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KS. JANUSZ MARIAŃSKI

Rec.: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego 
człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, 
red. Józef Baniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 389.

We współczesnym świecie zyskują na znaczeniu nowe ruchy religijne, oferujące 
atrakcyjne formy religijności i duchowości, nowe sposoby doświadczeń ludzkich 
i poszukiwań sensu codziennego życia. Te nowe nurty religijności i duchowości nie 
zatrzymują się przed drzwiami Kościołów chrześcijańskich, lecz wpływają w róż-
noraki sposób na ludzi wierzących i ich przeżywanie swojej wiary. Spluralizowanie 
sceny religijnej wydaje się sytuacją normalną, czego nie można już interpretować 
wyłącznie w świetle teorii sekularyzacyjnej. Nowe formy religijności i duchowości są 
przejawem procesów subiektywizacji i indywidualizacji (prywatyzacja społecznych 
form religii – Thomas Luckmann; prywatyzacja religijnych form habitusu – Peter 
L. Berger; prywatyzacja religijnych decyzji – Niklas Luhmann). Indywidualizacja 
religijności i duchowości polega na tym, że jednostka sama wybiera określone 
elementy chrześcijańskiej tradycji i pozostaje otwarta także na wpływy innych 
religii i nurtów ideowych. Staje się ona w ten sposób kreatorem swojej religijności.

We współczesnej literaturze socjologicznej duchowość, często określaną jako 
nowa duchowość, rozumie się znacznie szerzej niż w ujęciach kościelnych. Jeste-
śmy dzisiaj świadkami narodzin różnego rodzaju duchowości, które rozwijają się 
bez najmniejszych odniesień do Boga. W krajach zachodnich zmienia się stosunek 
do duchowości, która nie zawsze ma powiązania z religią, a nawet kształtuje się 
w pełnej izolacji od tradycyjnych religii. Współczesna duchowość dobrze funk-
cjonuje w kontekście ponowoczesnej kultury. Podobnie jak kultura, zmierza ona 
w kierunku wyraźnego eklektyzmu i synkretyzmu oraz czerpie swoje wierzenia, 
mity i symbole z różnych tradycji kulturowych. Nacechowana jest poznawczym 
indywidualizmem, który przyznaje jednostce prawo do interpretacji i wyboru 
swojej duchowości. Termin ,,nowa duchowość” – jakkolwiek bardzo nieprecyzyj-
ny – dobrze nadaje się do opisu poszukiwań sensu życia współczesnego człowieka. 

Te różne formy nowej duchowości, dystansującej się od tradycyjnych form 
duchowości związanych z religijnością, są rzeczywiście wyrazem tęsknot współ-
czesnego człowieka, który balansuje pomiędzy poczuciem bezsilności i lęku, a tę-
sknotą za lepszym, nowym i głębszym życiem. Dotykamy tu ważnych wymiarów 
antropologicznych i podstawowych doświadczeń ludzkich, które mogą stanowić 
i często stanowią podłoże religijności, ale nie jej pełny wyraz. Można te duchowe 
poszukiwania traktować jako swoistą „religię bez Boga”, „neopogaństwo”, „he-
rezję”, „bałwochwalstwo” czy przejaw postępującej sekularyzacji, ale też jako 
prawidłową reakcję na kryzysowe sytuacje naszych czasów oraz poszukiwanie 
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trochę „po omacku” tego, co transcendentne, co może prowadzić w końcu do religii. 
Duchowość ma zarówno charakter relacji wertykalnej (między jednostką a bytem 
transcendentnym), jak i horyzontalnej (wewnętrzne „ja”, relacje między jednost-
kami, relacje jednostek ze środowiskiem naturalnym itp.), zawsze jest przejawem 
poszukiwania subiektywnych pokładów ludzkiej egzystencji.

Można powiedzieć, że coraz więcej ludzi współczesnych postawionych wobec 
alternatywy „religijność kościelna albo niereligijność” decyduje się na trzecią dro-
gę, a mianowicie, na religijność pozakościelną lub różne formy nowej duchowości 
(„nie jestem religijny, ale poszukuję duchowości”). Są one dość kompatybilne 
z kulturą ponowoczesną, z jej charakterem indywidualistycznym (często w opo-
zycji do zinstytucjonalizowanej religii). W rzeczywistości nie ma jednej nowej 
duchowości, należy raczej mówić o duchowości w liczbie mnogiej, lub o różnych 
drogach i stylach duchowości. Dla socjologa duchowość nie jest tylko „produktem” 
działań jednostek, ale ma swoje uwarunkowania społeczne i odnosi się do wierzeń 
i wartości obecnych w danej kulturze.

Nowym formom duchowości kształtującej się poza strukturami Kościołów 
instytucjonalnych poświęcone jest niezwykle wartościowe studium socjologiczne, 
opublikowane w Zakładzie Wydawniczym NOMOS w 2010 roku, pt. Religijność 
i duchowość – dawne i nowe formy, pod red. Marii Libiszowskiej  -Żółtkowskiej i Stelli 
Grotowskiej. W 2012 roku nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się 
natomiast pozycja książkowa pod redakcją Józefa Baniaka pt. Duchowość religijna 
jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego 
chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne. To studium z filozofii 
i socjologii duchowości dotyczy nowych form i wymiarów duchowości kształtującej 
się w Kościołach chrześcijańskich w Europie, w tym także w Polsce. Obydwa opra-
cowania dotyczą odrębnych kwestii, ale są do pewnego stopnia komplementarne. 
Duchowość religijna, która jest przedmiotem rozważań w drugim dziele, nie jest 
zagrożeniem dla tradycyjnych religii, lecz poszukiwaniem głębszych pokładów 
religijności we współczesnym świecie.

Socjologowie coraz częściej odkrywają duchowość jako kluczowe pojęcie dla 
opisu obecnej sytuacji społeczno  -religijnej, wyrażające egzystencjalne poszukiwa-
nia sensu życia. W przeszłości ludzie lokowali swoje głębokie przeżycia w sferze 
religijności, dzisiaj wielu współczesnych wyłącza swoje duchowe doświadczenia 
z zakresu religijnego sacrum , a zwłaszcza spod wpływu tradycyjnych instytucji 
kościelnych. Pojęcie duchowości łączy się często z poszukiwaniem sensu życia. 
Ten poszukiwany, przeżywany i doświadczany sens życia ma swoje różnorodne 
oblicza. Według niektórych badaczy u podstaw poszukiwań sensu życia leży coś, 
co jest nazywane tęsknotą i lękiem, jest związane z samookreśleniem, wolnością, 
konkretnością życiową, prymatem praktyki. Poszukiwanie sensu i jakości życia 
oraz różnorodnych form duchowości wydaje się nasilać w kulturze ponowoczesnej. 
Duchowość religijna staje się źródłem wartości i sensu wykraczających poza jed-
nostkę, może być podstawą budowania ładu i więzi moralnych, co jest szczególnie 
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ważne w warunkach ciągłego niepokoju, zagrożeń, ryzyka, niepewności, a nawet 
zagubienia i dezorientacji wielu ludzi współczesnych w warunkach społecznego 
chaosu. Jest przede wszystkim drogą kształtowania się doskonałości wewnętrznej 
współczesnego człowieka.

Recenzowane opracowanie zawiera wybrane, ale istotne problemy z zakresu 
duchowości religijnej, ujawniającej się z zachodnim chrześcijaństwie, w tym także 
i w Polsce. Nie mówi się tu o wszystkich formach duchowości, lecz tylko o tych 
obecnych w zachodnim kręgu kulturowym. Do niedawna termin ,,duchowość” był 
używany w teologii chrześcijańskiej na określenie pewnego rodzaju religijności, 
bardziej pogłębionej i wzniosłej (duchowość religijna). Duchowość w rozumieniu 
chrześcijańskim jest przede wszystkim sposobem życia, będącym konsekwencją 
wyznawanej wiary, wiarą praktykowaną, stawiającą pewne wymagania i wyzwania, 
kompatybilną ze wspólnotą wierzących i otwartą na innych. Należy zauważyć, że 
wraz z ekspansją nowej duchowości rozwijają się i nabierają nowych treści różne 
formy duchowości chrześcijańskiej, np. duchowość biblijna, ewangeliczna, francisz-
kańska, dominikańska, salezjańska, karmelitańska, ignacjańska i inne. Zyskują na 
znaczeniu stare centra duchowości chrześcijańskiej, powstają nowe. Coraz częściej 
ludzie wierzący odkrywają swoje głębokie potrzeby duchowe i dążą do ich zaspo-
kojenia, także w ramach tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich. Duchowość 
chrześcijańska (katolicka, prawosławna, luterańska, kalwińska, baptystyczna, 
zielonoświątkowa itp.) rozwija się w ramach Kościołów, a jej punktem centralnym 
pozostaje Chrystus ze swoim przesłaniem ewangelicznym. 

Recenzowana praca zawiera teksty autorów, którzy zajmują się tematyką 
duchowości, choć reprezentują różne dziedziny wiedzy naukowej, stosują różne 
założenia metodologiczne. Ta rozmaitość podejść teoretycznych i metodologicz-
nych jest bez wątpienia zaletą opracowania. Religijna duchowość zachodniego 
chrześcijaństwa jest opisana i przeanalizowana, a także wyjaśniana w rozmaitych 
kontekstach antropologicznych i socjologicznych. Cel poznawczy, ważny w tego 
typu opracowaniach, został w pełni osiągnięty, nawet jeżeli niektóre pytania nie 
doczekały się, bo nie mogły doczekać się, ostatecznej odpowiedzi.

Całość publikacji została zgrupowana w czterech rozdziałach: rozdział I – Antro-
pologiczne i socjologiczne ujęcie duchowości (Piotr Moskal, Problematyka filozofii 
duchowości; Janusz Maj, Spotkanie jako wydarzenie duchowe w ujęciu dialogicznym; 
Sławomir Sztajer, Duchowość współczesna jako forma kompensacji; Agnieszka 
Zduniak, Detlefa Pollacka badania nad religijnością i duchowością współczesną; 
Alojzy Morzyniec, Funkcje duchowości i religii w koncepcji Émile’a Durkheima); 
rozdział II – Formy i typy duchowości oraz jej związki z religijnością (Małgorzata 
Kowalewska, Świadomość mistyczna. Duchowość Elżbiety z Schonau, Hildegardy 
z Bingen i Małgorzaty Porete; Jacek Zieliński, Duchowość Jonathana Edwardsa. 
Space i affections jako podstawowe kryteria rozumienia relacji między Bogiem 
a człowiekiem; Marek Nowak, Saint  -Martin i duchowość nowego człowieka; Adam 
Wysocki, Problem duchowości w religii bon; Ewa Miszczak, Duchowość charyzma-
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tyków – Ruch Odnowy w Duchu Świętym); rozdział III – Duchowość i religia w ży-
ciu codziennym młodzieży (Maria Sroczyńska, Młodzieżowe ,,świętości” w oczach 
socjologa – wiara religijna; Wojciech Muszyński, Duchowość franciszkańska 
w społeczeństwie ponowoczesnym w świetle ocen młodzieży gimnazjalnej i licealnej); 
rozdział IV – Kryzys duchowości i wiary religijnej (Tomasz Tadeusz Brzozowski, 
Religijność czy duchowość? O strukturze przeżyć wewnętrznych człowieka; Emilia 
Zimnica  -Kuzioła, Dyskurs na temat doświadczeń religijnych chrześcijan: wybrane 
problemy; Dominik Kubicki, Kres masowej wiary w społeczeństwach (europej-
skiego) Zachodu jako badawcze wyzwanie współczesności wobec filozofii religii 
i socjologii religii; Jan Wadowski, Struktura i źródła rewolucji duchowych; Joel 
Burnell, Niereligijna duchowość Dietricha Bonhoeffera: chrześcijański humanizm 
i krytyka religii Bonhoeffera – recepcja polska). 

Własne przemyślenia teoretyczno  -analityczne i studia empiryczne przedstawia 
17 autorów z różnych środowisk akademickich w naszym kraju, reprezentujących 
rozmaite dyscypliny naukowe. Niezwykle ważną rolę, porządkującą i wyjaśniającą, 
pełni wprowadzenie napisane przez Józefa Baniaka, który omawia podstawowe 
pojęcia i problemy związane z duchowością: określenie istoty duchowości, istota 
i zakres nowej duchowości, duchowość jako forma religijności, duchowość religijna 
chrześcijańskiego Zachodu, szkoły duchowości chrześcijańskiej, postęp duchowy 
człowieka na drodze osobistej doskonałości, duchowość bezreligijna i duchowość 
poza religią. 

W prezentowanej książce jako we wspólnym dziele wielu autorów, przygoto-
wanym bez wcześniejszego „zamówienia”, a wynikającym z ich osobistego zain-
teresowania problematyką duchowości i reprezentujących różne dziedziny wiedzy 
naukowej, trudno o jednolite założenia metodologiczne, a raczej dają się zauważyć 
różne podejścia do badanego i opisywanego zagadnienia duchowości religijnej. Ta 
różnorodność podejścia metodologicznego autorów może podpowiadać czytelnikowi 
swoisty „nieład” w obszarze warsztatu badawczego. W rzeczy samej tak nie jest, 
a raczej w tego typu pracy należało zachować tę właśnie różnorodność spojrzeń 
i ujęć metodologicznych odnoszonych do tego samego obiektu badań. W swej więk-
szości teksty tu prezentowane mają z woli autorów opisowy i analityczny charakter, 
w których otrzymujemy też próbę syntetycznego spojrzenia na omawiany problem 
duchowości religijnej. Cel poznawczy, ważny w tego typu opracowaniach, został 
osiągnięty, bowiem religijna duchowość zachodniego chrześcijaństwa została uka-
zana i opisana z wielu różnych punktów widzenia, czy w wielu aspektach (s. 31). 

Około połowa tekstów dotyczy ujęcia duchowości w pismach wybranych filozo-
fów, teologów, mistyków, socjologów, takich jak Èmile Durkheim, Elżbieta z Scho-
nau, Hildegarda z Bingen, Małgorzata Porete, Jonathan Edwards, Louis  -Caude de 
Saint  -Martin, Dietrich Bonhoeffer... Ich ujęcia duchowości są ukazane w kontekście 
szerszych rozważań filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych nad ducho-
wością religijną we współczesnych społeczeństwach. Ważny dział zajmują studia 
i szkice poświęcone wybranym aspektom duchowości, a nawet mistyki, zarówno tej 
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inspirowanej przez zakony czy nowe ruchy religijne w Kościołach chrześcijańskich, 
jak i te kształtujące się w określonych środowiskach społecznych (np. wśród mło-
dzieży szkolnej). Całość rozważań nad duchowością religijną zamyka pięć tekstów 
poświęconych kryzysowi duchowości i wiary religijnej we współczesnym świecie. 
Książka ukazuje głębię i rozmiary duchowości oraz jej związki z różnymi sferami 
życia ludzi, a w szczególności z ich wiarą w Transcendencję i z ich religijnością. 

Każde z opracowań zamieszczonych w zbiorze o duchowości religijnej zasługuje 
na opublikowanie, chociaż wartość poznawcza i interpretacyjna poszczególnych 
tekstów jest zróżnicowana. W niektórych artykułach nadmiernie cytuje się wypo-
wiedzi przywoływanych filozofów, antropologów, psychologów czy socjologów, co 
utrudnia płynną lekturę artykułów. Niektórzy autorzy oprócz bibliografii umiesz-
czają mnóstwo przypisów, inni formułują ponad stronicowe cytaty, jeszcze inni 
stosują ponad jednostronicowe przypisy, można stwierdzić w bibliografii i przy-
pisach pewne niedokładności. Są to usterki natury drugorzędnej, nie podważające 
merytorycznej wartości recenzowanej monografii.

Nowe nurty religijności wskazują na swoisty głód duchowości w społeczeń-
stwach zachodnioeuropejskich. O ile każda religia wiąże się z jakimiś formami 
duchowości, to dzisiaj coraz częściej ujawniają się formy duchowości bez religii. 
Wzrasta zainteresowanie sprawami duchowymi bez zaangażowania w życie in-
stytucji kościelnych (orientacja na sacrum bez konfesyjnego zapośredniczenia). 
Rozwijające się nowe formy religijności i duchowości trudno jest sprowadzić do 
wspólnego mianownika, różnorodne są ich interpretacje w badaniach filozoficz-
nych i socjologicznych. Duchowość staje się jednak ważną kategorią socjologiczną, 
o pozytywnym wydźwięku, ale i o niesprecyzowanych treściach. Sfera sacrum 
nie znika, lecz zmienia swoje miejsce, a także przybiera nowe formy i kształty. 
Wzrost zainteresowań duchowością i niekonwencjonalnymi formami religijności 
potwierdza tezę, że człowiek współczesny odczuwa wielką potrzebę poszukiwania 
sensu i orientacji życia, także w wymiarach transcendentnych. 

Konkludując, chciałbym podkreślić, że praca zbiorowa pt. Duchowość religijna 
jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego 
chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, podejmująca ważne 
problemy współczesnej religijności i duchowości w świecie chrześcijańskim, stawia 
przed czytelnikiem ważne problemy filozoficzne, antropologiczne, psychologiczne 
i społeczne. Nie zawsze udziela ostatecznych odpowiedzi, ale prowokuje do stawia-
nia dalszych pytań i namysłu nad kondycją duchową współczesnego świata. Nauka 
współczesna, w tym także antropologia i socjologia, podejmuje te problemy, które 
dawniej były zarezerwowane dla teologów. Dzięki prof. Józefowi Baniakowi, który 
zgromadził wokół tej ważnej problematyki wielu badaczy, w większości młodego 
pokolenia, można mieć nadzieję, że tematyka duchowości religijnej i pozareligij-
nej (tzw. nowej duchowości) będzie kontynuowana w pracach polskich filozofów, 
antropologów i socjologów. 


