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W tej samej części porusza autorka sprawę różnych form, w których
przejawia się m istyka, jak też kryteriów jej prawdziwości. Wśród form w y 
m ienia w izje i ekstazy. Autorka nieraz doświadczała tych pierwszych; szcze
gólnie w yraźnie ukazywali się jej św ięci, np. św. Ignacy. Przeżywała ona
również ekstazy za wzorem św. Teresy W ielkiej czy św. Marii Małgorzaty
Alacoque. Wśród kryteriów autorka zwraca szczególną uwagę na „kościelność”. Mówi, że Kościół osadza m istyka w pewnym centralnym m iejscu, to
znaczy dyktuje mu określony sposób m odlitw y. Tylko Bóg może go z tego
centrum wyprowadzić przez działanie, które autorka nazywa rośnięciem m o
dlitwy.
M ateriał części drugiej został uporządkowany przez w ydaw cę z grubsza
według artykułów chrześcijańskiego Credo. Punktem w yjścia jest Bóg „za
w sze w iększy”, następnie rozważane są: stw orzenie, Trójca Św ięta, Matka
Boża, Chrystus w swoich tajemnicach, Duch Ś w ięty i Kościół wraz z sakra
mentami. Poszczególne partie zostały potraktowane nierównom iernie. Szcze
gólnie obszerne są rozważania dotyczące czyśćca. Autorka porównuje go do
pewnej postawionej przez Chrystusa granicy m iędzy złem a dobrem. W czyść
cu zło zostaje spalone i odrzucone, dobro zaś przyjęte przez Boga. Obszernie
jest też potraktowana sprawa życia w iecznego, do której autorka stale po
wraca. Można powiedzieć, że centralnym momentem książki jest w zajem ne
otwarcie na siebie nieba i ziemi. Bóg ze sw ym i św iętym i i aniołam i otwiera
się ku ziem i, a ziem ia dzięki w cieleniu Syna Bożego otwiera się ku niebu.
Chrystus poznawany w doświadczeniu m istycznym jest ośrodkiem tego otwar
cia.
Książka pozostanie we współczesnej literaturze teologicznej jedynym
w swoim rodzaju zjaw iskiem . Zawiera bowiem nie tylko fascynujący opis
różnych zjaw isk m istycznych, ale również ściśle na doświadczeniu opartą
teorię tych zjawisk. Dzieło może być w ielką pomocą dla tych, których Bóg
na tę drogę powołał, jak również dla teoretyków mistyki.
ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa
Josef SUDBRACK SJ, Wege zur Gottesmystik, Einsiedeln 1980, Johannes Ver
lag, s. 163.
D aje się dzisiaj zauważyć wzrastające zainteresow anie buddyzmem Zen
i innym i m edytacjam i wschodnim i, zagłębianiem się w sobie, pragnieniem
w łasnej realizacji. Są to przejawy poszukiwania sensu życia na drodze do
św iadczalnej, jaka przybiera często postać doświadczenia religijnego. Takim
doświadczeniem par excellence natom iast jest m istyka chrześcijańska, do któ
rej autor pragnie wprowadzić czytelnika.
Rozdział w stępny dotyczy ogólnych zasad m istyki chrześcijańskiej. Autor
zwraca^ uwagę, że nie można jej zrozumieć czysto teoretycznie. Jakiekolw iek
poszukiw anie musi tu być poprzedzone osobistą decyzją zaangażowania się na
tej drodze. Chcąc zrealizować m istykę chrześcijańską, trzeba zaangażować się
w wiarę. Jednym z najw yraźniejszych kryteriów, że człowiek postępuje ku
m istyce jest „przeżycie nocy”, o którym m ówi św. Jan od Krzyża. Przeżycie
takie bowiem świadczy, że doświadczenie m istyczne krąży w okół Boga, a nie
wokół samego siebie. W tym leży sedno sprawy, do którego autor w e w stęp 
nym rozdziale stale powraca zadając pytanie czy m istyka jest dialogiem
i spotkaniem czy zagłębieniem się w w łasnym bycie. W tej alternatyw ie leży
w łaśnie rozróżnienie m iędzy m istyką chrześcijańską, a naturalną. A utentycz
na m istyka chrześcijańska będzie najintym niejszym spotkaniem z Bogiem.
Wschodnie m istyki realizują przede w szystkim zagłębianie się w swoim ist
nieniu przy pomocy sil natury.
W następnych rozdziałach autor opisuje doświadczenie m istyczne w trzech
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konkretnych przypadkach. Tu trzeba od razu zaznaczyć, że związek tych
trzech rozdziałów z rozdziałem w stępnym jest luźny, gdyż były to studia,
które powstały z innych okazji. A w ięc znajdujem y tu interesujący szkic
o Tomaszu M e r t o n i e znanym też u nas z licznych przekładów jego dzieł.
Merton w ciągu swego zm iennego i burzliwego życia, które go zaprowadziło
do klasztoru trapistów, szukał doświadczenia religijnego i stąd też jego zain
teresow anie dla m istyk wschodnich. Ponad jednak w szelkie doświadczenie
był głęboko zakorzeniony w transcendencji Bożej przez „nagą” w iarę pozba
wioną wszelkich doznań.
Drugim przykładem realizacji życia m istycznego jest postać dominikanina
niem ieckiego mistrza E c k h a r t a , który żył na przełom ie X III—XIV wieku.
Postać pozostaje kontrowersyjna; niektóre w yrażenia z jego dzieł brzmią
panteistycznie. Chciał jednak być chrześcijaninem i um ieścił w sw oich pi
smach rozróżnienie m iędzy Bogiem, który króluje na tronie i pozostaje nieporuszony, a człowiekiem , który doświadcza radości i cierpienia. Rozróżnienie
to nie zawsze jest u niego jasne.
W reszcie żyjący mniej w ięcej w tym sam ym czasie Johannes T a u l e r
staw ia czoło podobnym problemom. Autor zajm uje się jego nauką na przy
kładzie jednego z kazań i zaznacza, że lepiej niż Eckhart przezw yciężył on.
„tyranię jedności m yśli” przez m ocne podkreślenie człow ieczeństw a Jezusa
Chrystusa, które nie roztopiło się w Jego bóstwie, ale zostało przezeń po
twierdzone. Tauler uchronił się przez to od tendencji pomieszania Boga ze
światem .
Mimo iż w książce poruszane są trudne zagadnienia, dostępna jest ona
dla każdego czytelnika interesującego się zagadnieniam i m istyki i dopomaga
mu do lepszej i konkretnej orientacji w tej dziedzinie.
ks. Stefan Moysa SJ, W arszawa
Die B ischöfe Frankreichs, Gross ist des Glaubens Geheimnis. Einführung in
das katholische Credo (tłum aczenie z francuskiego), Einsiedeln 1979, Johan
nes Verlag, s. 79.
Chcąc odpowiedzieć istniejącem u wśród w iernych zapotrzebowaniu na
krótkie w yznanie w iary katolickiej w ypow iedziane językiem współczesnym ,
biskupi francuscy publikują tekst, który widocznie takiem u zapotrzebowaniu
odpowiada, gdyż ukazało się go już przeszło m ilion egzemplarzy. Autorzy w y 
chodzą z przekonania, że z w iarą jest tak, jak z witrażem katedralnym . Mo
żna podziwiać jego piękno jedynie w ew nątrz kościoła. Podobnie, aby zrozu
mieć coś z w iary trzeba ją wyznawać, a nie pozostawać w zględem niej jedy
nie obserwatorem zewnętrznym.
Podstaw ą tekstu jest czwarta m odlitwa eucharystyczna, która zwięźle
przedstawia całą historię zbawienia. Idąc za biegiem jej m yśli autorzy odpo
wiadają w pierw na pytanie kim jest Bóg, kładąc nacisk na to, że jest Ojcem,
jedynym i niepojętym m isterium objawionym przez Syna, który ukazał m i
łość i św iętość Bożą. Ów Bóg jest Stw orzycielem , przy czym stw orzenie na
leży przede w szystkim rozumieć jako więź, która łączy św iat z jej n iew i
dzialnym początkiem. Bóg stw orzył człowieka, ten jednak przez nieposłu
szeństw o stracił Bożą przyjaźń. Bóg w swym m iłosierdziu pospieszył mu
z pomocą, zawierając z nim przymierze. Przez paschalne m isterium Chrystusa
została zniszczona śmierć, a życie na nowo stworzone. Aby zaś ludzie czerpali
z tego życia Chrystus posłał Ducha Świętego, który doprowadza św iat do
św iętości. Kościół wzywa Go w epiklezie, by dokonał przem iany euchary
stycznej. Duch sprawia św iętość, katolickość i apostolskość Kościoła. Sam
Kościół z kolei działa przez sakram enty zm ierzając do eschatologicznego speł
nienia.

