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prof. dr Poweł Toranczewski

Akodemio Igncrticrnum w Krcrkowie

Recenzjcr prqcy doktorskiej mgr Piotrcr Klimkowskiego ,fiomo orqn§ onalizcr w kontekscie biegunowości clctu religijne go" złożonej no

Wydziale Filozoficznym UniwersF"tq imienicr Jcrnct Pcrwłcr II w
Krcrkowie: Promotorem prcrcyjest prof. dr hab - scrcroe theologicre
mogister - Jcrn Andrzej Kłoczowski OP.

§rtuł procy nie jestjest nowościq, nosi 8o ncr przykłcrd sericr ,,Homo
orctn§" wydoworra. przez KUL i poświęconozcrgadnieniom modlitwy:
modlitwie różońcowej (t.4), modlitwie uwielbienio (t.5), modlitwie
dziekczynienio (t. 6), modlitwie przebłogcrlnej (t. 7), modlitwie
liturgicznej (t.9)... nie wszystkie tomy precyzujq zogodnienie.

TPuł procy nowiqzuj

podmiotu i przydcrwki,
takich,jok: ,,homo ludens",,,homo fober" (o,,homo sovieticus" nie
wspomincrjqc). TY,ułem §m wpisuje autor prc[cę w nurt rozważo:ń
filozofi c znych po święconych modlitwie, nuń si ęgoj ocy p o czqtkOw
Chrz e śc ij oń stw a. To w cr ż n e stwi e rd zenie, p o n i ew o ż n g,zw a, zł o ż on ą
,,Homo orc[ns" sugeĄe , że w prdcy rozwa,żgno będzie modlitwcr niezcrleżnie od konfesji modlqcego się człowieko. Na ten temcrt kilkcr
słOw w dcrlszym ciqgu recenzji.
e Leż do ncrzw złożonych z

Przedstcrwiono do recenzji prcrco doktorsko (wroz z przypiscrmi i
bibliogrofiQ liczy 297 stron stondardowych; wydruku zcrśstron 200
formcrtu 44.

Dzieli się

omowio outor
metodę bcrdcrnio, którq przyjd orąz momenĘ modlitwy
uporzqdkowane w podstowowe opozycje. Wydoje się, że niektóre
opozycje wolno mi nozwoć opozycjomi dioleĘcznymi. Te dioleĘc7.ne
przeciwieństwo porzqdkuje doktoront między dwomo biegunomi ncr siedem rozdziałów. W czterech pierwszych
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powiem - kordynolnymi: Bogiem i człowiekiem. Te przeciwieństwct to:
mowct - milczenie; prośbo- dziękczynienie; somotność- wspólnotcr;
obecność- skqrtoSC.

Modlitwę człowieczq zcrtem onolizuje i opisuje crutorjako swois§ splot
momentów dicrleĘcznych między wymienionymi biegunomi - termin
,/moment dicrleĘczrry" uż;rwom w sensie omówionyrnprzer,
Włodysłcwcl Stró żewskie go w r ozprqwi e,, D i crleĘkcr
twórczo

śc

i"

(p crrcr

graf trze c i

ro

zdzi o;łu pi e rws

ze

go z crqrrułow c,.ny

,,Rozważonio wstępne"). Ow ,,splot" czy węz,eł" rozwikłuje outor
wydobywcrjoc kolejno no plctn pierwszy oĘ skłodowe i onolizujgc

kożdy z momentów modlitwy. Nopisołem ,,splot...", nie ,,okt modlitwy",
poniewcrż cołośćprocy zdaje się sugerowoć, że istnieje również
modlitwcr, którcr nie jest okŁem, swoistcr modlitwo nieoktowct.

Autor

nc,.z}.Ą^/ct

ten sposób opisu modlitwy ,,modelem biegunowym

prezentcrcji".

Rozprowy doktorskiej rozdzicrły piqY i szós§ ujcrwniojq worunki
mo żliwo ści modlitwy : te ologi czne i ontropologi c r.ne t w drunki te wi qż q
się z koniecznościq ze wspomnionymi biegunomi kordynolnymi:
Bogiem i Człowiekiem.

Rozdzioł zo§rtułowony,,konkluzj e" zbierc:, rezultoty ancrliz i ustcrlenio,
do ktOrych doszedł crutor w swej procy.
Wykorzystcrncr bibliogrofio liczy 763 pozycje i jest zncrmiennct, zcrkreślo
bowiem krq 8 z crinte re sow oń outoro do kultury Judeo - chrze ścij oriskiej.
P

roc o

po

świę con

cl

j e st vrryłqcznie modlitwie człowi e czej.

Modlitw

cr -

powiedzmy - oniołów poszczególnych chórów nie wchodzi w zakres
prdcy. ZatlrLułowono ,,Homo orons" rozwijo się opisujoc sferę
ogcrrnioj qcg Człowiekcr, jego modlitwę i Boga o §le, o ile modlitwo
Boga ,,dosięgo",wreszcie modlitewnq relcrcję między człowiekiem i
Bogiem.
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Poniewoż recenzjo mo w dalszym ciqgu timbre lekko kryqczny,
zo,zncrczam od ra.z|It że doĘczy on powierzchni prcrcy. Uwcrgr moje
odnoszq się do pewnych niejcrsności,które - przyncrjmniej dlcr mnie rozciqgojq ncrd tekstem woąl mgły i utrudniojq rozumienie sensu
rozprowy. A sens ten uwcrżcrm zo bordzo wcrńościowy, oczkolwiek nie
będqc filozofem religii cr mcrlorzem niejestem w stonie wydobyC
wszystkich j ego aspektow i momentów.

Tpuł procy

t.

ncr§uwo pewne wqtpliwości:

Czy biegunowość aktu religijnegojest kontekstem dlo Homo orans?
Czy Homo ordns mo w ogóle jokiS kontekst? W kożdym rozie nie
kontekst w zndcl.eniu tokim,jcrki mo to słowojctko termin literocki.
Wprcrwdzie myślę, że rozumiem, o co crutorowi chodzi, jednok
odczuwom brok §zer§zego omówienio sprowy.

2. Modli

się człowiek - ,,skończony podmiot modlitewny". ów podmiotczłowiek wyposożonyjest we włcrdze kŁóre outor wyliczcr kolejno:

intelekt re§p. rozum/ ktOrych ąutor zdoje się nie rozróżniać; pomięć,
wolę, emocje, outor nie odróżnicr ich od uczuć; zmysłowe włodze
pozncrwcze,wiarę, nodzieję i miłość.Sq to echo trodycyjnej
psychologii: pcrmięć, rozum i wolct, które wg śwAugusĘno stcrnowiq
obroz Trójcy w człowieku, rozum i pomięć to włcrdze poznowcze, wolcr
jest włodzq wykorląwczq,wiaro, ncrdziejcr i miłośćto cnolp, virtutes
teologiczne ktOrym towcrr zyszqtzw. cnoĘ kardyncrlne : roztropność,
sprowiedliwość,męstwo i umiorkowonie; uczucicr sq włcrdzq

pożqdowczg no poziomie zmysłowym, zmysły włodzq poznowczq ncr
Ęmże zmysłowym poziomie. Wyglqdołoby więc ncr to, że doktoront
przyjmuje po prostu nieco Ylko zmodyfikowonq filozofię człowiekcr
wyłożonqw kwestioch 7,75 - 89 Summy Teologii Sw. Tomcrszcr z
Akwinu. Sprowo jednok nie jest tokcr prostcr.

3. Homo rozumicrnyjest dystrybuĘwnie jctko element zbioru ludzi.
Cechq bezwzględnie włcrsnq kożdego Homojest modlitwct. Jednok

nie kożdy człowiek się modli, zcrtem proco bierze pod uwogejedynie
tcrkich Homines, kŁOrzy się modlq.I rzeczywiście, §rtrł procy brzmi:
,,Homo orclns". Trudnościjedncrk nie znikojg, poniewcrż
ch arcrkŁe
rys§kcr m o dlitwy człowi e c zej pr zedstcrwi o n ct w p rcr cy

dlitwę chrze ścij crnin o, co n oj wyż ej Judeo - chrze ścij
(odwołonio do Heschelo). Może się więc okcrzoć, że modlitwa

opi suj e mo

crnin

cr

homines wyznojqcych islcrm lubjokoS religre bliskiego lub dolekiego
ws chodu, homine s n crle żq cych do j irkiej śchrze ścij oński ej lub
niechrześc§ońskiej seĘ..., nie spełnio wszystkich elementów opisu
modlitwy zowońego w prdcy lub nie spełnia prcrwie żodnego z nich.

4. Skłanicrłbym się do przyjecio

hipotezy interpretcrcyjnej użY,ego w
§Ąule procy terminu Homo, w nozwie złożonej,,Homo oron§", do
ktOrej dociercrmy idqc drogo Husserlcr opisanq przezehw pqragrafie
trzecim pierwszej częścildei. Myślęzotem, że proco onolizuje istotę
Homo ordns: Istotę możncr odnależć w pewnym indywiduum,
pewnym ,,To oto"joko jego ,,co".Ko.żde takie ,,co" możtla, ,,rozwążo,ćw
aspekcie idei" Zcrśdoświodczcrj+cq olbo ukozujgcq coś
indywiduolnego noocznośćmożno przemieniC w widzenie
istotnościowe - w ideocje. Ęm, co zoboczone, jest wtedy

odpowiednio czysto istoto olbo eidos. Myślę,że doktoront boda
czystq istotę, eidos hominis orontis, ktOry to eidos dokiorcrnt
znojduje w zcrwońości idei Homo. Nie interesujg go ani eidos: homo
ludens, ani eidos homo loborons czy homo fober.,.

5. Wolno przyjlć,

że outora zojmuje idecr homo, w zowcrńościktOrej

zmiennychjest homo orcns. Podobnie jaktrójkqt może crle
nie musi być równoromienny, człowiek może crle nie musi być homo
orons. Czyjedncrk istniejq tcrkie włosnościowego homo orclns/ ktOre
wiqżq się z kożdy* modlqcym się człowiekiem ? Proco woha się, nie
rozstrzygcr tej sprowy. Zjednej strony *yd"j" sie, że outor procy
prcrgnqłby opisoC kcrżdego homo orons bez wskozoniojego zwiqzku z
jokqśkonkretnq religo, z drugiej jednok stronytcrk crncrtizy,jok
odwołonio do literotury przedmiotu wskcrzujo ncr to, że w pracy

jednq

ze

omdwict się modlitwę chrześcijcrnino, co nojwyżej Judeochrześcijcrnino, o czym wspomincrłem *yżuj.

6. W recenzowonej procy odczuwam brok ponrszenicr zwiqzku
modlitwy z czcrsem i wiecznościq. crkt modlitwy zonurzonyjest w
czosie wewnętrznym i jest w nim wyodrębnionym przeżyciem.
Powiedzenie tojest niebancrlne,jeśli uświcrdomimy sobie zwiqzek
osu z wie czno ściq, o czym niezwykle i ntere suj oco
pisze Krzysztof Michcrlski w eseju filozoficznym: ,,Cl.o'.s, świodomość,
rzekcr czo§u" zawaraym w tomie: ,,Zrozllmieć przemijonie".

wewn ętrzne go

cz

7. bodanie

homo orans wziętego jcrko eidos w zcrwcrńości idei chroni
outoro przed niebezpieczeństwem psychologizmu, ktOry grozi
wszelkim bodoniom świadomości,o przecież niebogcrtelne miejsce

w recenzowanej procy zcrjmujo onolizy świcrdomościmodlqcego się
i Osoby Tego, do kogo się modli. Błędem byłoby sqdzić, że Osobo ta
istnieje ncr sposób treścipsychicznej, że jest treściqpsychicznq.
Błędem byłoby j ej spsychologizowanie.

8. A przecież proccr

jest procq z psychologii. Metodcr bodonio
zostosowona przez doktoronto nie jest metodq psychologii. Praco
należy bez wqtpienio do filozofii religii zcrśprzyjstq metodq
bcrdcrnicrjest prezentcrcjo biegunowct/ o krOrej mowo była *yż"j.
nie

Uwzględnicrjoc powyższe uwcrgi wolno przytoczyćLezę prcrc}4, ktOro outor
formułuje tcrk: crkt modlitwyjest fundomentolnym sposobem
zdobywcrni o s crmorozumi e n i o, ksztołtowcrni o si ę i wy,o ż oni cr j e ste stwa
religijne go (homo religiosus).
Scrmorozumienie jestestwo religijnego nie jest tożsome z

ciq tego j estestwcr : świodomie odmowi om pomocy
człowiekowi,lcLóremu pomocjestem winien, po lotcrch zcrśswój czy:n
rozumiemjako skqpstwo; świodomieobdorzom kolegów i koleżcrnki
s

crmoświ crdomo

ś

prezentcrmi o po lcrtcrch rozumi ern, że w ten sposób kupowołem sobie ich
życzliwość.Ogólnie: pewn e czyny lub zochowonio spełnione
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świodomie rozumiem po lotochjcrko niewłościwelub grzeszne, bqdż
przeciwni" - joko włcrściwei dobre. ,,Somorozumienie"jest no Ęle
wa,żrle, że próbuję sprecyzowoć o co outorowi chodzi sięgojqc do ancrliz
DonuĘ Gierulcrnki:
,,Rozumienie to pozncrwcze ujmowcrnie czegośw sposób istotnie
pośredni. Rozgrywcr się ono/ gdy (D jest ncrm bezpośrednio done coś
tokiego, co nos wyprowodzo poznowczo pozo siebie somo/ wskozuje ncr
cośinnego, odnosi się doń czyje sugeruje lub koże się poprzez siebie
jeszcze czegoś doszukiwoć, i gdy (2) idqc zcr Ęmi wskozcrniomi czy

sugestiomi, odkrywomy cośnowego w stosunku do tego, co było
explicite bezpośrednio done "

Gierulcrnkcr wyliczcr odmicrny rozurnienio: rozumienie sensu, roli,
struktury. Myślę,że outorowi chodzi o rozumienie sensu §omego siebie,
modlitwo wzbudzo rozumienie sensu sclmego siebie. Jestem §om sobie

dony w ctkcie spostrzeżenio wewnętrznego lub wewnętrznej intuicji
przeżywanicr ąktu intencjoncrlnego czy wreszcie w okcie refleksji.
Autor przyjmuje, że jestem dony sobie dzięki modlitwie, dicrlogowi z
,,Innym". Ow ,,irtrry" pokozuje mi mnie. Gierulonkcr twierdzi, że dono mi
jest również relocja, kŁóro w rym przypodku byłcrby mo§rwocjg,
intencjg, dziołoniem podSwiodomości. Mom dotrzeć w rozumieniu do
mo§rwu, do intencji - ew. podswiadomości, kŁóre sq §en§em moich
oktOw czy zachowoń.
Rozumieniu siebie, które umożliwicr modlitwcr poświęcom tyle uwogr,
bo uwożcrm, że prcrcojest§leż wynikiem somorozumienio ctutoro, co
lektury tekstów wyliczonych w bibliogrofii, po krOre sięgnqł outor
również dlotego, że chcicrł owo §omorozumienie dcrnych modlitwy
szerzej rozjośnić- ncrturolnie w okcie idecrcji.
Jeśliponcrdto przypomnimy sobie Heideggerowq hermenerrykę Daseini
pomyślimy,ż.może być oncr rozwijcrncr również dzięki modlitwie dojac
z oskokuj qce rezultory problem crĘko s omorozumieni a dzi ęki mo dlitwie
stoje się pcrlqccr. Myśloutoro, zopewne nie cołkiem now4, że rozumiem
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siebie cora,zlepiej i głębiej dzięki modlitwie, uwożcrm zo interesujqcq i
płodnq dlcr dolszychdociekoń ncr ten temot.

Akt modlitwy j e st sp osobem ksztcrłtowoni cr si ę j e ste stwcr reli gij n e go.
Modlqcy się człowiek rozwijo się dzięki modlitwie, rozwój ten
opisywoli mis§cy, Jcrn od,Krzyża posługuje się metcrforq drogi, Tereso
Avilo też pisze o drodze, Ęle, że nie ncr Górę Karmel, ile do wnętrza,
człowiekcr, do centrumj"go wewnętrznej twierdzy. Unio misĘczncr z
Bogiemjest zorcrzem szczlĄ,emjego rozwoju, spełnion9 pcrideiq.

z

wyrażanie (ekspresjd jestestwo religijnego ma miejsce nct modlitwie,
niejoko do wewnotrz crle no zewn qtrz - przez uczestniczenie w liturgii.
Te funkcje modlitwy omcrwio crutor w toku prdcy. Omowicr tcrkże jej
istotę, ktOrcr funkcje te umożliwio.

Metodo eksplikocji modlitwyj est nostępstwem metody bodcrnicr.
DokŁoront wylicza przeciwieństwo, miedzy ktOrymi rozwijcr się
modlitwo i omowicrje w kolejnych rozdziołoch prctcy. Przypominom, sq
to : mow ą/ rnilczenie ; pro śbo/dzi ękczyn ieni

omotn
skryto S C/obe cn o ść. D o d crłbym : wol no ść/ zniewolenie.
e

;

s

ć/wspólnoto;

oś

Rozpięte między przeciwieństwomi oĘ modlitwy spełniojq się niejoko
w polu wyznączonym przez dwcr bieguny, kŁóre przeciwieństwcrmi, a
fortiori przeciwieństwomi dioleĘcznymi, nie sq. Chodzi o bieguny:
teologiczny i antropologicznyl no.zwałem je: bieguny kardynolne.
Bieguny te to BOg i człowiek. Nie sq one przeciwieństwem
dicrleĘczrlyllril nie sq w ogóle przeciwieństwem, sq włcrśniebieguncrmi
pomiędzy ktOrymi zawigzuje się w modlitwie specyficzne dlo niej
odniesienie porzqdkowon e przez przeciwieństwcr. Idecr biegunów
wziętojest od A. J. Heschelcr i, jok pisze doktoronŁ, - w przeciwieństwie
do definicji - posiodo tę zcrletę, iż dostcrtcza, szerokiej perspektywy,
podczcrs gdy definicjcr z koniecznościmusi ogroniczcrć skupiojq" się ncr
j ednym crspekci e rze czywisto ści, uj muj oc n iej oko j eden j ej wymi ar,

jedno pole semcrn§czne.
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Przyjetcr metodcrjest interesujqco i w pewnej mierze nowo. Omcrwicrno
zazwyczĘ modlitwę osób, zwłąszczo święĘch,jcrkTeresoz Avilo,
Terescr z Lisieux czy Jan odKrzyżo ole i modlitwę Ojców pusĘni,
bodono modlitwę śwBenedykto, ktory kłcrdłncrcisk no modlitwę

liturgi cznq pozo stcrj ec nieufny wobe c mo dlitwy s omotn ej mni chcr... .
Pisono podręczniki, przykłcrdem Reginold Garrigou-Lagronge OĘ ktOry
nopisoł monumentolne dzieło: Trzy okresy życia wewnętrzne7o
wstępem do źyciawniebie. W crnalizirchtych mowo byłcr o crscetyce
mis§ce, modlitwie ustnej i modlitwie myśln"j...o noccrch, próbcrch i

i

trudnościoch, które ncrpo§ko człowiek modlqcy się. Ale metodo opisu
nie jest w nich biegunowcr.
Zosługg dokŁoronto jest uporzqdkowonie drogi modlitwy niej oko
pomiędzy opozycjcrmi, zestowionymi w opozycje momentomi modlitwy.
Momentctmi, bowiem - powiedzrny - mowę i milczenie możncr w
modlitwie wyóżnić, nie możno ichjedncrk efeĄrwnie z cołości
modlitwy wydzielić, tokjok borwę możncr w przedmiocie wyóżnić,
jednok nie możnoj"j z przedmiotu efeĘrwnie wydzieliC.
Wożno dlcr toku rozwc.żąń jest intuicjo podpowicrdojqccr outorowi
myśl,że ctkt modlitwy nigdy nie jest czystq mowg/ somg lFlko mowg,
lecz mowq zmiesz o:ng z milczeniem, kŁóro może do milczenio się zbliżcrc
ole czys§m milczeniem się nie stcrnie. Milczenie zowsze zcrwiercrjcrkiS
odcień mowy/ mowcr - odcień milczenio - przypomincr o rym §rtrł ksiqżki
Andrć Mcrlroux - Les Voixdu si/ence, czyli Głosy milczenia.

Przyje|l biegunowq metodę bodanio, w tej mierze, w jokiej jest oncr
opisem biegunów przeciwieństw i tego co rozwijcr się między nimi
ocenicrm j crko wcrżnq zoletę pra,cy.

Oczekiwołbym jednok pokcrzcrnicr dynomicznej, czcrsowej strony
modlitwy, modlitwo rozwijcr się w czosie i to dwojcrkim: to oto
modlitwd - ncrwet crkt strzelisĘ - trwo w czcrsie, ponodto modlitwo
dojrzewcr w czosie, wjokimś wewnętrznym trwoniu, no przykłod
prośbcrpoczqtkujqcego nie jest takożscrmtr z prośbqdoskonołego.

]-0

joko korelcrt noezy.

BOg ncrtomicrst może stoć się w nos/ może znieść

onĘcznq wyrwę między ego cogito o cogitcrtum. Jeżeli cogitotumjest
rzeczqt to nie przekroczy ono róŻnicy między świcrdomościgd,rzeczg.
Bog przekroczy.
sklywoć - owo sklywonie się i
obecnośćstcrło się doświodczeniem mis§ków, mowo o nim w,,Pieśni
nod Pieśnicrmi'. DicrleĘkę obecności i skqrrościBogo omowicr crutor w
rozdziale IV swej pra,cy, ktory wydaje mi się kluczowy, wystcrrczy
przeczyŁoć §rtuły podrozdziołów: Obecnośćjako bycie dla; Obecność
Boga; Deus absconditus - Bog ukryĘ; Capax Dei; Człowiek szukajacy
Boga - quaerere Deum; Modlitwajako poszukiwanie obecnościBoga;
Homo orans jako człowiek szukaj9cf Boga; SkrYosć Bogajako próba
dla świadomościmodlitewnej; Prymat obecnościwzględem istnienia i
istoĘ; Sposób rozumienia kategorii obecnościw kontekścieaktu
m o dlitwy ; M o dlitwa j ako ob e cn o ść wob e c Ob e c n o śc i ; H e s chelowska
definicja modlitwy.Zaleuqrozdziqłu lVjest to, że wniko głęboko w
modlitwę człowiekcr.
BOg może być obecny, może też się

Bog dlo outoro - i słusznie - jest Bogiem quoadnos, DokŁoront ptscr o
oblicze Bogcr o §le, o ile jest ono zwrócone ku modlqcemu się.
Uwcrg ktyqcznych nie mctm/ zcrchęcom

§lko dokŁorontcr do

przestudiowonio pism Borbory Skargi zebrcrnych w tomoch: Tożsamość
i różniccr; Tercet metofizyczny; Kwintet metofizyczny. O Bog, nie mo
tom mowy wprost, jednok teksty zebrcrne w rzeczonych tomcrch rzucctjq
potężne świotłoncr rnodlitwę, między innymi esej: ,,Doświcrdczenie".
Istotncr jest ncrturalnie

filozofia człowiekcr przyjet ąprzez outoro.

Uznołem ncr wstępie, że dokŁorcrnt bodcr eidos Homo oron§ w zqwortość
idei, jedncrk hipotezę tę podwożcr to, że modlitwcr jest kcrżdoro zowo
przypodkiem indywiducrlnym, różnym od wszystkich innych
przypcrdkOw. Modlitwo Piotro, Powłcr, Filoncr czy Euzebiuszo nie sq
tokie sctme, jedynie tokożsome czy - lepiej - onologi czne. Czy wolno
doszukiwcrć sięjakiegoś uniwersale człowieko i jego modlitwy? W
kcrżdym rg,zie bez uniwerscrle widzicrnego w zcrworŁości idei nie możncr
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sformułow ać j oki chkolwi ek zd ań o gólnych, j oki chkolwiek
prowidłowościmodlitwy. Czy istnieje uniwersole: ,,Homo orcrns"?
W modlitwę zcrongażowonyjest coły człowiek, wszystkie jego włcrdze
wyróżnione prze filozofie klosycznq: rozum, pcrmięć, wolc, uczucio,

zmysłowość.Tcrkżeto, co ncrzywomy cnotcrmi teologicznymi: wioro,
nodziejct no i miłość.Miłośćjestdlo doktorcrnto kluczowym
uworunkowoniem okŁu modlitwy. Sięgojqc do Promethidiono
Norwido,ktOry twierdzi, że ksztołtem miłościjest piękno,
powiedziołbym: jok piękno, tcrk modlitwo §g ksztołtem miłości,
modlitwo miłoścido Bogo, piękno miłoścido świotoole i do Bogo.
Dodcrm, że ksztcrłtem tcrkim jest tokże kult w rym modlitwo liturgiczną.
Miłośćmcr więc różne ksztoĘ różne formy, chciołbym powiedzieć:
postcrcie (Gestcrlted.
Kończqc rozwążąnio crutor chorcrkŁeryzuje modlitwę tok: Modlitwcr
jcrko okŁ personolny i personolizujocy obejmuje ccrłego człowiekcr, jest

totolnym, integrolnym i integrujqcym. Mo rysy drcrmotu,
n iekiedy tro gedii. Jedno cze śni e p row crdzi do outokre ocj i człowiekcr,
ktory ncr modlitwie projektuje swq egzysten"ję... - to oczywiście Ytko
niekŁóre włosnościmodlit*y; modlitwojest ponctdto relcrcjq, co
*ydoj" się oczl,łłriste.Scrmq relocjejedncrk wypadcrłoby poddcrć w
procy pewnemu nomysłowi; wspomnę tutoj tylko porcrgrof 53 Sporu o
i stn i e n i e świata, w szcze 1óln o śc i te rm i ny : postcrć h crrmoniczn cr
(p orogrcr f 32, punkt VI) orcrz j ednośćfunkcj oncrlncr (p crrogro f 34,
punkt
3). Przemyślenie rozwążari Ingordeno no temot relocji być może
okozołoby się płodne w rozwo,żcrniach relocji Bogcr do człowieko i
człowieko do Bogo.
crktem

Jeszcze kilka uwog:

Nozwcr złożono.:dostępna literatura przedmiotowa: nie precyzuje komu
dostępncr i gdzie ? Oczywiście dostępncr crutorowi pracy jedncrk gdzie

dostępno? Ksiqżki o modlitwie zgromodzonew Bibliotece Kongresu
Stonów Zjednoczonych nie były chybo dostępne crutorowi, Tokże
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literouro

modlitwie wjezyku rosyjskim zgromodzona w bibliotece
klcrsztornej Łowry Troi cko - S iergiej ewskiej w mie ście S i e rgi ej ew Pos crd
(dcrwniej Zogorsk) , czy w bibliotece Kijowskiej Akodemii Duchownej
Ukroirrski ej Ce rkwi Prowo sł ownej Potri orchcrtu Kij owskie go, byłcr przypuszczom - outorowi niedostępno. Powinien był wskozoć krqg
o

myśli,z ktOrego zączerpnqł litercrturę, i miejsccr skqdjq zączerpnqł. (np.
,,dostępno w bibliotekcrch polskich, wjezyku polskim" lub ,,dostępno w
bibli otekoch p olski ch w j ezyku p olskinn arąz w j ezykoch kon gre sowych).
Zole c crłbym cruto rowi z ojr zenie do i nte re s uj g c e go ortykuły
X. Kordyn ołcr Mcrri crn o J oworskie go ;,,Antrop olo gi czne po dstcrwy

modlitwy. Studium filozoficzno-religij ne" oraz wzięcie do ręki ksiqżek
dostępnych w Bibliotece Jogiellortskiej i rozwążenie ich ewentuolnej
przydcrtności dlcr dolszej prqcy ncrd temcrtem modlitwy. Dołqczam linki
do wyników
wvszukiwcrni cr : http s :11ehcrm o. bi. ui. ed u. pllui /s e o rchl
ll
q uetv ?m otch_l = PHRJĄS E &field_l = s &term_l : Modlitwo+Ko
Ą
7-C5%9Bci%C3%B3%C5%82+kqtalicki".&theme=sy§t
; orcrz do
interesujgcego tekstu wjezyku angielskirn: http:/ /
www.i crmescrlison.co.uk /adf / enp54.ndf
Wprowdzie crutor zojmuje się modlitwq chrześcijcrńskq, uderzcr
nieobecnośćw bibliogrcrfii tekstOw no temot prowosłcrwnej teologii
modlitwy. Autor - chcqc uniknqć nieporozumień - powinien wyrcrżnie
stwierdz ić, że krq g j e go z aintere sowcrń obej muj e modlitwe j ude o chrześcijońskq przy czyrn interesuje go głOwnie chrześcijoństwo
zachodnie.
Poniewcrż myśIę,że outor nie poprzestcrnie no rozwożonioch zebronych
w swej procy doktorskiej i w przyszłościzojmie się szeroko pojeĘm
Homo orons/ §ugerowołbym w lekturę studiOw Wcrlterct Burkeńo ncr
temcrt religijności greckiej.

A tokże no temot modlitwy islamskiej

czyli: The Anthropology of Islamic Prayer. W 8r, wchodzq prqce
powstojoce w: The Oxford Centre for Hindu Studies.
Zdc-nie: TemaĘzacja modlitwy w obrębie filozoficzne7o dyskursu I...1
ncrtraficr na, heurysĘczne zakłopotanie. Temo§zcrcji tej zorzuco się
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bowiem już to bezsensowność, ju ż to trywicrlność.Owe stanowiska
heurysĘczne (bez-sensowność,trywialnoś)mo$Q z kolei zaowocować

ia ws z e]ki ch pr ób p o stawi e nia
uporzqdkowanych i rozbudowanych analiqrk aktu modlitwy. Pomij oj q.
niezr ę czno ść sformułowcrni cr, nieforŁunn e,,próby po stowieni a [ ... ]
crncrlityk okŁu modlitwy ...",użycie czctsowniko modolne 8o mo1qjest
niestosowne. Jeślibowiem przyjmiemyjedno z §ch stonowisk
heurys§cznych, to musimy w konsekwencj i ząrzucić próby wszelkich
uporzqdkowonych on crliz.
z

ar zu

ce n

ie

m w punkc i e wyj

S c

Sformułowonie w każdym razie sq ku temu pewne przesłanki, dajgce
zarazem - jok sięwydĘe - dostateczne usprawiedliwienie dla
przeprowadzenia analiz aktu modlitwy w niniej szej pracy - j est
ni ej osne . Cry p rze słonka cokolwiek usp rowiedliwi o ? Usp rawi edliwi cr
wortość!Przesłonki (większcr i mniejszd sq elementcrmi konkretnego
sylogizmu/ nct przykłod kcrtegoryczne1ot z przesłonek zośwynikcr
wniosek sylogizmu. Zatem oj okie przesłonki j crkiego sylogizmu
crutorowi chodzi, dojokiego wniosku prowcrdzqce? Myślę,że tutcrj
chodzi raczej o clrgumenry nie o przesłanki.
Zdcrnie: W ustaleniach wstępnych warto przywołaC fakt, iż
doĘchcząsowq - skromnq bqdZ co bqdt - filozofię modlitwy
z na m i o nuj e wyr a ż na fr a g m e ntarycz n o ść i n i e u p o r z qdk owani e.
Ęm
bardziej zatem na. uwa7ę zasługujc wszelkie próby wprowadzenia aktu
m o dlitwy na p o z i o m up or z qdkowane go dy skursu filo z ofi c z n e
8o ...
Sformułowonie niejosne. Modlitwo wprowodzono no poziom
uporzqdkowcrnego dyskursu filozoficznego przestaje być modlitwq,

chodzi raczej o poddonie crktu modlitwy refleksji i opisonie tej refleksji
i uporzqdkowoniejej, uczynienie z rezultcrtów refleksji
uporzqdkowanego dyskursu filozoficznego. Zątem chodzi o stworzenie
filozofii modlitwy. AuLorzy,I<tOrzy - według crutoro - podjeli tcrkq próbę
(Nć don celle, S choeffler, H e s chel, Welte, Polkin gkorne/ Ri coeur,
Węcłowski, Koniński oroz klosycy... ole i Dietrich von Hildebtondt,
ktOry uporzqdkował filozofi cznie ludzkq e mo cj on crln o ść
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zącrra9cl,Żowonq w modlitwie, w rozprawie ,,Serce" - dokŁorcrnt poruszo tę
sprcrwę) noleżq do kręgu myślichrześcijortskiej (raczej zcrchodniej, nie

prawosłownej) i żydowskiej. Wyznoczo to już no wstępie zakres
z ointe re sowoń outorcr krę gi em myśliJudeo - chrze ścij crński ej i
zapowiodo, że jego homo orcrns do tej kultury noleży. Wszystko to
wa,żrle, bo rozwożanio dokŁorcrnto mojo pretensje do ogólności,jok
widoć jednak ogólność to nie obejmuje człowieko w ogóle i modlitwy w
ogóle.

W sformułowoniu: mniej lubw-ięcej stała relacja człowieka do bóstwa
czy sacrum noleżołoby odrOżniC:

o. odniesienie (intencjonolne) człowiekcr do bóstwo od

b. relocji człowieko i bOstwcr,

tę zcrśod

c. relocji człowieko i scrcrum,

bo socrum nie koniecznie wiqże się z

bóstwem,

r.rioże być

też demoniczrlel ndrodowe hcrródjest

socrum), poństwowe (pctństwo jest socrum), pcrry.jne (portiojest
scrcrum)...,

Sformułowanie Anqnomia mowy i mi]czeniajest nietrcrfne.
,,AnĘnomio (wg. Mcrłej encyklopedii logiki PWN) jest to porcr zdań, z
ktOrych kcrżde w równym stopniu zosługuje no przyjecie,lecz
jednocześnie sq one między sobq sprzeczne i dlatego nie możno przyjlć
obu." Mowcr nie jest on§nomiq milczenio, mowcr i milczenie nie sq
sprzeczne lecz przeciwstowne. Nie jest Lo contrarietaslecz oppositio)
Separacja zatem, jak i wzajemna parycypacja między byami, sq Ęmi
podstawowymi ideami, ktOre funduja relacje jako takq... Sformułowcrnie niejosne. Idee roczej nie fundujo relcrcji między
bY,omi. Ząwąruościidei mogq byC (nie muszq) konkretyzowone in
in divi duo. Pon odto te rmin,,p ortycyp crcj cr" j e st wi elozn o czny ą
znoczenie jego zmienia się w zoleżnościod filozofii, któro mówi o
pdrtycypocji. Termin ,,paĘcypocjo" użyq w rym zdcrniu domogo się
więc dookreślenicr.
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słowo ,,teologiczr'e" w §rtule rozdzig,łu piatego (Teologiczne
uwarunkowania aktu modlitwP uży,o niezby, szczęśliwie,bo sugeruje
ono teologiczny chcrrokter opisu i onolizy.
Ęmczcrsem w prdcy chodzi
raczej o pokcrzoniejokq filozoficznq koncepcję Bogcr przyjeto w procy.

Z szereguuwclg

terminów użybych w procy
przedstcrwiłem kilko, by pokcrzać, że outor - jeśliprcrgnie odsłonic
niewqtpliwe wolory swej procy - powinien jo oprocowaćjezykowo:
crlbo som wyjośnićsens użPych terminów, crlbo wskozcrć żródło, z
ktorego sen§ ten zoczerpnqł. Dotyczy to ncr przykłod oborczonego
wieloznocznościq terminu: akt świadomościczy akt intencjonalny resp.
intencja... kLóre noleżqjużto do psychologii opisowej, już to do teologii
moralnej; bqdt do czystej fenomenologii bqdt do fenomenologicznej
psychologii... w kcrżdym przypctdku znoczgc co innego.
ncr temcrtjezykcr i

Uwogr i oczekiwanicr moje zebrone w recenzji nie sięgajo istoty
ro zp rcrwy doktorski ej m gr Kli mkowski e go wyaż oljo j edyn i e m ój

niepokoj Lowarzy§zqcy niektorym porLiom lektury. Przemyślenie o
ncrstepnie przyjecie lub odrzucenie Ęch uwc,g powinno wydobyć nojow
melĄoryczne zolety prcrc}ł, kŁOre sq niewqtpliwe.
Niesposób streszczoć cołej pra,cyl nie mo zresztgtcrkiej potrzeby.
Uwypukliłem wqtki, kŁore nojbordziej mnie poruszyły i wzbudziły nie
tyle krytykę ile oczekiwcrnie dolszych oncrliz.

Autor nie §le skłcrdcr modlitwę człowieczq zjakichs pier-wotnych i
prostych momentów ile wychodzi od wstępnej intuicji cołości,w ktorej
to cołościelemen§ i mome.rry wydobywo i kolejno omcrwi a. Przy czym
poru§zcr się z swobodnie w obranej problemoĘce wykozujqc §porq

pomysłowośćinterpretcrcyjnq i dobieĘqc włościwemetody
r ozwiqzywonicr n osuwcrj qcych si ę problemów.

procy zo stoło wyczerpuj q co uz ct s crdn i on a, prac o j e st j osno
skonstruowon cr/ p odzi crł n g, r o zdzi crły i p orogro fy zr o zurni oły. P rcrc o
ncrpiscrnojest stcrrcrnnie, choć Autor niekiedy wyraża się mętnie lub
niedokłodnie: wicrdomo o czym i co pisze, jedncrk - jok mi się zdoje -

Tezc-
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zbp moło włożyłwysiłku w sprecyzowonie sensu terminów (powyżej
wyliczyłem kilkcr uwog ncr ten temod. Zapewne - nie możncr wszystkich
terminów zdefiniowoć, w procy do czynienia momy raczej z Ępcrmi
logicznymi określonymipoprzez różnicę i opozycję w stosunku do innych
Ypó*, wokOł ktorych crĘ modlitwy się grupuj q, no.leżyje jednok w
miorę możliwościstoronnie okreSliC.
Proco mo chcrrąkLer interdyscyplinctrn}4, wprowdzie jest prcrcq
filozoficznq odsyłcrjednok i wzbogcrccr refleksje teologicznq ncr temot
modlitwy.

Włodysłow Stróżewski zoproponowoł w ksiqżce ,,O wielkości"opisonie
splotu worŁości w człowieku wyrażeniem: ,,oksjologiczno strukturą
człowiekcr", myślę,że doktoront wpisuje modlitwę w tę strukturę, choć

nie expressis verbis. Modlitwcrjest bowiem wortościqi ustosunkowuje
się do wońości, w przypodku modlitwy, wortościnojwyż szej czy wręcz
poncrdwońości.
Ncr uwo$e zcrsługuje uwypuklenie swoistego nctpięcio między

konkretem cr ogólnościq w bodoniu modlitwy człowieczej, wprcrwdzie
onolizo modlitwy odbywo się w crkcie resp. oktoch idecrcji i opisuje
zoworŁośćidei Homo orcrns, jedncrk modlitwcrjest zo:ra.zer."ri rcrdykcrlnie
indywiducrlna, jest modlitwq tego oto Piotrcr, Konstoncji, Pcrwło,
Teodory, Filemona, Eudoksj i...
Podkreślomukcrzcrnie zwiqzku modlitwy z rozwojem człowieko,
dostrzeżenie, że modlitwo obdcrrzcr człowieko mqdrościq i decyduje
ksztcrłcie indywiducrlnościczłowiekcr, o jego duchowej postcrci.
Za,IeŁq

o

pracyjest wydobycie istotnych momentów modlitwy

pogrupowone ich wokOł centrów, wokOł ktOrych krqżq. Pokcrzcrn ie, że
centro te wiqżqce przeciwieństwo tokie jcrk mowo i milczenie; prośboi

dziękczynienie... grupujq się wokoł osi łqczqcej Bogo i człowieka.
Za,inLeresujqce i cenne uważcrm stwierdzenie, że raczej wdzięczność, nie
rozumienie, jest fundomentcrlnq kotegoriq religii, nie chodzi tu Ęlko o
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wdzięcznośćzo coślecz o wdzięcznośćjoko o pierwszq i fundcrmentolnq
postctwę wobec wielkości,tu - wielkościBogo.
Jednctk rozumienicr outor byncrjmniej nie lekcewcr ży,byłao rym mowcr.

Reosumujoc stwierdz am, że przedstcrwioncr mi do recenzji prcrco
doktorskd mgr. Piotro Klimkowskiego,zcrtf.ułowono Homo ora.ns
spełnio wcrrunki stowicrn e przez ustowę procom doktorskim i wnoszę
wsz cz ęci e d olszych krokOw p rzewodu doktorski e go.

-Pą"rłłffi,rr"rrlIrł/;
pcrweł Toronczewski
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