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Wstęp

* Jan Paweł II, diagnoza stanu duszy Europy i propozycja 

- ‘Duc in altum’

Słowiański papież napisał: 

“mistyka chrześcijańska budowała i buduje chrześcijaństwo w tym, co

najbardziej istotne. Buduje Kościół jako wspólnotę wiary, nadziei i miłości. 

Buduje cywilizację zachodnią z jej pozytywnym odniesieniem do świata” 
(JP II, Przekroczyć próg nadziei”, 2005).

◼ proroczy głos H. U. von Balthasara (+1988) i  K. Rahnera (SJ ( + 1984):  

w trzecim tysiącleciu albo chrześcijanie będą mistykami, albo ich w 

ogóle nie będzie.

◼ M. Luter ( +1546) postulat niewidzialnego kościoła duchowego, a 

Konfesja Augsburska n.t. życia według rad ewangelicznych art. XX i XXVII

◼ mistyka a proces rekatolicyzacji Śląska XVII w.
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1.1. Pojęcie mistyki chrześcijańskiej

Osobowa komunia z Bogiem jest źródłem, istotą, drogą i celem chrześcijańskiego 

życia duchowego. Natomiast jego szczytem jest mistyka.

ks. prof. Marek Chmielewski z KUL), stwierdza iż mistyka jest:

“bezpośrednim zjednoczeniem Boga z chrześcijaninem, doświadczanym w centrum

osobowego bytu mistyka (czyli w tzw. ‘dnie duszy’) i dokonujące się pod 

habitualnym wpływem darów Ducha Świętego. 

Ma zatem charakter doświadczenia biernego i jako takie jest wyłączną inicjatywą 

Boga trójosobowego. Nie można zatem tak rozumianej mistyki utożsamiać z 

różnego rodzaju zjawiskami nadzwyczajnymi, czy komunikacjami mistycznymi”.

1. Komunia z Bogiem - chrześcijańska mistyka 
i jej zagrożenia
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1.1. Pojęcie mistyki chrześcijańskiej (c.d.)

Mistyka chrześcijańska osiągnęła swój szczyt w refleksji teologicznej i 

doświadczeniu św. Jana od Krzyża (+1591) i św. Teresy z Avila (+1582). Opisali 

oni rożne stopnie, stany człowieka znajdującego się na drodze do Boga i 

mistycznego z Nim zjednoczenia. 

Po okresie okresie rozwoju mistyki, zarówno w sensie przeżyciowym,

jak i teoretyczno-teologicznym, w drugiej połowie XVII w., na skutek potępienia 

kwietyzmu, zaznaczyło się w teologii osłabienie zainteresowania problematyką 

mistyczną.

W historycznym rozwoju życia mistycznego dokonało się podstawowe rozróżnienie 

na:

tzw. mistykę spekulatywną - esencjalną (Wesenmystik; gł. przestawiciele to 

mistycy reno-flamandcy XIV w.)

i mistykę afektywną, oblubieńczą - nupcjalną (Brautmistyk; przedstawicielami 

tego nurtu są m.in. wielcy mistycy hiszpańscy XVI-XVII w.)
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1.2. Współczesne zagrożenia chrześcijańskiej mistyki

W historii Kościoła nie brakowało pseudoascetów i pseudomistyków, stąd 

Kościół od wieków cechuje w tym względzie postawa wielkiej roztropności i 

mądrości. Natomiast  na określenie fałszywej mistyki od XVII w. używa się  

terminu ‘spiritualizm’, mającego wiele odcieni znaczeniowych.

Do zagrożeń autentycznej mistyki od wieków należą m.in.: psychologizm, 

synkretyzm i gnostycyzm. W dobie współczesnej, stosunkowo często spotykamy 

myślicieli, którzy chcąc uzyskać poznanie prawdy na drodze swego rodzaju 

oświecenia, proponują okultyzm, magię, astrologię, spirytyzm, parapsychologię. 

Są to przedstawiciele odradzających się w postmodernizmie pseudoreligii, głównie 

gnozy i neognozy, ezoteryzmu i spirytyzmu, New age.

Co więcej, osoby te niekiedy usiłują dla swoich celów zawłaszczyć chociażby 

doktrynę znanych chrześcijańskich mistyków (m.in. Angelusa Silesiusa). 
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1.3. Śląscy spirytualiści XVII w.

W wieku XVI do sekt zaliczani byli: 

1) mennonici (anabaptystycznym odłamem protestantyzmu i jedną z dziesięciu 
zasadniczych sekt powstałych w jego łonie po 1535 r. (swą nazwę wywodzi od 
swego założyciela Menno Simonsa *1496 +1559).
2) oświeceni (alumbrados, iluminados, Illuminati, Erleuchtete). Mistyczny i 
paramistyczny ruch poszczególnych osób i całych grup w Hiszpanii XVI-XVII w.

W  XVII w. liczba sekt w pewnym stopniu jeszcze wzrosła:
1) kolegianci (ok.1621-1787) - holenderski odłam remonstratów (arminianizmu) 
powstały po synodzie w Dordrechcie (1619 r.) w wyniku kontrowersji w 
holenderskim Kościele Reformowanym.
2) kwietyści - prąd duchowy o tendencjach heterodoksycznych, który pojawił się 
w chrześcijańskiej pobożności XVII w. (M. Molinos). 
3) pietyści -byli przedstawicielami ruchu reformistycznego w łonie 
protestantyzmu, zainicjowanego w 2 poł. XVII w. w Holandii, szerzącego się w 
Niemczech (także na Śląsku, główne ośrodki to Frankfurt n. Menem, Halle, 
Westfalia, Wirtemberga...)
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1.3. Śląscy spirytualiści XVII w. (c.d.)

◼Na Śląsku w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlała się tu 
sytuacja Europy, a więc żywotne tam sekty ze względu na panujące w 
tym regionie zainteresowanie religijne i tutaj znajdowały  podatny grunt. 

◼ Sama reformacja rozprzestrzeniła się na Śląsku szybko , gdyż sprzyjali 
jej ówcześni katoliccy biskupi. Obecnie obok braci czeskich, spotykamy 
tu wyznawców kalwinizmu i luteranizmu. Ten ostatni cieszył się 
autonomią, przeżywał jednak skostnienie i kryzys.

◼ Źródeł jego odrodzenia szukano zarówno w kręgach kalwinów 
(pierwszego nurtu reformy luteranizmu), a także w pismach mistyków 
nadreńskich i niektórych wcześniejszych autorów pozostających jednak 
pod wpływami panteizmu, algebry, alchemii i astrologii. 

◼ W konsekwencji prowadziło to do powstawania dziwnych doktryn m.in 
w takich kręgach jak: sakramentarze, ugrupowanie pastora Marcina 
Mollera, Kwiryniusza Kulmanna, ruchu ‘Fraternitas Rosae Crucis’ 
(Rosenkreutzer; nawiązującego m.in. do myśli Joachima de Fiore) oraz 
zwolenników śląskiego reformatora i pisarza religijnego Kaspra 
Schwenckfelda von Ossig ( + 1561; jego wpływ zaznaczył się również 
w początkowej fazie pietyzmu).
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1.3. Śląscy spirytualiści XVII w. (c.d.)

Swego rodzaju “instytucją” zmierzającą do odnowy pobożności 
luterańskiej był od 1649 r. oleśnicki książę Sylwiusz Nimrod 
Wirtemberski (+ 26 IV 1664).

Kolejny charakterystyczny krąg tego regionu, to śląscy spiritualiści (wg 
protestantów mistycy).

Zwłaszcza trzej z nich: 

Jakub Böhme (+1624),

Daniel Czepko (+ 8 IX 1660), 

Abraham von Franckenberg (+ 25 VI 1652)

wchodziło w krąg bezpośrednich relacji, lub przynajmniej zainteresowań, 

przyszłego Anioła Ślązaka. 
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2. Zarys mistyki Anioła Ślązaka 
(*1624 + 9 VII 1677)
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2.1. Autor i jego pisma mistyczne
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2.1. Autor i jego pisma mistyczne (c.d.)

* ok. 24 XII 1624 r.  we Wrocławiu przychodzi na świat Johannes Scheffler

* 1639-1643  nauka w  prestiżowym  gimnazjum św. Elżbiety

* 1643-1648  studia uniwersyteckie w Strasburgu, Lejdzie i Padwie 

*  9 VII 1648 Padwa, tytuł doktora filozofii i medycyny

* XI 1649- XII 1652 Oleśnica, nadworny lekarz księcia Nimroda

* 12 VI 1653 uroczysta konwersja na katolicyzm

* 1957  publikacja dwóch najważniejszych dzieł mistycznych

* 29 V 1661 Nysa, święcenia kapłańskie

* 1664-1666 Wrocław, doradca i marszałek dworu biskupa Sebastiana Rostocka 

*  9 VII 1677  zmarł na gruźlicę, w przytułku krzyżowców we Wrocławiu
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Pisma mistyczne:

* Geistliche Sinn- und Schlußreime (1657)

* Heilige Seelenlust (1657)

* Cherubinischer Wandersmann (1674)

Przekład:

»Die Evangelische Perle« (1676).
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W przeciągu ośmiu lat życia przeżytego w odosobnieniu (1653-
1661) Angelus Silesius przygotował  dwa epokowe utwory 
poetyckie.

Pierwsze z nich, to  główne dzieło jego życia, po raz pierwszy 
wydane w Wiedniu 1657 r. 

- “Geistreiche Sinn- und Schlussreime”, które dopiero 
- po ośmiu latach, w drugim wydaniu z 1675 r. zostało 

poszerzone o Księgę Szóstą i pod nowym tytułem
- “Cherubinischer Wandersmann” - Cherubowy 

Wędrowiec, przyniosło Silesiusowi szczególny rozgłos.

Drugim dziełem, wydanym również w 1657 roku, była 
Święta radość duszy albo duchowe pieśni pasterskie 
(“Heilige Seelen-Lust oder Geistliche Hirten-Lieder 
der in ihren Jesum verliebten Psyche”). 

Początkowo w 1657 roku  Śląski Anioł opublikował we Wrocławiu
trzy części tego utworu, a następnie jeszcze w tym samym roku 

czwartą część ale już osobno. 



19

2.2. “Korzenie” mistyki Angelusa Silesiusa

Znaczący wpływ na kszałt mistyki A. Silesiusa
wywarły dzieła największych hiszpańskich mistyków karmelitańskich i jezuickich.

Jaime Tarracó w rozprawie n.t. J. Schefflera i mistyki hiszpańskiej wymienia

I.) ŹRÓDŁA BEZPOŚREDNIE:

A) dzieła mistyczne:
1. - Jana od Krzyża OCD, ‘Flamma Amoris Viva’; 
2. - Luisa de la Puente SJ, ‘Vita P. Baltasaris Alvarez’;

B)  traktaty:
1. - Nicolás de Jesús María OCD, Phrasium Theologiae Mysticae Elucidatio’;

2. - Jaime Alvarez de Paz SJ, ‘De vita Spirituali ejusque perfectione’, t. 1;

3. - Alvarez de Paz SJ, ‘De inquisitione pacis sive studio orationis’, t.3;
4. - Bartolomé de los Mártires OP (z Portugalii), ‘Compendium Spiritualis 
Doctrinae’.
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C) jest bardzo prawdopodobym że  źródłami były
trzy kolejne dzieła mistyczne:

1. - ‘Divinae Orationis sive a Deo infusae methodus, natura et gradus’; 
2. - Teresy od Jezusa OCD, ‘Castellum animae vel Septem Mansiones’; 
3. - Jana od Krzyża OCD, ‘Ascensus Montis Carmeli’

oraz dwa traktaty mistyczne Thomása de Jesús OCD:
1.- ‘Divinae orationis sive a Deo infusae methodus, natura et gradus’;
2. - ‘De Contemplatione divina’.

II.) Za pośrednictwem pism:
Thomása de Jesús OCD, 
Francisco Suáreza SJ, 
Jaime Alvarez de Paz SJ, 

korzystał Angelus Silesius z dzieła:

‘Pro Theologia Mystica Clavis’
‘Theologia Mystica’ pióra Maximiliana Sandaeusa SJ (+ 21 VI 1656)
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2.3. Kluczowe tematy mistyki Anioła Ślązaka

W naszym syntetycznym wykładzie przybliżymy przesłanie Angelusa Silesiusa, 

podejmując kolejno zagadnienia:

(1.) osoba kochająca jako podmiot mistyczny,

(2.) Silesiusowe pojęcie mistyki,

(3.) droga wiodąca do mistycznego zjednoczenia (komunii), 

(4.) zaślubiny mistyczne z niepoznawalnym Bogiem, który jest Miłością.
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2.3.1. OSOBA KOCHAJĄCA JAKO PODMIOT MISTYCZNY

Wiersze Angelusa Silesiusa są pisane w pierwszej osobie (Ich, ja), co 

wyraźnie podkreśla  podmiotowość. Jest to zwrot retoryczny, stosowany w 

celu aby nie pouczać mistyka - Czytelnika, ale towarzyszyć mu w drodze 

ku Trójjedynemu Bogu. Czytamy więc:

ChW I,5 - Nie wiemy czym jesteśmy

Ja nie wiem sam, czym jestem, bo nie tym, co wiem:

I rzeczą, i nierzeczą: punktem, kręgiem też.

ChW V,120 - W człowieku jest dwóch ludzi

Ludzi we mnie dwóch: co Bóg chce pierwszy mieć

Drugi zaś, co świat, co diabeł i co śmierć.
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2.3.1. OSOBA KOCHAJĄCA JAKO PODMIOT MISTYCZNY

Mistyk przeżywa swoje rozdarcie i brak tożsamości.
Nosi w sobie jednak człowieka wewnętrznego,
którego Silesius nazywa istototowym, czyli znającym cel do którego dąży.

ChW II,71 - Człowiek istotowy
Jest istotny człowiek niczym sama wieczność,
Która jest niezmienna, obca jej zewnętrzność.

ChW II, 30-Przypadek i istota
Człowieku, bądź istotny: bo gdy świat przeminie
Istota pozostanie, zaś przypadek zginie.

ChW IV,12 - W jednym pełnia zbawienia
W jednym me zbawienie, w jednym jest mój spokój
Więc mijam inne rzeczy, to jedno mam na oku.
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2.3.2. SILESIUSOWE POJĘCIE MISTYKI

Autor ‘Cherubinowego wędrowca’ trafnie ujął istotę mistyki 
chrześcijańskiej: stajemy się mistykami wtedy, gdy ciało, duszę i ducha 
wspólnie mamy z Bogiem, gdy ja staję się Bogiem.

ChW I,212 - Ja jak Bóg, Bóg jak ja
Bóg jest tym, czym jest: ja, czym przezeń jestem:
Lecz kiedy znasz jednego, znasz mnie i Jego pewnie.

Silesius podkreśla że rzeczywistośc mistyczna, jest darem, absolutnie 
przekraczającym ludzkie możliwości.

ChW II,70 - Bóg chętnie się oddaje
Bóg daje się bez miary: im mocniej się go czuje,
Tym hojniej i prawdziwiej On się ofiaruje.

ChW II,16 - On dla mnie, ja dla Niego
Bóg jest dla mnie dzieckiem, leży w Panny łonie,
Abym jemu równym, wielkim stał się Bogiem.
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2.3.3 DROGA WIODĄCĄ DO MISTYCZNEGO ZJEDNOCZENIA (KOMUNII)

Człowiek potrafi odnależć Boga w sobie.

Anioł Ślązak stara się nakłonić człowieka, aby powrócił do siebie i w swym 

wnętrzu szukał Boga i nieba.

ChW I, 82 - Niebo jest w Tobie

Ach stójże, dokąd gonisz, niebo wszak jest w tobie

Gdzie indziej szukasz Boga, więc mijasz z Nim się co dzień.

ChW V, 235 - Wieczność jest nam wrodzona

Wieczność jest nam tak bliska, tak wspólna, 

że chcemy czy nie chcemy, musimy być wieczni.
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Współpraca mistyka w dialogu z Bogiem, polega na:
uwalnianiu się od zbytecznych przywiązań,
stwarzaniu wewnętrznej przestrzeni, 
wyciszeniu się wewnętrznie,
włosi mają termin który dobrze oddaje tę postawę –
“nulla d’amore” - być nicością z miłości.

ChW I, 22 - Oddanie
Jak ty się Bogu oddasz, tak uczyni Tobie:
Nie więcej i nie mniej w potrzebie cię wspomoże.

ChW II, 135 – Nieskrępowanie
Nie pragnę siły, sztuki, mądrości ani złota,
Chę tylko być jak dziecko u mojego Ojca.

ChW II, 136 - Nieskrępownie (2)
Wyjdź, to wejdzie Bóg; gdy umrzesz, żyjesz Bogiem;
Nie bądź, będzie On; nic nie czyń, wszystko możesz.
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Najlepszym przewodnikiem na drodze powrotnej do Boga

jest miłość do Jezusa Ukrzyżowanego

i  Duch błogosławieństw ewangelicznych.

ChW II, 257 - Ty też umrzyj dla Niego

Śmierć Chrystusa nie pomoże ci, dopóki ty,

mój chrześcijanie, sam nie umrzesz dla Niego w Nim.

Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi

Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi

(A. Mickiewicz)
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Autentyczne życie mistyka świadczy o tym,
że miłością Boga kocha samego Stwórcę
i wszystkich ludzi. Staje się miłością.

ChW II, 71 Ziemski Serafin
Może serafinem stać się już na ziemi;
Ten, kto swoje serce w czystą miłość zmieni.

ChW I,23 - Duchowa Maryja
Maryją stać się muszę i Boga rodzić ze mnie,
Ażeby On na wieki zapewnił mi zbawienie.
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2.3.4. ZAŚLUBINY MISTYCZNE Z NIEPOZNAWALNYM BOGIEM, 
KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ

Myśl teologiczna Angelusa Silesiusa podejmuje temat mistycznego 

zjednoczenia 

opisując w nim stan najwyższej jedności człowieka z Bogiem.

Ilustruje je symbolika duchowych zaślubin.

ChW III,79 - Duchowe zaślubiny

Zaślubia duszę mą Syn Boży; oto On

Na miejsce wiedzie ją, gdzie stoi Boski Tron.

Duch Boży daje ślub, wino w swej czerwieni

To oblubieńca Krew, Ciało strawą zasię.

Komnatą i łożem w zaślubienia czasie

Łono Ojca, w którym trwamy zatopieni.
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Istotnym owocem stanu zjednoczenia, według Anioła Ślązaka -
człowiek staje się Bogiem.

ChW VI,128 - Kto chce do Boga, musi stać się Bogiem

Kto do Boga zmierza, Bogiem niech się staje;

Tylko wtedy bowiem Bóg mu siebie daje.

Kolejna cecha zjednoczenia mistycznego przekształcającego, człowiek 
cieszy się stałą obecnością Trójcy Świętej.

ChW IV, 61 - Zbłąkanych i odnalezionych

Grosz jest duchem, syn - ciałem, owca zaś mą duszą,

które błądzić przez liczne przeciwności muszą.

Tam mnie Trójca Święta ciągle poszukuje:

Ojciec syna swego, Duch zaś grosz znajduje,

Pasterz Jezus bierze owcę swą do siebie.

Tak zgubiony trzykroć, trzykroć jestem w Niebie.
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Inną charakterystyczna cechą zjednoczenia 

przekształcającego

jest pragnienie oglądania Boga twarzą w twarz.

ChW II,83 - Duchowa góra

Jestem górą w Bogu, muszę wejść na siebie;

By mi swe oblicze Bóg odsłonił w niebie.

Niezależnie jednak od bogactwa treści
‘Cherubinowy wędrowiec’ jest w pierwszym rzędzie 
dziełem poetyckim i popularyzatorsko-mistycznym.
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W celu systematycznego przekazu zawartej w nim 
teologii mistycznej należałoby jego 1675 aforyzmów uszeregować 
na nowo, tym razem według logiki procesu “powrótu duszy do 
Boga”, który stanowi trzon przesłania Angelusa Silesiusa.

Nie mniej z teologicznego punktu widzenia, jak to na 

gruncie polskim jednoznacznie podkreśla Siostra K. J. Wiśniewska 

OSB, Ojciec prof. J. A. Kłoczowski OP i Ksiądz prof. St. Urbański,

prezentowana tu mistyka ma charakter

antropologiczny, 

chrystocentryczny,

trynitarny, 

eklezjalny

oraz przeżyciowo-studyjny.
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4. Wnioski

4.1.  Świadomość rozwoju mistyki 

4.2.  Mistyka księdza Angelusa Silesiusa (+ 1677)

4.3.  Mistyka - trynitarny egzemplaryzm opata Bernarda 

Rosy SOC (+1696)

4.4.  Mistyka, reforma katolicka, kontrreformacja na Śląsku

4.5.  Miejsce mistyki ks. Angelusa Silesiusa i Bernarda Rosy 

SOC w dziejach polskiej duchowości
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4.1. Świadomość rozwoju mistyki

* postrzegalna również u mistyków katolickich od XII w., a nasilająca się w 

XVII w. tendencja skupiania się coraz bardziej na badaniu stopni 

wewnętrznej kontemplacji, osiągnęła punkt kulminacyjny. Przy tym w 

kwietyźmie przybrała chorobliwy kształt (pasywność i indyferencja 

wobec zbawienia) i została osądzona przez Kościół.

* W konsekwencji w XVII i XVIII w. z jednej strony zabrakło znaczących 

mistyków, a z drugiej nadal żywotną była postawa skupiania uwagi na 

drugorzędnych doświadczeniach mistyczynych natury paranormalnej i 

psychosomatycznej.

* W tym kontekście, narastającego dekadentyzmu mistyki, tym bardziej 

należy docenić mistykę obu prezentowanych Ślązaków
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4.2.  Mistyka księdza Angelusa Silesiusa (+ 1677)

* Wobec narastającego zagrożenia ze strony umacniającego się sw życiu 

duchowym subiektywizmu i wyrastającego pietyzmu (1675 główne dzieło Ph. 

Spencera) Anioł Ślązak zareagował jako filozof, katolicki kapłan, mistyk i poeta.

* W efekcie z językową wirtuozerię (“Mozart języka niemieckiego”), wielką 

komunikatywnością wobec elit i prostego ludu, w krótkim czasie i w dwu różnych 

dziełach, dwom odmiennym grupom adresatów (w złożonym i wyrafinowym 

kształcie literackim, ludziom wykształconym oraz w prostej formie, nawet pieśni 

religijnej, zwykłemu ludowi) podarował on niezwykle dojrzałą syntezę mistyki 

(uwzględniała ona m.in. dzieła największych mistyków hiszpańskich XVI w.).

* Swoje największe dzieła mistyczne napisał tylko po niemiecku, choć z pewności 

znał język polski. Zarówno jego teologię jak i doktrynę mistyczną cechują 

wszystkie znamiona zdrowej  nauki katolickiej
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4.3.  Mistyka - trynitarny egzemplaryzm opata 
Bernarda Rosy SOC (+1696)

* Znane są różnego typu zasługi opata Bernarda Rosy, ale mniej zbadana i 

doceniona jest jego rola jako pisarza teologiczno- ascetycznego.

* W ostatniej dekadzie życia (lata 1688 i 89) opublikował on dwa oryginalne pisma 

mistyczne. Nadał im kształt niemiecko i polsko-języcznych modlitewników 

brackich, adresowanych do konfaternii św. Józefa, gromadzącej w tym czasie ok. 

50 tys. członków.

* W tym przypadku należy cenić Rosę nie tyle za formę użytego języka (w bardzo 

skromnej mierze odwołuje się on do poezji). Natomiast pionierskim i odważnym 

posunięciem opata Rosy było  wyjście do licznej społeczności bractwa, w której

grot stanowili ludzie świeccy, z popularną wersją najwyższej rangi mistyki 

katolickiej.

* Odwołując się do mistyki św. Bernarda z Clairvaux, w oparciu o teksty liturgiczne 

liturgii godzin, modlitwy i własne komentarze teologiczne, stworzył opat 

oryginalną syntezę, przybliżającą mistykę oblubieńczą zawartą w programie 

‘powrotu duszy do Boga’ (trynitarny egzemplaryzm).
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4.4. Mistyka, reforma katolicka, kontrreformacja na Śląsku

* Najbardziej dojrzałe pisma mistyczne dwóch doktorów filozofii Angelusa 

Silesiusa (1657 i 1668) i Bernarda Rosy SOC (EKr  1689 oraz ZD 1688) 

przypadają z jednej strony na pierwszą fazę etapu katolickiej reformy Śląska 

(1665-1742), a z drugiej na narastające po 1675 r. zagrożenie ze strony 

pietyzmu, zamierzającego odnowić i “uatrakcyjnić” skostniały ortodoksyjny 

luteranizm.

* Liczna społeczność bractwa św. Józefa ok. 100 tys.  XVII/XVIII w. (członkami 

byli przedstawiciele różnych warstw społecznych i różnych powołań kościelnych), 

dla których zdrowa doktryna mistyczna stanowiła ożywiającą duchowość i ważny 

element formacyjny, należy zaliczyć do współtwórców katolickiej reformy Śląska.

* Wraz z nimi opactwo krzeszowskich cystersów, dla których bractwo było 

największym forum duszpasterskim, stanowiło jeden z najważniejszych 

ośrodków kontreformacji i integracji Kościoła katolickiego na Śląsku.
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4.5. Miejsce mistyki Angelusa Silesiusa i Bernarda Rosy
w dziejach polskiej duchowości

Pomimo że Polska tego okresu nie miała wielu wybitnych mistyków, to jak 

dotąd brakuje opracowania dziejów duchowości, z uwzględnieniem 

śląskiej mistyki (w tym z dotąd małoznaną doktryną A. Silesiusa) oraz 

całościowej oceny jej wkładu.

Natomiast w miarę liczne było XVII-wieczne grono polskich pisarzy 

teologiczno-ascetycznych. Spotykamy ich w zakonie:

• benedyktyńskim (M. Mortęska, zm. 1631);

• karmelitańskim (M. Opacki, zm. 1627;  S. Kucharski, zm. 1653;  H. Cyrus, zm. 

1647; A. M. Marchocka, zm. 1652; J. Stobieńska, zm. 1649);

• u dominikanów (Mikołaj z Mościsk, zm. 1645),

• u jezuitów (J. Tyszkiewicz, zm. 1625; M. Łęczycki, zm. 1653).

Dla dalszych prac porównawczych wielce przydatnym byłoby usytuowanie 

polskich i śląskich pisarzy teolologiczno-ascetycznych w szerszym 

kontekście dorobku chrześcijaństwa zachodniego.



39

DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ

Tadeusz FITYCH, ks. prof. WWSZiP dr hab.


