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bić bardziej własną tradycję duchową; co przejawia się szczególne właśnie w mistyce (por.
1.1, s. XI-XII), albo raczej w mistycyzmie, zbliżając się tym samym do głębszego rozumie
nia także innych tradycji religijnych. Szczegółowa prezentacja całej dyskusji mistycznej, 
jej ocena krytyczna z różnych punktów widzenia, obecność trzech obszernych tomów hi
storii i teologii mistycyzmu, wskazują na wielką kompetencję autora w tej dziedzinie, godną 
zauważenia w środowiskach naukowych, filozoficzno-teologicznych. Tak się też chyba 
dzieje, skoro sam prof. McGinn to zauważa, prowadząc twórczy dialog usprawiedliwiają
cy niestrudzenie swoje stanowisko, oraz fakt ponawiania wydań jego pracy. Dodatkowym 
atutem jest to, że samo dzieło zostało napisane w języku angielskim, co daje nadzieję na to, 
że i polscy teologowie oraz historycy będą mogli do niego dotrzeć, a może już z niego 
korzystają i szeroko czerpią.

ks. Ryszard Groń

Maria del Sagrario Rollan, Amory deseo en San Juan de la Cruz, 
Monte Carmelo, Burgos 2003, ss. 262.

Do ogromnego dziedzictwa sanjuanistycznego, które możemy prześledzić w wydanej 
kilka lat temu bibliografii św. Jana od Krzyża1, dołącza się dzieło Marii del Sagrario Rollan, 
Miłość i pragnienie u św. Jana od Krzyża (Amor y deseo en San Juan de la Cruz), karme- 
litańskiego wydawnictwa „Monte Carmelo” w Burgos (Hiszpania); wydane w ramach se
rii wydawniczej „Estudios (Studia) MC”. Na dzieło składa się seria jej 13 artykułów opu
blikowanych w różnych teologicznych czasopismach czy pracach zbiorowych hisz- 
pańskojęzycznych, na przestrzeni dziesięciu lat (por. s. 13); artykułach, które teraz stano
wią poszczególne jego rozdziały.

Tytuł dzieła, jak wyjaśnia autorka, odpowiada jego idei przewodniej, wg której chce 
prześledzić perypetie pragnienia i życia afektywnego w procesie oczyszczenia mistyczne
go, zwanego przez św. Jana od Krzyża nocami. Chodzi o pragnienie jako pewną stałą lub 
klucz życia afektywnego w strukturze antropologicznej i dojrzewania duchowego. Za po
mocą kryteriów i kategorii, które dostarcza nam ten wyjątkowy mistyk hiszpański, może
my prześledzić w sposób uprzywilejowany transformacje, które przechodzi pragnienie, 
zaangażowane w poszukiwaniu Boga, aż do samego zjednoczenia się z Miłością, która je 
zakłada (13). Ponieważ artykuły, które teraz stanowią rozdziały omawianej książki, były 
pisane oddzielnie i w różnych odstępach czasu, potrzebne było ich pewne logiczne uszere
gowanie. Na pewno kryterium nie jest chronologia ich powstania ani ich zwartość koncep
tualna. Autorka pogrupowała je wg pewnego porządku logicznego, poczynając od aspektu 
pedagogicznego, przechodząc przez żywotność ciała i czasu, a kulminując na znaczeniu 
i pełni miłości; konfrontując poza tym autora mistycznego z niepokojami, frustracjami i na
dziejami świata postmodernistycznego i zsekularyzowanego (14).

Na strukturę dzieła składa się: Wykaz skrótów (Abreviaturas) utworów Jana od Krzyża 
(7), Prolog (Prólogo) autorstwa Fernando Beltrana (9-12); Wstęp (Introducción) samej

1M. Diego Sśnchez, Bibliografia sistematica de san Juan de la Cruz, Madrid 2000.



218 OMÓWIENIA I RECENZJE

autorki (13-14), trzynaście artykułów zaprezentowanych wg wspomnianego kryterium (15- 
-256), Spis treści (indice, 257-259). Tytuły poszczególnych artykułów są następujące: Dzie
ciństwo i pedagogika u św. Jana od Krzyża (Infancia y pedagogia en San Juan de la Cruz, 
15-21), „Słowa światła i miłości”, pedagogika i estetyka (,JDichos de luz y amor”, peda
gogia y estetica, 23-35), Czucie i zmysł nieobecności (Sentir y sentido de una ausencia, 37- 
49), Poetyka przestrzeni mistycznej u św. Jana od Krzyża (Poetica del espacio mistico en San 
Juan de la Cruz, 51-59), Mistyka wobec życia wiecznego (Mistica ante la mas alld, 61-70), 
Ekspresja i transcendencja trwogi w symbolu (Expresion y trascendencia de la angustia en 
el simbolo, 71-88), Ciało i mowa jako objawienie w „ Żywym płomieniu miłości ” (Cuerpo y 
łenguaje como epifania en „Llama de amor viva”, 89-106), Granica egzystencjalna pamięci 
sanjuanistycznej (Demarcación existencial de la memoria sanjuanista, 107-129), Czas życia 
u św. Jana od Krzyża (El tiempo vivido en San Juan de la Cruz, 131-151), Opróżnienie wła
snego „ja”: zbliżenie do introspekcji sanjuanistycznej (Vaciamiento del yo: aproximacion 
a la introspección sanjuanista, 153-170), Od wiary wylęknionej do pożądań miłości: S0ren 
Kierkegaard i św. Jan od Krzyża (De lafe angustiada a las ansias de amor: S0ren Kierke- 
gaard y san Juan de la Cruz, 171-199), Mistyka i sekularyzacja. Jaki Bóg? (Mistica y 
secularización. Que Dios?, 201-231), Miłości pragnienie (Amory deseo, 233-256).

Autorka porusza problemy z dziedziny mistyki Jana od Krzyża bardzo trudne i skom
plikowane, wchodząc w samo centrum Bosko-ludzkiego sprzężenia, którego (pedagogicz
ny) kierunek wyznacza miłosne (łaskawe) zjednoczenia z Bogiem. Objawia tym samym 
całą dynamikę pragnienia, które przechodzi różne fazy, szczególnie bolesne (z psycholo
gicznego punktu widzenia) w sanjuanistycznych nocach (zmysłów i ducha), sięgając eg
zystencjalnych granic ludzkiej wytrzymałości, oraz przybierając formę pełną dynamizmu 
i pasji w swej fazie oczyszczonej i wysublimowanej łaską. Autorka porusza się tu z wielką 
zręcznością i znawstwem, nie wahając się prowadzić czytelnika po ścieżkach, na które on 
sam z pewnością by się nie odważył wejść, a jeżeli już, pewnie by się zagubił. Wchodzi 
śmiało i penetruje głębie ludzkiego ducha i psyche oraz działanie Bożej łaski, pokazując 
mechanizm wzajemnej miłości Boga i człowieka. Szczególnie cenne są jej analizy porów
nawcze ze współczesną myślą egzystencjalistyczną (S. Kiergegaard, s. 171-199), moder
nistyczną czy nihilistyczną (201-231). Na tym tle autorka jawi się jako prawdziwa specja
listka dzieł mistycznego doktora, którą warto wziąć jako przewodniczkę w przygodzie 
poszukiwania Boga.

ks. Ryszard Groń

Norbert Przyborowski, Chrzest. Teologiczne zbliżenia między 
niektórymi Kościołami w Polsce, Warszawa 2003, ss. 170.

Jan Paweł II podczas przemówienia wygłoszonego w czasie nabożeństwa ekumenicz
nego we Wrocławiu w dniu 31 maja 1997 roku, nawiązując do ekumenicznych prac pro
wadzonych w Polsce nad teologią i praktyką chrztu, wypowiedział piękne i mocne słowa
o potrzebie wspólnie składanego świadectwa wiary: „Uczniowie Chrystusa mają tworzyć 
doskonałą, również widzialną jedność, ażeby świat widział w nich czytelny dla siebie znak. 
Jedność chrześcijan ma więc jeszcze to zasadnicze znaczenie, że świadczy o wiarygodno


