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Wprowadzenie

Stan jedności z Bogiem jest prawem uniwersalnym, które musi być 
realizowane, aby chrześcijanin osiągnął życie wieczne. Powołanie do 
świętości jest wolą samego Boga. Jej realizacja u każdego wierzącego 
ma natomiast różny przebieg. Dlatego dążenie do świętości jest pro-
cesem. Chrześcijanin powinien więc uważać świętość za cel swojego 
życia, za odpowiedź na wezwanie Boga i za formę świadectwa. Gdy 
otworzy drzwi Bogu, musi podjąć decyzję wejścia na drogę świętości. 
Odwaga otworzenia się na dar Boży i zaufanie, iż On chce w jego ży-
ciu duchowym czynić wielkie nadprzyrodzone rzeczy, jest wyznaczni-
kiem rozwoju świętości. To jest wzorcowy model procesu wzrastania 
w świętości polegającej na całkowitym zjednoczeniu z Bogiem. Stąd też 
wyłoniła się pewna dziedzina wiedzy teologicznej, która swoje badania 
koncentruje na tym procesie zbliżania się do Boga i na jego wewnętrz-
nym przeżywaniu, a którą nazywamy teologią życia mistycznego. Opi-
suje ona „dotknięcie” człowieka przez Boga. Stopień tego zjednoczenia 
zależy jednak od współpracy poszczególnego człowieka z łaską Bożą, 
co uwidacznia się w życiu zewnętrznym poprzez stosunek do każdego 
stworzenia. Im głębiej człowiek jest związany mistycznie z Bogiem, 
tym lepszy jest świat, w którym Bóg umieścił człowieka jako koronę 
całego stworzenia.

Zatem proces świętości jest odnajdywaniem Boga w sobie i urzeczy-
wistnianiem możliwości mistycznego z Nim zjednoczenia. Owo zjedno-
czenie jest wypełnieniem człowieka miłością przez Boga. Chrześcijanin 
odczuwa Boga w sobie i wokół siebie. Dzięki temu życie mistyczne 
integruje wewnętrznie człowieka. Chrześcijanin musi doświadczyć sie-
bie jako całkowicie zjednoczonego w Bogu i równocześnie całkowicie 
w sobie samym. Osiąga to w ramach nieprzerwanego procesu, rozpo-
czynającego się wyeliminowaniem własnego „ja” i skutków grzechu 
pierworodnego, a prowadzącego do osiągnięcia największej miłości 
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8 Wprowadzenie

do Boga. Wobec tego mistyka jest „drogą życia”, która swój cel osią-
ga dopiero na końcu życia, w pełnym mistycznym zjednoczeniu, czyli 
w zaślubinach duchowych. Dlatego mówimy o mistyce jednoczącej, 
prowadzącej do całkowitego zjednoczenia z Bogiem i mistyce oblu-
bieńczej, która dąży do małżeństwa duszy i Boga przy zachowaniu róż-
nicy w samej istocie bytu. Stąd zjednoczenie jest procesem radykalnie 
przemieniającym człowieka.

W strukturze mistycznego zjednoczenia wyróżnia się dwa porządki: 
wertykalny i horyzontalny. W pierwszym porządku stanowi ono drogę 
i jest związane z dynamizmem procesu wznoszenia się. Drugi porządek 
obejmuje proces przemiany mistycznej chrześcijanina. W procesie tym 
decydującą rolę odgrywa doświadczenie nocy ciemności zmysłów i du-
cha. Oczyszczenie w nocy zmysłów zmierza do opanowania zmysłów 
w celu osiągnięcia trwałego ukierunkowania ku Bogu. Po nocy zmysłów 
następuje noc ducha, trwająca niekiedy całe lata i charakteryzująca się 
czasem „kosztowania” owoców miłosnego zjednoczenia, przerywanym 
okresem doświadczenia oschłości, czyli duchowego cierpienia, które 
przygotowuje duszę do mistycznego zjednoczenia. Ten czas trwania 
nocy ciemności zależy od stanu niedoskonałości człowieka i stopnia 
miłości, na który Bóg chce go podnieść w zjednoczeniu mistycznym.

Proces mistycznego zjednoczenia polega na wyrzeczeniu się miłości 
własnej i uzgodnieniu swojej woli z wolą Bożą. Wówczas dusza cał-
kowicie i w sposób nadprzyrodzony jest zjednoczona i przemieniona 
w Boga. Ten stopień zjednoczenia zależy od miłości, będącej siłą jed-
noczącą i przemieniającą duszę na obraz Boga. Szczytem uczestnictwa 
duszy w życiu Boga jest jej przemiana przez miłość udzieloną w sakra-
mencie chrztu świętego. Od rozwoju miłości zależy jedność z Bogiem, 
który jest nieskończoną Miłością. Cnoty wlane to uzdolnienia duszy do 
przyjęcia Boga i uczestnictwa w Jego życiu. Dzięki nim chrześcijanin 
może wzrastać w procesie przebóstwienia. Proces oczyszczenia oraz 
jednoczenia z Bogiem nazywamy mistyką przeżyciową. Sprowadza 
się ona do tego, co dusza doświadcza w nocy ciemności i momentach 
jednoczenia się z Bogiem w miłości. Mistycy przedstawiają precyzyj-
ne opisy fenomenologiczne stanów ciemności właściwych nocy du-
cha i charakterystycznych dla poszczególnych indywidualnych form 
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Wprowadzenie 9

przeżywania. Najczęściej opisy te zawarte są w pozostawionych przez 
mistyków notatkach i dziennikach duszy.

Mistyka przeżyciowa przedstawia zatem proces przemiany na dro-
dze życia mistycznego, który polega na przejściu od stanu początkowej 
grzeszności, poprzez noc ciemności aż do zjednoczenia upodabniające-
go w miłości. Ukazuje ona rozwój mistyczny świętości jako drogę mi-
stycznego zjednoczenia z Bogiem w jedności z Jezusem i pod wpływem 
działania Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin, który dzięki działaniu 
cnót wlanych otwiera się na działanie Boga, wchodzi na drogę jedno-
ści i miłości Boga. Wobec tego na drodze duchowej przemiany chrze-
ścijanina proces oczyszczenia w nocy ciemności i proces zjednoczenia 
z Bogiem w miłości są stałymi elementami i obejmują całą drogę życia 
mistycznego. Ten właśnie proces stanowi przedmiot badań naukowych 
mistyki studyjnej. Innymi słowy, mistyka studyjna opisuje naukowo 
wszystkie elementy stopniowego wznoszenia się do Boga, wszystkie 
kolejne etapy zawarte w opisach mistyki przeżyciowej. Dlatego życie 
w jedności z Jezusem w Duchu Świętym jest odpowiedzią chrześcijanina 
na miłość Boga Ojca i zarazem rozwojem tej miłości aż do zjednoczenia 
z Nim w Trójcy Świętej. Dzięki temu proces pogłębiającej się jedności 
z Bogiem w miłości jest życiem mistycznym.

Chrześcijanin przeżywa obecność Boga egzystencjalnie i jest świa-
domy zamieszkania Trójcy Świętej w swoim wnętrzu, która jego duszę 
czyni swoją „świątynią”. Ten stan charakteryzuje się przeżywaniem 
obecności Boga – od strony negatywnej jako oschłości, kolejnych nocy 
ciemności, a od strony pozytywnej jako doświadczeń Jego miłości. Po 
nocy ciemności sam Bóg wprowadza chrześcijanina w stan miłosnego 
zjednoczenia i daje mu pewność swojej obecności w duszy. Dlatego kre-
sem tego podwójnego stanu jest pełna miłości świadomość obecności 
Boga i Jego miłości, dająca chrześcijaninowi uczucie pokoju, radości 
i szczęścia. Momenty radosnego przebywania w obecności Boga prze-
platają się zatem z okresami oczyszczeń nocy ciemności.

Trzeba zaznaczyć, że w mistyce przeżyciowej warstwa opisowo-prze-
życiowa przeważa nad analityczną. Dlatego mistyka studyjna pozwala 
na odczytanie w świetle jej doktryny całego procesu doświadczenia 
mistycznego danego chrześcijanina, jaki zawarł w swoich notatkach 
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10 Wprowadzenie

lub dzienniku duszy. Jest to więc świadectwo przeżycia autentyczne-
go doświadczenia mistycznego. Dlatego mistyka przeżyciowa nie jest 
systemem teologicznym, ale jest mistyką doświadczalną, esencjalną, 
zawierającą motywy miłości oblubieńczej (zaślubiny duchowe, mał-
żeństwo duchowe), będąc mistyką oblubieńczą.

Powyższe analizy dotyczące mistyki przeżyciowej są pionierskie, po-
dejmowane w Polsce przeze mnie od wielu lat. Przyczyniają się one do 
odkrycia rodzimych mistyczek i mistyków, słabo znanych w historii du-
chowości mistycznej. Ukazują one drogę zjednoczenia z Bogiem w mi-
łości przede wszystkim poprzez noce ciemności. Badania te obejmują, 
nie tylko w tej pozycji książkowej, bogatą polską mistykę przeżyciową 
kobiet, jaką znajdujemy szczególnie na przełomie XIX i XX wieku aż 
do czasów obecnych. Prezentują też postacie europejskiej mistyki prze-
życiowej, prawie nie opracowanej pod tym kątem, oraz rozwój mistyki 
studyjnej odradzającej się w Europie na przełomie XIX i XX wieku. 
Mistyka przeżyciowa to fascynująca historia mistycznego dynamizmu, 
przerywanego bólem nocy ciemności i radością dotyku miłości Boga, 
wiodącego ku szczytom miłosnego zjednoczenia z Nim. Ta radykalna 
miłość wyraża całkowite oddanie się Bogu, zaufanie i zgodność z Jego 
wolą w oblubieńczej miłości serca, w zaślubinach duchowych.

Niech te nowatorskie badania przyczyniają się do zmiany powszech-
nie panujących poglądów na temat życia ascetycznego i mistycznego 
jako przemiany duchowej dokonującej się od momentu chrztu świętego 
i prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem w najdoskonalszej miłości. 
Życie duchowe to w istocie życie mistyczne, to rozwój mojej miłości 
do Boga i bliźniego realizowanej w codzienności. W życiu mistyka 
 liczy się miłosne zjednoczenie z wolą Boga i postawa służby bliźnie-
mu. Przeróżne dzienniki duszy przedstawiają szczegółowo ten proces 
rozwoju mistycznego, a tym samym dojrzałości psychicznej i altruizmu. 
Oczywiście z powodu nieznajomości teologii mistycznej najczęściej 
mistykę przeżyciową sprowadza się do zjawisk nadprzyrodzonych, 
które towarzyszą wielkim mistykom, ale nie należą do jej istoty. Pró-
ba wyeliminowania ich w imię nauki spowodowała usunięcie mistyki 
przeżyciowej z historii chrześcijaństwa. Powszechna nieznajomość 
teologii mistycznej przez teologów powoduje, że jedni bezkrytycznie 
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Wprowadzenie 11

fascynują się zjawiskami nadprzyrodzonymi i prywatnymi objawieniami, 
ich cudownością, a inni odrzucają życie mistyczne jako coś nierealnego, 
niemożliwego do osiągnięcia, ponieważ jego cel widzą w wizjach i pry-
watnych objawieniach. Oba te błędne poglądy odnośnie do teologii mi-
stycznej powodują w dzisiejszych czasach sprowadzanie życia mistycz-
nego do poziomu życia ascetycznego, pobożnego i moralnego, uznając 
środki formacji za jego cel. Już św. Teresa od Jezusa ostrzegała przed 
tymi błędnymi opiniami: „Jakkolwiek wiecie albo słyszycie o duszach, 
którym Bóg takich łask użycza, same dla siebie nigdy nie pragnijcie ani 
Pana nie proście, by was tą drogą prowadził” (Twierdza wewnętrzna, 
9, 14). Tę sprawę wyjaśnia również Katechizm Kościoła Katolickiego: 
„W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne, niektóre z nich 
zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depo-
zytu wiary. Ich rolą nie jest «ulepszenie» czy «uzupełnienie» ostatecz-
nego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu 
go w jakiejś epoce historycznej” (67). Świadectwem takiej postawy są 
dzienniki duszy wszystkich mistyczek i mistyków, którzy „widzieli” Je-
zusa i rozmawiali z Nim, podobnie jak my widzimy się i rozmawiamy.

Większość mistyczek i mistyków jest świadoma swojej misji, którą 
mają do wykonania. Jest nią poświęcenie się za grzeszników. Realiza-
cja tej misji jest odpowiedzią na miłość Jezusa, który ich powołał do 
składania ofiary z samych siebie w sposób dobrowolny i całkowity. 
Uczestnicząc w męce Jezusa, stają się ofiarą w dziele zbawiania ludzi. 
Otrzymawszy tę misję, czują się niegodni tego powołania, a jednak 
przez Boga wezwani są do bycia uczestnikami profetycznej i publicz-
nej misji, czyli biorą udział we współodkupieńczym planie zbawienia 
dusz. Badając mistykę przeżyciową, odkrywamy u wielu mistyków 
misję przesłania i posłania do ludzi. Jednocześnie sfera mistyki prze-
życiowej uczy o wzniosłości życia mistycznego. Dlatego przedmiotem 
badań mistyki przeżyciowej nie są zjawiska nadzwyczajne, ale proces 
życia mistycznego mistyków oraz przesłanie wynikające z objawień 
prywatnych. Właśnie przez nie Bóg pragnie człowiekowi coś przekazać, 
np. tajemnicę miłosierdzia (św. Faustyna), niemowlęctwa duchowego 
(L. Nastał). Równocześnie owa mistyka przesłania i posłania przyczy-
nia się do zintensyfikowania życia mistycznego, do nowego ożywienia 
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12 Wprowadzenie

pobożności eucharystycznej i szukania pogłębienia życia mistycznego 
w różnych ruchach religijnych.

Mistyka przeżyciowa wprowadza chrześcijanina w obszar bezpo-
średniego obcowania z Bogiem. Dlatego mistycy rozpalali i rozpalają 
ogień autentycznej świętości. Chrześcijanin powołany do świętości 
powinien podążać za wezwaniem Boga, przechodząc kolejno etapy 
oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia mistycznego. Wyrzeka się 
wszystkiego, aby zdobyć wszystko. W zamian za to otrzymuje radość 
bezpośredniego posiadania Boga. Od tego momentu jego życie zostaje 
przepełnione nową treścią służenia Bogu i bliźniemu. Niedowiarkowie 
zaś wypierają ze swojej świadomości możliwość przeżyć mistycznych, 
utożsamiając ich teoretyczny model z rodzajem zaburzeń psychicz-
nych. Dlatego często pojawia się zjawisko wyśmiewania wszystkiego, 
co mistyczne. Niewiedza o mistyce przeżyciowej jest zatem ignorancją 
świętości mistycznej. Tymczasem chrześcijanin przez modlitwę wchodzi 
w bezpośredni kontakt z Bogiem. Z tego powodu życie chrześcijanina 
powinno być do tego stopnia przekształcone przez rozwój modlitwy, że 
będzie całe odpowiedzią na miłość Boga. Odbywa się przy tym bolesne 
oczyszczenie (noce ciemności) z własnego „ja”, aby otworzyć się na 
wolę Boga. Kto dobrowolnie otwiera się na wolę Bożą, ten przyjmuje 
Jego przesłanie i posłanie.

Mistyka przeżyciowa może być „lekarstwem” dla współczesnego 
człowieka przeżywającego kryzys w sferze etyczno-duchowej. Wie-
lu ludzi, nawet teologów, spostrzega duchowość przez pryzmat liczby 
praktyk, a więc w wymiarze ilościowym, a nie jakościowym. Dlatego 
życie mistyczne rozumieją nie jako pogłębianie miłosnej relacji z Bo-
giem i bliźnim, ale jako mnożenie i szukanie coraz to nowych praktyk 
w celu imponowania innym. To utylitarne i egoistyczne podejście do 
życia duchowego prowadzi do egoistycznego samodoskonalenia się 
w liczbie praktyk, a nie postępu w ich jakości. Stąd w konsekwencji 
poszukiwania zadowolenia np. w duchowości azjatyckiej, tybetańskiej, 
w tamtejszych praktykach medytacji, wraz z odrzuceniem prawdy, że 
rozwój życia mistycznego polega na budowaniu coraz głębszej rela-
cji miłosnej z Bogiem. Chodzi przecież wyłącznie o to, aby wchodzić 
z Nim w coraz bliższą i intymną relację. Wówczas nie musimy niczego 
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zmieniać w naszym życiu, ponieważ wystarczy jedynie otworzyć się na 
Bożą miłość. Zmiany zaś w naszym życiu, jak piszą mistycy, przyjdą 
wraz z trwaniem w tej intymnej, miłosnej więzi z Bogiem. Wystarczy od-
powiadać na Jego miłość, ofiarność i zaufanie. Nie ma bowiem większej 
miłości od tej, jaką nam Bóg przekazuje. Dlatego nie wolno jej banalizo-
wać, jako że jest to miłość odwieczna, nieskończona i uszczęśliwiająca.

Analizowanie mistyki przeżyciowej pokazuje, że prawdziwa świę-
tość rodzi się z miłości do Boga. Nie ma innej drogi do prawdziwego 
szczęścia. Z jedności z Bogiem człowiek czerpie siły do mistycznego 
życia w codzienności. Dlatego mistykę przeżyciową możemy nazywać 
mistyką codzienności. Można ją realizować w dowolnych warunkach 
i środowisku, w miarę swoich życiowych możliwości i wykonywanego 
zawodu oraz powołania stanowego. Chrześcijanin może wtedy rozwi-
jać swoje życie mistyczne zgodnie ze swoimi potrzebami życiowymi 
i zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi. Szuka bowiem pogłębiania 
zjednoczenia z Bogiem, a jego prawidłowo ukształtowana sfera ducho-
wa nie ulega wpływom otoczenia i chęci szukania własnych korzyści. 
Nie ulega przy tym współczesnej modzie manipulacji duchowością, ale 
w aktualnym świecie dąży ku przyszłości wyrażającej się w najwięk-
szej przyjaźni z Bogiem. Materialny dobrobyt przyczynia się wówczas 
do rozwoju świętości.

Tak więc mistyka przeżyciowa przedstawia to, co przeżywa mi-
styk i czego doświadcza bez szukania emocjonalnych doznań. W tym 
przeżyciu obecności Boga w duszy chrześcijanin obdarowany zostaje 
głęboką radością.

Mistyka przeżyciowa jest więc odpowiedzią człowieka na zaprosze-
nie Boga, a zarazem prostuje fałszywe wyobrażenia na temat rozwoju 
życia mistycznego. Jego prawidłowy przebieg opisuje natomiast mistyka 
studyjna, która jest jedną z dziedzin teologicznych. Znajomość teologii 
mistycznej pozwala usystematyzować opis procesu życia mistycznego 
danego mistyka.

Ks. Stanisław Urbański

Warszawa, 2 października 2015 r.
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