
 

 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Po prześledzeniu papieskiej doktryny, zawartej w encyklikach i ad-

hortacjach Jana Pawła II, jako najbardziej reprezentatywnych jego doku-
mentach, w poszukiwaniu jej powiązań z duchowością, pojawia się  
zasadne pytanie: czym ta duchowość jest i jaka ona jest? 

W odpowiedzi nasuwa się skojarzenie z ciekawą myślą teologiczną 
XX wieku, jakiej autorem jest Hans Urs von Balthasar († 1988). Historię 
objawienia się Boga człowiekowi i całe dzieło Odkupienia metaforycznie 
nazwał on teodramatem. Dramatyczna jest bowiem miłość Boga do czło-
wieka w Chrystusie, bez przerwy wstrząsana ludzką niewiernością i aro-
gancją, której źródłem jest grzech pierworodny i przygodność egzysten-
cji. To napięcie miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, choć 
przybiera różne formy i środki wyrazu, wciąż nie słabnie. Sceną zaś, 
gdzie ów dramat się rozgrywa, jest współczesny świat i Kościół1. 

Przez analogię można powiedzieć, że współczesna duchowość, tak jak 
wyłania się ona spomiędzy wierszy papieskich encyklik — wszakże Jan 
Paweł II nie poświęca jej specjalnego dokumentu — również jest teodra-
matem, w którym głównymi aktorami są: Bóg, objawiający się w Chry-
stusie mocą Ducha Świętego, i człowiek. Duchowość w ujęciu Papieża jest 
swoistym egzystencjalnym napięciem pomiędzy człowiekiem i Bogiem. 
Człowiek jako animal rationale posiada wrodzoną zdolność do przekra-
czania horyzontów własnej egzystencji i wykraczania daleko poza obszar 
rzeczywistości bezpośrednio dostępnej percepcji zmysłowej. Jak już za-
znaczyliśmy wcześniej, nasz Autor szeroko analizował ten problem jesz-
cze jako Metropolita Krakowski, między innymi w słynnym dziele Osoba 
i czyn, w którym wyrażał pogląd, iż duchowość to zdolność osoby do au-
totranscendencji poprzez czyn.  

Ten obraz relacji człowiek-Bóg, jaką znajdujemy u Balthasara, jest 
bardzo bliski myśli teologicznej i duchowej Jana Pawła II, tak jak podob-
na do balthasarowskiej jest stosowana przez Papieża metoda wykładu 
treści doktrynalnych. Zdaniem ks. Ignacego Bokwy, szwajcarskiego teo-
loga cechuje okrążająca (spiralna) struktura myśli, ruch w kierunku inte-
grującego centrum i ruch odśrodkowy, chrystologia odgórna, fenomeno-
logia teologiczna, chrystocentryzm jako metoda i wreszcie metaforyczny 

——————— 
1 Zob. E. Piotrowski, Teodramat, Kraków 1999, passim.  
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język i styl2. Wydaje się, że taki sposób mówienia o Bogu Trójosobowym 
i o człowieku w ich wzajemnej relacji za pomocą języka wizualizującej 
metafory jest adekwatny dla mentalności współczesnego człowieka. Jed-
nocześnie ten sposób uprawiania teologii, który ma bardziej charakter  
kerygmatyczny, aniżeli akademicki, respektuje niepojmowalną Tajemnicę 
Boga, wobec której staje człowiek, a zarazem prowadzi do zdumienia nad 
tajemnicą własnego jestestwa. Metodologiczno-hermeneutyczne podej-
ście do wzajemnej relacji Boga i człowieka, o jakim tu mówimy, zostaje 
osadzone na personalizmie i dopełnione chrystocentryzmem, jak tego 
przykład mamy w nauczaniu Jana Pawła II ujętym na podstawie encyklik 
i adhortacji.  

Czas więc na udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytania o wyniki 
przeprowadzonych badań i analiz nad kluczowymi dla nauczania Jana 
Pawła II dokumentami, jakimi są encykliki i adhortacje. Czym zatem 
w istocie jest i jaka jest duchowość w jego ujęciu? Jak personalistyczna 
wizja człowieka, z jednej strony, i chrystologiczna wizja dzieła zbawcze-
go, z drugiej, rzutują na papieskie rozumienie duchowości? 

1. Przede wszystkim należy stwierdzić, że w morfologicznie bogatym 
języku teologicznym Jana Pawła II problematyka duchowościowa wystę-
puje praktycznie na każdym kroku i przenika niemal każdą podejmowa-
ną przezeń kwestię. Jeżeli weźmie się pod uwagę centralną dla Papieża 
tezę, że duchowa natura człowieka przejawia się w jego autotranscen-
dencji, która może przybierać wieloraką postać szeroko rozumianej kul-
tury, to nie ma takiego obszaru ludzkiej egzystencji, który nie wiązałaby 
się z duchowością. Wynika z tego, że duchowość to adekwatny przejaw 
świadomej i wolnej egzystencji człowieka, niezależnie od jego uwarun-
kowań podmiotowych i kulturowo-społecznych. Dla naszego Autora 
każdy człowiek — chory czy niepełnosprawny, wyznawca religii monote-
istycznej czy animista — ma swoją duchowość jako właściwą mu egzy-
stencjalną przestrzeń spełniania się w swoim człowieczeństwie.  

Tak rozumiana duchowość, jako zdolność do autotranscendencji oso-
by w czynie, ogarnia całą istotę człowieka i stanowi niezbywalny jego 
wyróżnik w świecie stworzeń. Tylko człowiek odznacza się duchowością. 
Ma ona charakter integrujący jego byt, scala bowiem wszystkie dynami-
zmy osoby: rozum, wolę, uczucia, zmysły itp. wokół jednego podmioto-
we centrum — owego „ja”, które Biblia nazywa sercem.  

——————— 
2 Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, 

Radom 1998, s. 49-67. 
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2. W papieskim nauczaniu rysuje się świadome (choć nie zawsze do-
statecznie konsekwentne) rozróżnienie pojęć, między duchowością jako 
istotną właściwością osoby ludzkiej, a szczególną jej postacią konfesyjną 
(w tym przypadku chrześcijańską), jaką jest życie duchowe. Znamienne 
jest to, że Ojciec święty zajmując się, na przykład, problematyką dialogu 
międzyreligijnego czy międzykulturowego, albo związkiem kultury z re-
ligią, zwłaszcza w kręgach kulturowych, gdzie chrześcijaństwo nie od-
grywa wiodącej roli, niemal zawsze używa pojęcia „duchowość”. Nato-
miast gdy chodzi jednoznacznie o kontekst wiary chrześcijańskiej, wów-
czas pojęcia „duchowość” i „życie duchowe” stosuje w sposób zamienny. 

3. Skoro duchowość stanowi egzystencjalną przestrzeń osobowego 
spełnienia człowieka, co jest wyraźnym przejawem personalizmu, to na-
leży tym samym uznać nie tylko jej jednostkowy i indywidualny charak-
ter, ale także nieodłączny od niego wymiar społeczny, wspólnotowy, 
a nawet komunijny. W tym sensie duchowy wymiar osoby — jej ducho-
wość przejawia się przede wszystkim w miłości. Wynika z tego, że du-
chowość jest uprzednia względem miłości. Jednak co do kategoryczności 
takiego stwierdzenia należałoby zachować ostrożność. Nie ma bowiem 
pewności, czy w papieskiej doktrynie nie znalazłoby się uzasadnienie dla 
przeświadczenia, że to właśnie miłość jest uprzednia względem ducho-
wości. Ona bowiem personalizując człowieka, budzi jego zdolność do  
autotranscendowania. Taka supozycja przeniesiona na grunt wiary chrze-
ścijańskiej i teologii katolickiej, pozostaje poza wszelką dyskusją, gdyż — 
jak pisze św. Jan Apostoł — „Bóg pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 10. 19). 

Duchowość ma nieodłączny wymiar społeczno-kulturowy. Nie da się 
bowiem oddzielić duchowości od życia społecznego i kulturalnego. Ona 
jest ich „duszą” lub — mówiąc językiem scholastyki — przyczyną spraw-
czą i formalną. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ważne sprzęże-
nie zwrotne, któremu wielokrotnie Papież daje wyraz, zwłaszcza w ency-
klikach społecznych i adhortacjach dotyczących Kościołów partykular-
nych w różnych częściach świata. Chodzi mianowicie o to, że stopień 
świadomości jednostek i społeczeństw odnośnie do godności człowieka, 
imperatywu prawdy i wolności, zdolności do samostanowienia i samo-
spełnienia, skutkuje określonym kształtem kultury oraz życia społeczne-
go. Również odwrotnie — to, na jakim systemie wartości i przesłankach 
światopoglądowych opiera się życie społeczne i kulturowe w różnych  
jego wymiarach, rzutować będzie na stan świadomości własnej podmio-
towości poszczególnych osób.  
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 4. Wspomniano wyżej, że Ojciec święty rozróżnia między duchowo-
ścią a życiem duchowym. To ostatnie czasami nazywa „życiem we-
wnętrznym”, zwłaszcza wtedy, gdy ma na myśli bardziej jego wymiar 
psycho-emocjonalny, aniżeli ściśle teologalny, a więc odwołujący się do 
Ducha Świętego. Przypomnijmy zatem raz jeszcze jego charakterystyczne 
określenie, że życie duchowe, albo duchowość chrześcijańska, jest „«ży-
ciem w Chrystusie» i «w Duchu», które przyjęte przez wiarę, wyraża się 
w miłości, jest ożywiane nadzieją i przekłada się na życie codzienne we 
wspólnocie eklezjalnej” (EiAm 29). Jak widać, akcent spoczywa na Chry-
stusie jako przyczynie sprawczej, celowej i wzorczej tego życia, oraz na 
Duchu Świętym jako przyczynie formalnej. Z tego wynika jednoznacznie 
chrystocentryczny, a zatem i chrystologiczny (oparty na chrystologii) 
kształt chrześcijańskiej duchowości, absolutnie nieredukowalnej do  
jakiejkolwiek religii czy systemu etycznego. Podkreślenie „implementa-
cyjnej” roli Ducha Świętego w procesie życia duchowego otwiera je na 
wymiar mistyczny, który nie może być traktowany jako nadzwyczajna 
i wyjątkowa droga chrześcijańskiej doskonałości, przekraczająca po-
wszechnie przyjętą normę moralności. Mistyka chrześcijańska bowiem 
stanowi integralną część doświadczenia duchowego i jego kulminację. 

Nasz Autor w swoim nauczaniu, a zwłaszcza w analizowanych ency-
klikach i adhortacjach, nie porusza wprost problematyki mistycznej, chy-
ba że przy okazji wynoszenia na ołtarze uznanych mistyków. Jednak  
implicite mówi o życiu duchowym nie tyle w kategoriach ascetyki, jak to 
miało miejsce jeszcze przed Vaticanum II, lecz przywołując nierzadko 
elementy duchowości Kościoła Wschodniego, odważnie operuje pojęcio-
wymi kategoriami właściwymi dla mistyki. Czyni tak szczególnie wtedy, 
gdy porusza kwestie mariologiczne lub zwraca się do osób konsekrowa-
nych. Właśnie w doświadczeniu mistycznym, które niezbywalnie ma po-
stać chrystocentryczną, Jan Paweł II zdaje się upatrywać szczytowej for-
my głoszonego przezeń personalizmu. Analogicznie taką zależność uwy-
datnia w odniesieniu do życia duchowego. W tym względzie ważną rolę 
ogrywa odwoływanie się do przykładu Matki Bożej, a także wskazywa-
nie na Jej uczestniczącą misję w historii zbawienia. 

5. Nie ma wątpliwości co do tego, że dla Papieża chrześcijańska du-
chowość nigdy nie była w swym oficjalnym kształcie sentymentalistyczną 
dewocją lub — jak nazywał ją pierwszy badacz polskiej historii duchowo-
ści prof. Karol Górski († 1988) — „duchowością kapliczkową”3. Tym bar-

——————— 
3 Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 272. 
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dziej współcześnie, wobec wielu wyzwań podyktowanych — z jednej 
strony — agresywnym konsumizmem, który w postmodernistycznej rela-
tywizacji świata wartości znajduje odpowiadające mu usprawiedliwienie, 
a z drugiej — wynikających z agnostycyzmu i nihilizmu, chrześcijańska 
duchowość nie może być sprowadzona do roli środka psychoterapeu-
tycznego, służącego zapewnieniu dobrego samopoczucia i odreagowania 
stresu poprzez różnego rodzaju techniki medytacyjno-relaksacyjne. Nie 
znaczy to bynajmniej, że duchowość chrześcijańska ma się wyrzec przy-
sługującego jej wymiaru afektywnego i powrócić do jansenistycznego  
pesymizmu. Przeciwnie, dbając o pozytywny i zarazem optymistyczny 
obraz człowieka, ma zagwarantować mu odpowiadającą jego godności 
egzystencjalną przestrzeń osobowego spełnienia. Musi zatem mieć cha-
rakter integrujący, bo miłość obejmuje całego człowieka, o czym przypo-
mniał Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est (DCE 5-6)4. 

6. Wielokrotnie za ostanim Soborem Jan Paweł II podkreślał, że czło-
wiek odnajduje się w swojej osobowej podmiotowości nie inaczej jak 
przez bezinteresowny dar z siebie (por. GS 24). Koniecznym zatem wy-
miarem duchowości, a zwłaszcza życia duchowego, będącego nadprzy-
rodzonym obdarowaniem Duchem Świętym, jest postawa służby, która 
w środowisku eklezjalnym znajduje właściwą sobie przestrzeń. Warto 
nadmienić, że według Papieża eklezjalność chrześcijańskiej duchowości 
ma nie tylko znaczenie funkcjonalne w tym sensie, że w Kościele wierzą-
cy znajduje odpowiednią pomoc duchową i wsparcie w rozwoju. Ona 
wyraża się także w możliwości apostolskiego zaangażowania, które nale-
ży do samej istoty chrześcijańskiej duchowości.  

Jeżeli życie duchowe ona ścisłą relacją osobową z Chrystusem mocą 
nadprzyrodzonej miłości, to tym samym jest relacją z Kościołem — jego 
Mistycznym Ciałem ożywianym przez Ducha Świętego, które jest nie-
rozdzielnie związane ze swoją Głową. Z tym wiąże się — mocno podkre-
ślana przez naszego Autora — sakramentalna struktura życia duchowe-
go, którą gwarantuje wyłącznie przynależność do Kościoła. Parafrazując 
zatem słynne powiedzenie św. Cypriana, należałoby zgodnie z myślą  
Papieża powiedzieć, że extra Ecclesiam nulla spiritualitas cristiana5. 

7. Proponując w swoim nauczaniu personalistyczno-chrystologiczną 
duchowość, Jan Paweł II obala bezpodstawny stereotyp, według którego 
——————— 

4 Szerzej na ten temat: W. Słomka, O Boskie oblicze ludzkiej miłości, w: Bóg jest miłością, dz. 
cyt., s. 243-245; K. Burski, Miłość w cielesno-duchowej kondycji człowieka, w: tamże, s. 246-256. 

5 Zob. J.-P. Torrell, Dimensione ecclesiale dell’esperienza cristiana, art. cyt., s. 227; A. Fava-
le, Dimensione ecclesiale della spiritualità cristiana, art. cyt., s. 131-155. 
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ludzie żywej wiary są jakoby bardziej zamknięci na dialog, aniżeli chrze-
ścijanie skłaniający się do poglądów liberalnych. On sam był żywym 
uosobieniem radykalizmu wiary, a przy tym człowiekiem niezwykle 
otwartym na wszystko, co stanowiło autentyczną wartość6. Właśnie ta 
dwubiegunowość duchowości (personalizm i chrystocentryzm) sprawia, 
że — z jednej strony chrześcijanin zdolny jest wchodzić w relacje osobo-
we, a z drugiej zachować swoją chrystyczną tożsamość. Chrystocentryzm 
wnosi bowiem do tej tożsamości nową jakość, która poszerza pole dialo-
gu i poszukiwań. Dzięki temu chrześcijaństwo w przeszłości zdolne było 
wytworzyć autonomiczną kulturę, na której współcześnie opiera się cała 
europejska cywilizacja7. 

Twierdzenie, że chrześcijaństwo nie jest zdolne do kreatywnego dia-
logu, być może wynika nie tyle ze złej woli lub utrwalonych stereotypów, 
co raczej z błędnych założeń w samej metodologii dialogu, jakie nierzad-
ko pojawiają się współcześnie pod wpływem tendencji postmoderni-
stycznych. Natomiast wypracowany na drodze analizy fenomenologicz-
nej aksjomat duchowości jako fundamentalnej właściwości bytu ludzkie-
go, dla Jana Pawła II stanowi implicite punkt wyjścia dla wszystkich 
enuncjacji dotyczących tego obszaru zagadnień. On też leży między  
innymi u podstaw pełnych szacunku wypowiedzi adresowanych do wy-
znawców innych religii, zwłaszcza żydów, a także ludzi o odmiennych 
światopoglądach. 

Konkludując, należy przyznać, że przedstawiona tu koncepcja ducho-
wości, jaka wyłania się z oficjalnych dokumentów Jana Pawła II, a przede 
wszystkim z jego encyklik i adhortacji, nie wyczerpuje całego bogactwa 
jego myśli i duchowego dziedzictwa Kościoła, z którego on obficie czer-
pie. Niezbędnym dopełnieniem przeprowadzonych badań powinny być 
analogiczne analizy pozostałych dokumentów i alokucji. Wiele tematów, 
które tu zostały zaledwie wzmiankowane znajduje swe rozwinięcie w li-
stach papieskich, orędziach, katechezach środowych i przemówieniach 
wygłaszanych przy różnych okazjach, a szczególnie w ramach pielgrzy-
mek apostolskich do różnych krajów świata. Każde tego rodzaju przed-
sięwzięcie pastoralne zawsze miało jasno sprecyzowany cel i dobrze 
przemyślany program. Niemniej jednak niezmiennym — jak się wydaje 

——————— 
6 J. Bagrowicz, Jan Paweł II — pasterz Kościoła, wychowawca, człowiek dialogu. Kilka reflek-

sji po Jego śmierci, art. cyt., s. 9-20. 
7 Zob. G. Bedouelle, Uno squarcio di storia del nostro tempo e della Chiesa, w: Giovanni  

Paolo teologo…, dz. cyt., s. 21-33. 
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— pozostaje fakt, że papieska koncepcja duchowości chrześcijańskiej ma 
bardzo wyraźną orientację personalistyczno-chrystologiczną.  

Z tej racji na koniec wypada raz jeszcze przywołać stwierdzenie Ojca 
świętego o tym, że „mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy 
dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości” (NMI 33). Jest to wy-
mowny „znak czasu”. Trudno oprzeć się przeświadczeniu, które zostało 
poparte przeprowadzonymi tu badaniami nad doktryną papieską w jej 
najbardziej oficjalnym kształcie, że proponowana przez niego personali-
styczno-chrystologiczna duchowość jest odpowiedzią na tę „powszechną 
potrzebę”, i to odpowiedzią, która zdolna jest usatysfakcjonować również 
niechrześcijan oraz tych ochrzczonych, którzy z różnych przyczyn zdy-
stansowali się od swej wiary. Zapewne personalistyczny aspekt ducho-
wości, jako element uniwersalny, będzie mocnym punktem oparcia dla 
dialogu. Jego zaś owocem będzie otwarcie się na Chrystusa, w którym 
„naprawdę wyjaśnia się tajemnica człowieka” (RH 8). Takie też było pra-
gnienie Jana Pawła II, który programem swego pontyfikatu uczynił  
wezwanie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. 




