
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
 
Statut Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości w art. 11 ust. 2 sta-

nowi, że „oficjalnym periodykiem Stowarzyszenia jest rocznik o charakterze na-
ukowym pt. «Duchowość w Polsce»”. Jak wiadomo, do tej pory z mojej inicja-
tywy ukazało się dziesięć tomów w tej serii, wszystkie w formacie A5, liczące od 
219 do 409 stron. Zwykle zawierały one materiały z sympozjów organizowanych 
przez Sekcję Duchowości Teologów Polskich oraz różne artykuły. Odpowiednio 
do treści, każdy tom nosił własny tytuł. 

Przekształcenie Sekcji Duchowości Teologów Polskich w formalno-prawne 
stowarzyszenie o profilu naukowym sprawia, że również seria wydawnicza „Du-
chowość w Polsce”, ciesząca się dotychczas dużym zainteresowaniem w środo-
wisku teologicznym, poddana została pewnym zmianom. Nowa szata graficzna 
i nowy układ treści, to rezultat dyskusji podczas posiedzenia Zarządu Stowarzy-
szenia w dniu 18 II 2009 roku. Ustalono wtedy, że dla zwiększenia objętości na-
stąpi zmiana formatu na B5, a dla wszystkich kolejnych tomów zachowana bę-
dzie ta sama grafika okładki z logo Stowarzyszenia. Pozostanie również ten sam 
tytuł, którego specyfikować będzie kolejny numer danego tomu. Każdy tom sta-
nowić będzie jednak samodzielną pozycję bibliograficzną z unikatowym nume-
rem ISBN (International Standard Book Number) z puli przydzielonej Stowarzy-
szeniu, które odtąd — zgodnie z zapisem statutowym — przejmuje obowiązki 
wydawcy serii1. Z tej racji do każdego tomu odrębnie będzie powoływany przez 
Zarząd zespół recenzentów dla merytorycznej oceny składanych materiałów. Za-
rząd wyznaczy także redaktora odpowiedzialnego za przygotowanie tomu do 
druku. 

Jeśli chodzi o merytoryczną stronę publikacji, to przede wszystkim ma ona 
zachować charakter naukowy, a ponadto — odpowiednio do tytułu: „Duchowość 
w Polsce” — kłaść się będzie akcent na prezentację wyników badań nad polską 
duchowością. Może też posłużyć jako forum poszukiwań i dyskusji nad aktual-
nymi zagadnieniami w dziedzinie duchowości. 

Co się zaś tyczy autorów, to zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia pierwszeń-
stwo mają jego członkowie. Nie wyklucza się udziału innych autorów, o ile zgła-
szane przez nich treści zostaną zakwalifikowane przez zespół recenzentów jako 
——————— 

1 Krajowe Biuro ISBN przy Bibliotece Narodowej w Warszawie przydzieliło Polskiemu Sto-
warzyszeniu Teologów Duchowości numer wydawcy: 930004 poprzedzony prefiksem 978 i nume-
rem grupy rejestracyjnej 83. 
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naukowe i wnoszące twórczy wkład w polską duchowość. Warto dodać, że 
w najbliższym czasie nie przewiduje się honorariów autorskich, ponieważ za-
mieszczenie tekstu w recenzowanej pracy zbiorowej jest samo w sobie dosta-
teczną gratyfikacją. Natomiast autorzy jak zwykle otrzymają egzemplarz autor-
ski, niezależnie od egzemplarza abonamentowego w ramach rocznej składki 
członkowskiej. 

Obecny tom, w nowej szacie edytorskiej, zawiera 21 tekstów, w tym jeden po 
słowacku. Wśród autorów jest czworo cudzoziemców (Słowaczka, Włoszka 
i dwóch Litwinów). Nie wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia.  

Z uwagi na treściową różnorodność artykułów jeden z recenzentów — dr 
hab. Kazimierz Lubowicki OMI z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu zasugerował, aby wprowadzić (być może na stałe) działy tematyczne. 
Idąc za tą sugestią, całość niniejszej pracy zbiorowej podzielono na osiem dzia-
łów. Pierwszy pt. „Polskie źródła duchowości” prezentować będzie nieznane lub 
mało znane teksty polskich mistrzów życia duchowego. Początek daje niedawno 
odkryty przez ks. prof. J. Królikowskiego poemat mistyczny jednego z pierw-
szych zmartwychwstańców — o. Piotra Semenenki. Drugi dział pt. „Polska teo-
logia duchowości”, w pewnym sensie wiodący dla serii „Duchowość w Polsce”, 
ma stanowić forum prezentacji i wymiany poglądów na temat kierunków rozwo-
ju duchowości jako nauki, z uwzględnieniem jej lokalnej specyfiki. W dziale 
„Duchowość biblijna” powinny znaleźć się studia nad słowem Bożym, które — 
jak uczy Sobór Watykański II — jest „pokarmem duszy oraz źródłem czystym 
i stałym życia duchowego” (DV 21). Eksploracji przede wszystkim bardzo boga-
tej polskiej historii duchowości oraz studiom nad wybitnymi postaciami i mi-
strzami życia duchowego poświęcone są kolejne dwa działy: „Historia duchowo-
ści” i szeroko rozumiana „Hagiografia”. Artykuły, które nie mieszczą się w wy-
mienionych działach tematycznych, znajdą się w ogólnym dziale „Materiały 
i studia”. Być może w przyszłości, trzeba będzie wyodrębnić nowe działy, odpo-
wiednio do kierunków podejmowanych badań. Aktualnym wydarzeniom, nie tyl-
ko z życia Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, poświęcony jest 
dział „Sprawozdania”. Natomiast informacji o najnowszych publikacjach z dzie-
dziny duchowości zasługujących na uwagę służyć będzie ostatni dział „Recen-
zje”. 

Autorom zawartych tu artykułów, jak i czytelnikom biorącym do rąk kolejny 
— jedenasty tom z serii „Duchowość w Polsce”, wypada życzyć owocnej wy-
miany myśli odnośnie do życia duchowego i teologii duchowości. 
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