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Recenzja pracy doktorskiei rngr Piotra Klimowskiego
- analizaw kontekście biegunowościaktu religijnego"

pt, ,,rłomo orans

.:

Magister Piotr: Klilrrow,ski jako cel swoje pracy postaw-ił fIlazoiiczną anaiizę
moiilitrny iako podstawowego aktu człowieka wierzącego. Cele badawcze zostały jasno
sformułowane

\^/e

wstępie, a sprowadzają się je do odporviedzi na zasadnicze pytanie:

jakim akterr !v systernie rsiigijnym jest

aL;t mcdl,t-v,4:r? 'Teza

to pyianie, że ,,akT mcdiitwy jest

gł$lpna pi-acy oripo,,łiada na

funrlamentalnym spcscbern zcioby.wania

sainorcz,l.flier,ia, ksziałicw,anla się i wyrazania jestestwa religijnego {hcmc religiasusi"
is.--l'],

i

jesi tc

movi

a zarótł.nc dc Boga, jak i o Bogu, wyra.l"aiąca za.rcskanie c Ś,aiat

sarrego człł,,ł,ieka,Autor swoje analizy opiela na tesiach przecie ,.łsz5"sikim

,ńlspółczesn:/cn iilczcfów religii, d]a któr,/ch zag;:dnienie nTcd}iii,ł",}/ na.ieżv r1o tstoiri;-;Ł

proł;iernów zwiazarlych ze zrazunłieniem
R"

Schaeiiler,

lvi. Niódcncetrle, A.|, Fieschel, P.

i opisen

plcmicii-i reiigijriego, a są

niit,,.

Ricoeur, B, Welte.

Piaca rngr Klirnowskiego Jest pracą interpretati;rską, w ktorej doktorant
łiokonuje rekonstr*kcji

i

poddaje analizie teksty fiiozcficzne poci kątem 'bacianego

zagadnienia" ŁJkład i struktura pra.cy podporządkorvane

są ceialvi

pracy,

przecistart,ioneni; lve wstępie. Praca składa się z siedmiu czesci, nl"/stęp.i l zakłńczenia"
'ćie .ł/stęple Autor określacei i metodę srrojej pracy, oraz forrnuł*je sta.nclvisko, króre
uza_sa"rinla v,,koie;'nych
p]:ac}r

i zar,viera

orikr5,i,,,,ają

r,;zdziałach. Zakończenie natomiasi jest podsum.llwanieln

-,Ą/ysui!ięte

łvnioski, Struktura pracy analizi-r;'e zasadrii.ze

t_,reści

,ł^;ątki, któie

istatne elenerriy aktu łnodiitewnego; rłowa-nrilczt,iiii, prośba-

czięi<czyirieiić, samotność-rr",spólncta, ebecność-skrytość.a naslępnie

ur.n",aruni.lclvanta

teoiogiczns i antrcpoisgiczrie nrclCiitinly. 0statni rczaziai zarłriera konkiuzje.

Juź -w pierrvszyi-rr razdziale ołinaidujemy uzasadnienie tezy,
podsiawo\^.T/m

aktem religijnym" \ffsiępuję

,,,,ve

iż mcdlltrva

wszystkich religiach

i

jest

pr;lega na

,:v,,lóc+tiiem sie do sacrilm rv sło,wie aibc ",v:el,:t:ł:nii. \Ąi t,eiigiczła'rł,;C7ł')]|t:3i.]i^etar_,i
l,. \\'.il r:icki.-r.i, i

i

:

_-:.

::

j.

ż 1_ l-. ];]tj

-!.] ti \,/arsz:r,l,e

aciies e -;:,al,: lil ba:a@uksrv,eiiu.ili

=,odiii"illv' łt'si<az:.łi: s.ę na;izęŚciej na j.ir-je §3d5|; u:,,31r,li. cr-:fini:;e; śłv,];.na
i]aaiasceisiiieg:,-l.,,"eCłiig kióregc,:_.l:ijiilnr;i jesi ir;7iltgJitsni3},.i
se:c;: d* lłoga, illaz
k*nrepc;a śrł,.;'Ą,,,-igi:siJ.,:a, cija ktćregc z kclel rlł;diit.ov na,iez;,
.lzun:ieć ]akc rczmcrvę:
z Bcgien:, \ĄrsPĆłczeŚnie na cgół akcentuje się iv mcr1]ttrvie;ej
Cialogiczną irlr,tiĘ roz.pięią

Pomiędzli iudzkim ,,ia" a Święi;rm,,Ty",

łv całej prac},,,ocivtołuje się c.a s;{sienóvr.,
charakterze pelsonalis:yczi-ryn,!. a zwłaszcza do .crady6;i judeo-

c

reiigijn3'cil

A'*;.ior

';hrzeŚci;ańskiej. Ciei<aiff]lm elementen] pracy oyłob;r jeciirak
nałvią;arrie io tracyc;;
-rłschodniej, łv kl:Óre; istoin,vn-i
elem.entenl Pst eleneli za;ngazollrania cielesneg:. Ąie

lecsnzent zdaje scbie spra\łę, że b-łicb,,7 to Ogromne Pnsszerze|il; zakres,,i
i;adań
:oZPrali/'Y, Vł' Piet'wszlzm :'czclziaie autor analizrije nodiitwę
;ai<o mii:zenie ar7j.z
jęz'łka
PcdejnlLlie kłve stię
religijnegc. §łusznie zaulważa, że nloclirl^ra ta ;łie iyiko akt
aie takze akt iniiczenia

mcllĄ'Y.

i

cc szczegóin:e ł*nkr.sślałl^l sr,u*oicii
-oracacii B, Welte,
interesl,ijącs nyłr:b3';scnak płkazanie różłic pcl-ięd;:1, kc;:temp!acia
i medYtaCjąfi'iczlficzną a i:eiigijnąl co np, zaproponoł.lałks.
Krokos r,.r je,:invm ze srvłici:

iekstów

tl

i,;l-:n,Łempiac;i,

Krokos, Kontemplacja

38i2010i, s,6-11].

i

medytacja w filazafii, ,,Olinrpiada f1l,azłficzna,,

Prcblenr dostrzezol1ji-m przez autcra są irucinłś;ij;kie napct.v-ka;ł-,.
tr,'interPreta"c;i mcciitl',"r ia"J<o falmy diaioglcr*ej. Ą{cCi:t.,^".;
!js:ł,,ign: nie ll;-zec;yvł,islni;:
\'y'azn},'i:'

d'łÓCŁ ,lOdStarł'o-+;3ch ceićv-, ,akie przl.pis:ljł:m,; pl"t;eso-łi kom,ułiikai:!i -łlęi,l,,1,,l;iiz}.1i;;.

Fe Pi*I"-ivsze

r'lC:i:er,-.:7 ni: s]:ełlia iunŁlc;i i,lfcr;łac,_vlnej, cclie,.va.z,?:łg;ax* ts.yL
'"vszech'vYiaĆzątE 1los,;da doski:ała -łłiłł:zę
nal ia;zć-,l, ienriat. ;ji;c;:eeł l,,.,ier iził""yiek
;:niałbY frł rł :zyir,Ś inforn,lcv,,aĆ? Czy ls|nieje c*ś,czsgc .B}.t A,_1scjł;
Ln,ł
by ;:ie
jęz;.'i<

'łiedział?Pc '1rugie inodiiirlra nle spełnia rcil rlctylvujacej.

1eszcz+

ta]<

często ,crzez nes

uzYw;-nei -w Procesie komunikcrł'ania. Czv mCIgę ncirl,rł.cwać Kcgo.i, kto jest
dłsi<*nał;;
;:iiłcŚcią i rvie najiePiej czego człcłtieKoiti poirzeba? Nie muszę przekcn-yxłać
§{:łości,

aŁy kcchała", iv'ioriiitv;a jakc diaiog, rozilłniany ocz}iw.iście na kształt iucizkich lczrnó-w,
iyagj 5r,1,1f,j sens. Czy cl.rracza ta, że jedy,-nynr rvyjściern z sytuacji i:1.,łcby zlezygnowanie

jakichkoiwiek for* rnocilitwy? I stąd w pierwsz}.in rozdzi ait szczegóło,wa
analiza.
modiitwY jakc aktu językowego, chaciażbv pl:ezenia.cja intertsu:acej }.;łncepcji
z

scn aeifi era mo

d

ii

trłzy iako

a c ci a m ą ti

r_ł n rł m i

n i s.

Drugi rłzdziałz-ł",iązany r anaiizą prośbyi dziękcz3rnienia bezpośrecinio
navliązuje łic koncepcji M, }łóConceije'a, dla tiióregc prośba, jest parista"wc-łną funkcią

świadomości,zarówno w relacjach międzyludzkich, jak tez w aktach mocilitewnycir,
Każda religia, która przyjmuje istnienie osobowego Boga, zawlera w swoich praktykach

religijnych modlitwę prośby,Zdaniem Nódocelle'a istnieje jecinak zasadnicza różnica
między naszymi modiitwami a prośbami kierowanymi do Boga. Bóg nie może być przez

człowieka osiągnięty na drodze doświadczenia zmysłowego. Nikt nie widzi, nie słyszy
i nie dotyka istoty Boga. Oblicze Boga ukazuje się człowiekowi zupełnie inaczej niztwarz

drugiego człoi,vieka. Więź rniędzy Bogiem, a śvyiatemzmysłowym jest jedyna w swoinr
i:odzaju i nie ;na adekr,vatitegc modeiu lv innych reiacja:lr. W relacjach ludzkicł: poja"utlia

slę zarórvno -w,zajemne transcendow,anie, jak i ,wzajemne się przenikanie - w nryśiach,
słcv,,ach, czvnach, Bóg takze całkowicie na.s transcenduje

i

jednocześnie jest

i,złmanełlny. Przenjke łas }ego cbecłcŚĆ, zlą.,,łaszcza Ćzięki nasze}nu pertycyp2l.ąza-ł;ł:
iego istnieniu, Ten, który jest absciutnie inny, jestzawsze Tym który jest z nanii, Drugi
człowiek pomimo s,woje bytowej odrębności posiada taką sama natufę jak ja. jego

,w

iranscen,lowanie nie jest absoiutne jak w przypadku Boga, podobnie jak jego biiskoŚĆ.
Nikt nie będzie tak biisko nas jak sam Bóg. Prośba, którą człowiek kieruje do Boga, jest
zatem -w liim, na.tomiast prcśbakierovirana Co Crugiego człovu,ieka, jesi obok niegc.
'vil

jakiejś rniel,ze ,"vypełnia *na odiegłość,jaka istnieje między iuiźrni; zakłada, że z

rratui"y jederl człcro;iek jes;: cbok drugiego

i że ich

ceiem jest zniesienie tej cd-LegłcŚci

papylez prośbę.lv{ocilitwa kierowana do Boga zakłada natomiast, że ad pcczątku
łstaiecznle Bóg nie jest

i

cboi< człov;ieka. Człov,riei< jest ,,otoczony Bogiem", dzięt<i czemu

ąasze plośbyskieioił,z.i:e cio Absolr,iu nigdy nie upodoł;nia srę do próśb kierc=wanych Co
naszych bliźnicil, Czło,wiek nie musi tai<że on nai"zucać sr,vojej obecncści Bogu. l,tcdiltwa

zakłacia zai:iechanie tego rodzaju 1.vysiłków, które są pociejnowane, by przyciągrrąĆ
ui,vagę innych ludzi, Szczegółowe analizy autora rozprawy podejrnują kivestie treŚci

to co najwyzsze i nasze ludzkie
poilzeby) cz;l ekcnoriii rlaru fnado'oiitcści darui jakc odpc..viedzi ze s:rony Boga.
naszyci-l próśb, czyli iego, a co prosimy (prośba o

Dcbrym uzui;ełnienierrl

,i<r,vestii

mcdiltwy prośbybyłaby slęgnięcie

Jł Iłlykładu Płcierze

św.Tcnasze z Akrvinu, gdzie pojarniia się bardzc inie:esujaca pi-Opozycja hieralchii
naszych prćś=aciresowanych dc Boga.

Trzeci z rozć,ziałów recenzowane; pracy omav.lia zagadnienie madiitwy jako
1^/ydarz€nia

indy!"/iii9alnego fsamotność)araz jego wymiaru wspólnotowego. Czło,uviek

staje przed 3ogiem

\^/

sarl,}otności, aie

z drugie;

st]:ony, co słusznie zauwaz:Ił autor

yazpyawy, postawa takie nie może prowacizić do pr5łl,ąlyzacji duchowcścl i eiiminacji

y^jj-;:

;

eii,q,ii L i}L-]-esłZeni

międzlrcsobc'łej

cz;v społecz;re;,

S;rnc|;:ość,takze ia i-nociitewna,

ic

jednsi stronY SamoF3znania, pc-wrotu dc sieł:ie, ale takzE
czas ocikr;u:ł,ania slvcjel
grzesznoŚci i ?rzeŻy,,łla,riia. s,wcjej willy" Z ri;i,;giej st:cn1,
,,^łyraża
CZas Z

"wsPÓlnotcrnrYcil

religia

się

rye

aktach miłdlitelvnych istąd kategoria ccmnłunlc naiłż.lłdo

Podstawor,qvch PoieĆ cPlsuiac"l'ch religię w, ira,dycii judecch;ze ściiańsi<iej. intersująca
w tYm kcniekŚcie ,iest ii"łaga LiescJrela Bfz:,liga"o*a t,v i,Oz,D]:atrli;ie.
ze ,,ieiaira, nlig.lz_1,
'uvsPÓlnctc'wYm a *słbistvnr aspekiem śr,viadamościreligijnej vły-raża" się m.in.

łt, biegunołvcścimodiit,"łv indrvrt,ic,uainej

i

.ąspóli-icLotvej, przed.,e os;3;stxini
iakł:
na,pięcie mięcizy spontanicznc,ścią a regularnościąm,cdlitił,.y.-''
|s, 73i,
dzv''artY rłzdziałPodejmuje

'u^,.'ażn4

kri,estig

r,t,

reiacji nrcdliieiłrnej, a rr.ianov,,,;cie

c'cec*cŚci l skr;,'tcŚci Bcga. Oł;ecncŚĆ Bcga tc plzede wszystkim Ęaiegoria
Cbjarrienia.
która Care-Z częŚciej anaiizorłrana jest arzez fiiozofó-w
[pra.cs np, F. ,liusxaja c.,j,
;,

KrokcsaJ, Fłeligia nie 1est boin".ieri

t_1,ikc

i rłlryłączni€ po,,z;1l;ll,a]_iielł azł,3l..L,ie]";a, iegz

CCiP3Yo;ię6rią na jegc ,,sam3-odsłonięcie", Religla, ja]< czvtarnv -w
i-oz-pra,*.ie zaczyna sig

jakiegoŚ ,,i9S;'" Ecga {s, 8Zl, Ale nie cłiodzi * jakąkoliviek
cbecncść- *i. iop|zez śiv-iat
na"tiir3i - aie clcecncŚĆ, która zr;,iiąz;;łajest z i<a|egorią,,iia" fzłil.wiek.a,
7, arugie; jecnak
oci

Stion'y'czł+wie]< m.ariiąc3,'Zmage się z ."niecbe;;cścią" i
,,=iiizenie;n Bcg;"" Beilgla t* nle
i3'iko obja'nnłienie, ;1e ,"lieust;r:ine zn]a8a;;ie sle 3 ,,pozo::na" liecbe:;_llścią

Bcg., ;Jłg

ts ccraz częściejAŁsłlut -w}rła:llająci ,slę ;e nvspór'cze;;rircŁ ai:ai,.z iiic;łficzn;:c}
prace K Mecila cz,v P, Sikr:rlrl.;\utcr odr**cłir;e się łv tej częścirozp.ai.,r'}.,
co |ai<ich

,,ukrylty"
{'por,

autcrórnl jak H. jonas cz;,, R, Gaurcii1,1i, ale z petvnościąinie;,suiące byłglli
siegnięcie ło
-współczesne anaiizy
,,nleobecności" Boga, cnociażc.,r r1o piac;. A, Bieljx-Robs*:r, Sełs

cfjcsus. Dalsza częŚc rozCziału anaiizuje koncepcję mociiitr,u1. i:esch.eia, gi; :;tóIeer
isioinYm eiemEntem modlitv';y lest cbecncśćw*bec abecł:ości,-łłyra.żr:r"ia:ibiijn1,1nj
sło,-varni,,cto j estem,",

ai<tY.

Kciejne dr,va r0z,łlział'l Cinai,viają teoicgiczne i ariircpaiogiczile ur.;al-,inkc,wania
n:ł:dllt*łvi:egł.i,{azcia modii|wa zar,,łada j cdsła;iia is,rnienie Bcg;. i t* viłaśnie

rczumienie Boga akreŚla kazdy
jud.ecchrzeŚclje,ńskiej,

ai<t

reiigijny, Atłior razpra\\/y, odvłnłującs:ę ric i;"aciycji

itskazi;ie łra istotne eieniei:t}l abrazu Boga, a v,.ećł,;g łiego są tc:

Bóg jako Osc-ha, Bćg pcsiada;ąc;i. iinię [O;ciec}, Bóg :;asiaciający C'biicze, Bćg jakl- Z];cie,
BÓg jako Święty, W ostatniej częścianaiiz związan4lch z tecicgicznyin urvarunkoiłlaniami

oł;jarvia się zagadnienie relac,!i ,,Bcga

tr^,.iai,y"

dc ,,Boga fliozciii", cc

t^,,

pizej,;cnaniu

recenzenta jesi zagacinieniem wtórnym w stosunku do filozofii nrodlit-i,vy, ponieważ akt

modlitewny konstytuuje się obrębie tradycji religii a nie jest wynikiem poszukiwań
filozaficznych, choć niewątpliwie nie mozna wykiuczać, ze poznanie czysto racjona}ne
Absolutu nie moze kształtowactakże naszejwiary o charakterze reiigijnym.

Rozdział poświęcony antropologicznym uwarunkowaniom aktu modlitewnego
opisuje jaka rola w akcie modlitewnym przepa da poszczegóinym władzom człowieka
[intelektowi, pamięci, woli, emocjom, zmysłom) a także trzem cnotorn [wierze, nadziei
i miłości}.Ważnym elementern, na który zwraca uwagę autor razprawy, jest element
pasyrvności obecny r,v akcie modiitewnym [a nie tylko aktywność). WłaśniebierrrośĆ
,,jesi n:lcmeniem nieskrępol,vanegc działania vrszechnrocy we rvnętrzu człorvieka, olvoce
,ie;
biernoścl są z punktu r,vidzenia zycia duchowe8o najbardziej istotne" [s. 154}. Ten

eiement 1est niezw_vkie charakierystyczny, chociażł:y dla dośrviadczeń misiycznych.

ostatni z razćrz;,ałów zwiera konkluzje związarl,e z całą pracą. przede wszystkim
autor rozpralt/y stlvierdza, że modlitwa jest aktem totalnym i totalizującym, Co rozumie
przez to określenie? 8tóż jego zdaniem modlitwa jest aktem, który obejmuje w sposÓŁl
całościowywszysti<ie aspekty bytu i egzystencjl, np. poprzez łączenie zycia z rvolą Boga,

jako otwartośćna to co Boskie, w modiitwę mogą być włączone wszystkie czynnoŚci
człowteka, czy -ń/rtszcie jako lncwa dc Boga i o Bogu [s. 16C-i61_.J, Modlirłr,a jest tai<ze
czynnością, k,tóra z jecine strony wyraża lntegrainość czło,"r,ieka, a z drugiej jest

eiementem integrującyrr, nozu,aiającyln 11a intensyiikację posztzególn3r,ch funkc;;
cbecnych
\d

y1,

poCrłiocie. Zasadnicza konkluizja, która znajCuje sv,zoje po'irvierdzenie

p;ze§roivacizonych anaiizach sprcwaciza się

ta

tezy, ze rnodlin^la jest kacegci"ią

reiecyjl:ą, lv }<tóiej zasal:f,czą rcle cdry.',va eiernent jonacli ze strony Boga. Człoviiiek

oipcwiacia posiarruą mo,jiiter,tną na dar, który c-irzymał. N,tod]lt,ła jednak to nle
diaiog pomięłiz;l Bcgiem
S\Ą/Cjego

a

człc,,viekiem, lecz srvoista autogeneza

i

ty,iko

,o:-ojektowanie

życia.

}lie sposób omól,vić wszystkich rvQtkó."ti i zagadnień, któi'e zostłłyprzyrvołane
i pcddane

anaiizie przy okazji ornarąliania głównego ten.atu rozprawy. Cała praca

obiituje w r,vie}ość mysii pobocznych i dodatkowych analiz.
Kańcząc ornawianie treścirozpraiĄly przechodzę do uv,;ag o charakierzebarcziej
ogólnym,

T:. cc

i-,'łłiłaczl:,i3s;:: '*'i' ła:'r:i i'ł7łi-;,,,łie

to nriłł,;.,.l..s;-r§ł|<o Cg:jlllil3

i]iaca

łada,xłcza sad zagałinjeniem niad]li:,r.,v i pclrlmiaiu religiinegc, Dcktcranł .,v)ikazuje
się

dcbre, złaiłmcściącme.,wian3,ch przedstaw-jciei:, tsez pIcbiemólr", pcsłu,g,,.;je się
,losiadaną vliedza'y,' lelu pizeprowadzerria anaiiz. Czy!ł.jąc nrzedłoz*ną p1.arę mczi1?
bYĆ urzek0nan.Vm, Że Auior posiai.a dcbrą znajornaśćbadanegc §rzlecimi.lltu, kió;-a
Pł"uvinna ch.araktei:lrzłwec ł]o§ta.łe bł,ćlł.ł,,cząnapozionlie rozp;:;.-uvl, iicxro;:skiel.
}rcbnrvrn zaizutelll, kt.iry mozl]a b;lieCnak FCIst;.:ą;ić oina-vviałie] łracj; to brak
ja-kisgckohĄrisk ?dniesienie do nrożlivlych rłypaczeń modlitiv;r.
Rczprałva
całl.lc,vy:cie

Poi'nija isn eienentzwŻązany z modiit,"vą, a
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