania rad ewangelicznych. Od strony wewnó trznego przezycia
istotnym elementem zycia zakonnego jest dobrowolna ofiara, zęozona z
siebie Bogu. Ofiara ta jest caękowitym i wyężcznym oddaniem sió Bogu,
kto re zżda oderwania od stworzen oraz rezygnacji ze wszystkich osobistych skęonnosci w dżzeniu do osobistej swió tosci. Wszystkie te elementy zostaęy zawarte w opracowanych hasęach, a takze znalazęy sió u podstaw powstaęych instytuto w swieckich.
W nurcie teologicznoduchowej mysli Leksykonu odkrywamy ro wniez tradycyjne szkoęy duchowosci Koscioęa powszechnego z uwzgló dnieniem polskich szko ę duchowosci tysiżcletniej tradycji. Mozemy tez
wymienicduchowoscmaryjnż i misyjnż, niekto re elementy z duchowosci Dalekiego Wschodu, roló humoru w zyciu duchowym itd.
2. WSPO

łCZESNA DUCHOWOS C W LEKSYKONIE

Pomijajżc omo wienie dalszych struktur blokowych Leksykonu,
trzeba jeszcze zwro cicuwagó na te elementy tresci haseę, kto re wyrazajż
ujó cie duchowosci w swietle najnowszych badan i nauczania Koscioęa,
poniewaz wspo ęczesny częowiek czuje potrzebó orientacji i rozeznania w
obecnej sytuacji, aby mo gę przezywacjż swiadomie i w jednosci z Jezusem. Mozemy wió c powiedziec, ze dzisiejszż duchowosctrzeba okreslic
jako personalistycznż, zaangazowanż w doczesnosc. Tresci haseę mocno
podkreslajż integracjó wartosci ziemskich w ideale swió tosci, adaptacjó
duchowosci do ro znych kondycji zycia, o czym byęa mowa nieco wyzej.
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Dowartosciowujż duchowosc pracy, wyzwolenia, apostolatu, wolnego
czasu, sportu itd. Ukazujż jej wartoscakulturowż i inkulturowż, ewangelicznż, czyli odrzucajżcż indywidualizm na rzecz zycia braterskiego,
komunii ludzkiej, szeroko otwartej na ducha misyjnego Koscioęa, na
ekumenizm i dialog z religiami niechrzescijanskimi.
Obok tych czynniko w o charakterze zewnótrznym, duchowoscwspo ęczesna ujó ta jest przez autoro w ro wniez przez wymiar sytuacji wewnó trznej częowieka. Akcent poęozony jest na antropologió w rozszerzeniu jej na problematykó egzystencjalnż, uzewnó trzniajżc jż i podnoszżc
do poziomu ęaski. Akcent postawiony jest na to, co ” ludzkieś i co ” boskieś. Dlatego taka postawa czyni duchowosczdolnż do autentycznosci,
realizowanż przez wspo ęczesnego częowieka. Częowiek duchowy, nawro cony, przemieniony zyje bowiem w gęó bi swego jestestwa misterium
Chrystusa. Jako duchowosc ewangeliczna i chrystocentryczna, a przy
tym duchowoscdoswiadczenia Boga (Mistagogia) pojawia sió ro wniez
duchowosckobiety (Kapńanstwo kobiet). Jest ona takze typowa dla postawy mistyka, poniewaz wyraza postawó przyjmowania tego, co Boze,
aby osiżgnżcdojrzaęoscwęasnego częowieczenstwa w Chrystusie i z Nim
mistyczna jednosc.
Idżc tym tokiem rozumowania autorzy haseę dochodzż do wyrazania Boga jako Ojca i jako obecnego w Tro jcy Swió tej. Ojcostwo Boga
i Jego Tro jjedynoscnie mo wiż tylko o panowaniu Boga w historii, ale o
nasladowaniu Jezusa, kto re jest zawsze aktualne. Rodzi sió zatem teologia duchowosci narracyjnej, czyli teologii biograficznej, hagiografii, autobiografii duchowej lub teologii kontekstualnej, pozwalajżcej nadac
ksztaęt ewangeliczny spoęeczenstwu obecnemu, a zarazem zachowujżcej
wiernosc temu, co specyficzne dla Koscioęa i dla Chrystusa. Rodzi sió
wió c swiadomosc Koscioęa jako tego, kto ry swiadczy o Bogu zywym i
obecnym w gęó bi częowieka oraz w zyciu ludzkosci (hasęa: Chwila obecna, Consectratio mundi). Ten rodzaj duchowego kierunku prowadzi tez
do teologii polityki, u podęoza kto rej powinien lezecosżd nad historycznym dziaęaniem i dobrem wspo lnym ludzi. Osżd ten ma bazó kontemplacyjnego i misyjnego poszukiwania wartosci w polityce, kulturze,
mass mediach, rodzinie, w gospodarce itp.
Inkarnacyjna duchowosc staęa sió przyczynż poszukiwania oryginalnosci i nowatorstwa na pęaszczyénie biblijnej, liturgicznej, patrystycznej, ekumenicznej, misyjnej oraz przyczynż odwoęania sió do psychologii, psychoanalizy, pedagogiki, ekologii. To ostatnie odwoęanie sió
do nauk humanistycznych Ć czego sż swiadomi autorzy Ć moze niesc
niebezpieczenstwo posęugiwania sió tymi dyscyplinami bez ich precyzyjnego poznania i okreslenia. Autorzy bó dżc tego swiadomi, uwazajż,
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ze kazda duchowoscnaznaczona jest aktualnż sytuacjż kulturowż, socjo-politycznż, socjo-eklezjalnż, odczytanż w swietle Magisterium (Psychologia eklezjalna).
Obecna epoka wykazuje duze zainteresowanie duchowosciż. To zainteresowanie nie jest tylko węasciwosciż spoęeczenstwa polskiego. To samo
zjawisko obserwujemy na caęym swiecie. W spoęeczenstwach bogatych
coraz wió cej ludzi zwraca sió ku wartosciom duchowym. Wartosci hedonistyczne i uzytkowe nie wystarczajż im. Poszukujż nowych srodko w
i form swojej religijnosci. Powro t do utraconych wartosci i ksztaętowanie nowych form zycia duchowego jest procesem dęugim i nieęatwym.
To nie pierwszy raz w historii ludzkosci najbardziej swiadome jednostki
dochodzż do przekonania, ze bez tych wartosci nie mozna prowadzic
wewnó trznego zycia. Chrzescijanstwo chcżc je zrozumiec doęozyęo do
nich cnoty teologalne: wiaró , nadziejó i mięosc, a Rewolucja Francuska:
wolnosc, ro wnosci braterstwo. Dzisiaj dorzuca sió do nich Ć jak piszż
autorzy Ć godnoscosoby ludzkiej, godnoscdziecka Bozego, solidarnosc,
poko j. Wartosci te ksztaętujż ludzi wierzżcych w postawie kontemplatywnej, solidarnej, mocno zakotwiczonej w Ewangelii, zjednoczonej z
Koscioęem katolickim. Jest to przejaw nowego samookreslenia węasnej
tozsamosci duchowej chrzescijanina w nowoczesnym swiecie, w nowej
kulturze (hasęa: Kultura, Swiat, Rzeczywistos ci ziemskie).
Problem tozsamosci duchowej jest obecnie bardzo aktualny i wiżze
sió scisle z procesem globalizacji. Wszyscy sobie uswiadamiajż, ze procesy globalizacyjne sż nieuniknione, i jezeli ktos chce nadal istniecze
swojż duchowosciż, to musi jż sobie peęniej uswiadomici jż swiadomie
ksztaętowac. Najlepszż obronż przed osęabieniem węasnej osobowosci
wskutek procesu globalizacji, jest lepsza znajomoscteologii duchowosci,
umięowanie tego, co wypęywa i rozwija zycie duchowe częowieka w kontekscie dziedzictwa kulturowego i tradycji religijnej w nowych uwarunkowaniach. Lepsza znajomoscteologii duchowosci, chociazby w tym zarysie w Leksykonie, stano w przezyc ducha, ksztaętowanie dojrzaęosci
osobowo-duchowej, wyrastajżcej z tradycji szko ę duchowosci jest obronż przed zalewem obcych wartosci i osęabieniem przez nie autentycznego zycia duchowego. Procesy globalizacji stanż sió wo wczas drogż do
rozwoju zycia duchowego i ascezy, modlitwy i walki z szatanem (Opźtanie). Nalezy o tym mo wici uswiadamiac, ale w sposo b two rczy, wskazujżc na mozliwosci rozwoju osobistej swió tosci w zakresie ro znych sekt
i wyznan. Trzeba szukac nowych srodko w wyrazu naszej duchowosci
tzn. gęó bokiej, mistycznej wió zi z Bogiem i z bliénimi. Nowy styl zycia
duchownego, jaki proponujż ro zne wspo lnoty religijne, dotyczy tej wió -

Teologiczno-duchowa tres c ”Leksykonu duchowos ci katolickieją

33

zi, a dzisiaj jeszcze bardziej z biednymi, bezrobotnymi, wyzyskiwanymi
ekonomicznie (duchowoscbiednych).
Wszystkie te cechy wspo ęczesnej duchowosci znalazęy swoje miejsce
w tresci poszczego lnych haseę. Autorzy wiedzż bowiem, ze to gęo wnie w
Europie, a wió c i w Polsce, ksztaętowaęa sió uniwersalna duchowosc
chrzescijanska przeniknió ta Chrystusowym oró dziem zbawczym skierowanym do wszystkich ludzi (misyjnosc Koscioęa) w swietle relacji
mió dzy wiarż a kulturż, sztukż i religiż. W tak rozumianej duchowosci
nie ma miejsca na propagowanż ” religió wolnosciś, kto ra nie jest tolerancyjna wobec tradycji duchowej chrzescijanstwa. Nie przyjmuje ona
wartosci chrzescijanskich, uwazajżc swo j swiatopoglżd za jedynie sęuszny kierunek rozwoju swiata wspo ęczesnego. Dlatego danie polskiemu
czytelnikowi kompendium wiedzy z zakresu teologii duchowosci przyczynicsió moze do pogęó bienia zycia duchowego i stanowicprawidęowż
alternatywó przeciw synkretyzmowi duchowemu (New Age).
Bycmoze, ze w swiecie globalizacji duchowoscchrzescijanina wężczona w nowż rzeczywistoschistorii bó dzie duchowosciż wyjscia ku nowej rzeczywistosci, duchowosciż migracji i pielgrzymowania, aby wcielic
Boze przesęanie w zawsze zmieniajżce sió warunki historyczne (Papieskie pielgrzymki). Wszystko to zaczyna sprzyjacdowartosciowaniu duchowosci. Widzimy to szczego lnie w hasęach dotyczżcych kryzysu i doskonaęosci, kto re dotykajżc egzystencji częowieka, otwierajż go na Boga
i na przyjó cie takich wartosci, jak kreatywnosc, spontanicznosci dyspozycyjnosc. W ten sposo b rodzi sió ” nowy spirytualizmś, prowadzżcy do
syntetycznych rozwazan oraz globalnych ocen w sektorze duchowosci.
Oczywiscie, ze zawsze bó dż kontemplatycy, inkarnacjonisci i eschatologisci, entuzjasci i zimni racjonalisci. Caęoscjednak elemento w charakterystycznych dla tej duchowosci obejmuje nowa eklezjalnosc (Kos cio ń),
bó dżca ostatecznym kryterium dla jej autentycznosci. W przeciwnym
przypadku przewazy praktyczny ateizm, czy tzw. ateizm eklezjalny.
W nurcie teologiczno-duchowej mysli haseę zauwaza sió silne zwro cenie uwagi autoro w na odnowó zycia modlitwy. Moze mniej sęyszy sió o
modlitwie prosby, a bardziej preferuje sió medytacjó , modlitwó Jezusa i
kontemplacjó oraz inne formy poboznosci i mistyki. Odzwierciedlajż
one pragnienie doswiadczenia modlitwy, czego wyrazem sż ro zne
osrodki i nurty modlitewne (Ko ńka Ro ˙ancowe, Zywy Ro ˙aniec, Droga
Krzy˙owa, Mantra) Rozwijanie modlitwy poprzez nowe techniki i medytacje ciaęa przyblizyęo duchowosc chrzescijanskż do duchowosci
wschodniej (Zen, Cwiczenia duchowos ci, Cwiczenia pobo˙nos ci, Joga,
Koan).
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Trzeba jeszcze zaznaczyc, ze docenienie ” cielesnosciś, czyli aspektu
przezycia w jego konkretnosci, wiedzie do tzw. duchowosci kosmoteandrycznej, kto ra ężczy kosmos, Boga i częowieka, podjó ta przez nurty ekologiczne. Jest to duchowosc, kto ra zyskuje nowż jakoscpoprzez zanurzenie ewolucyjnosci sytuacji i pojawienie sió wciżz nowych problemo w,
broniżca przed neognozż.
Leksykon duchowos ci katolickiej stanowi pomoc dla tych ludzi wierzżcych, kto rzy pragnż w syntetyczny, kro tki sposo b ” dotknżcś duchowosci, niejako sió z niż zapoznac, by przyblizyc sobie podstawowe
aspekty duchowosci potrzebne dla jej rozwoju. Dlatego częowiek musi
odkrycwewnó trzny wymiar węasnego zycia, dla stworzenia ro wnowagi
pomió dzy swiatem nadprzyrodzonym a urzeczywistnieniem sió w doczesnosci. Prezentowane dzieęo jest tez ” podró cznikiemś dla wszystkich,
w taki czy inny sposo b, korzystajżcych z syntez duchowych odtwarzanych na nowo, przekazywanych poprzez komunikacjó spoęecznż.

