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Odnosząc się do kwestii metodologicznych, muszę także podkreślić, że 
przyjmuję niejako a priori, iż Dzienniczek jest tekstową pozostałością po 
fenomenie doświadczenia mistycznego. Założenie to pozwala wprawdzie 
ująć w nawias pytania związane z orzekaniem o autentyczności zawartych 
w tekście relacji, nie sposób jednak uniknąć podjęcia problemów związanych 
z wykorzystaniem poszczególnych pojęć. Terminy takie, jak „doświadczenie”, 
„mistyka”, „szaleństwo” czy „lęk”, wymagają zatem precyzyjnego zdefi nio-
wania w obrębie niniejszego tekstu. 

POJĘCIA I DEFINICJE

Prezentacja zagadnienia obecności śladów lęku przed szaleństwem 
w Dzienniczku napotyka problem rozumienia i stosowania podstawowych, 
często używanych terminów, jak na przykład „doświadczenie”11. W kontekście 
analizy zapisków Faustyny Kowalskiej trudność ta łączy się bezpośrednio 
z wątpliwościami dotyczącymi rozróżniania pojęć takich, jak „doświadczenie 
religijne”, „przeżycie religijne” czy „doznanie religijne”. W niniejszym tekście 
pojęciu doświadczenia przypisuję najszerszy zakres znaczeniowy i uznaję je 
za centralne w stosunku do pozostałych terminów12. Określenie „przeżycie” 
stosuję w węższym zakresie, a więc tam, gdzie konieczne jest podkreślenie 
momentu emocjonalno-uczuciowego13, natomiast przez „doznanie” rozumiem 
efekt działania silnego bodźca, gdzie komponenty emocjonalno-uczuciowe są 
jednak słabiej akcentowane niż w przeżyciu14. Przyjmuję przy tym koncepcję 
doświadczenia, która wyrasta poza ramy koncepcji przeżycia, doświadczenie 
bowiem – na co zwraca uwagę Karol Wojtyła – zawiera istotne momenty 
intelektualne15. Nie sposób pominąć w tym miejscu także kwestii różnicy mię-
dzy znaczeniami terminów „przeżycie (doświadczenie) religijne” i „przeżycie 
(doświadczenie) mistyczne”.

11  Szerzej na temat funkcjonowania terminu „doświadczenie” w dyskursie humanistycznym 
zob. D. W o l s k a, Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Universitas, 
Kraków 2012. 

12  Por. m.in. S z y m o ł o n, dz. cyt., s. 15; X.  G l i s z c z y ń s k a, Wstęp, w: Człowiek 
jako podmiot życia społecznego, red. X. Gliszczyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroc-
ław 1983, s. 13-15; zob. też: S. K o w a l c z y k, Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym w lit-
eraturze fi lozofi cznej, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, red. W. Słomka, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 59-78. 

13  Por. S z y m o ł o n, dz. cyt., s. 15.
14  Por. tamże, s. 17. 
15  Zob. K. W o j t y ł a, Osoba: podmiot i wspólnota, w: tenże, „Osoba i czyn” oraz inne studia 

antropologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 371-414. 
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Termin „przeżycie (doświadczenie) religijne” odnosi się do szerokiego 
spektrum zjawisk, których istotowym elementem jest „religijny przedmiot”16. 
Wprowadzenie terminu „mistyka” oraz związanych z nim pojęć „przeżycia 
mistycznego” i „doświadczenia mistycznego” wymaga określenia, w jakim 
stosunku pozostają wymienione nazwy do szerokiej kategorii „przeżyć” i „do-
świadczeń”  religijnych – innymi słowy, kiedy i w jakich warunkach stosowa-
nie terminu „mistyka” jest uprawnione. 

Ponieważ samej tej kwestii można by poświęcić osobny artykuł, na potrze-
by niniejszego tekstu przyjmuję wąskie rozumienie „mistyki”, zgodnie z tra-
dycją jezuickiej szkoły duchowości, gdzie termin ten stosowany był do opisu 
doświadczeń niezwykłych, ale obejmujących zarówno stany wewnętrzne, jak 
i przejawy zewnętrzne17. Zgodnie z tą defi nicją do ascezy i prostszych postaci 
przeżyć religijnych odnosi się pojęcie „życia wewnętrznego”18. Odnosząc termin 
„mistyka” ściśle do zespołu kategorii związanych z „przeżyciem religijnym” 
i „doświadczeniem religijnym”, odwołuję się przede wszystkim do klasyfi kacji 
dokonanej przez Charlesa Glocka i Rodeya Starka oraz do stworzonej przez 
nich typologii przeżyć religijnych, gdzie przeżycie objawienia zwane przeży-
ciem mistycznym  stanowi szczególny rodzaj, typ lub etap przeżycia religijnego, 
w którym istotne jest wyraziste funkcjonowanie czynnika nadprzyrodzonego19. 
Przeżycie mistyczne stanowi zatem szczególny rodzaj szerzej pojmowanego 
przeżycia religijnego, a doświadczenie mistyczne jest typem doświadczenia 
o charakterze religijnym. 

Należy również zwrócić uwagę, że terminy „mistyka” i „mistycyzm” należą 
do pojęć często używanych zamiennie. Analizując fragmenty Dzienniczka św. 
Faustyny, w oczywisty sposób pozostajemy w kręgu doświadczeń zakorze-
nionych w chrześcijaństwie. Na oznaczenie chrześcijańskich (a więc ukierun-
kowanych na osobę Chrystusa) doświadczeń mistycznych przyjmuję zatem 

16  Por. A. V e r g o t e, Religione, fede, incredulità. Studio psicologico, San Paolo Edizioni, Mila-
no 1985, s. 25-37. Wyodrębniając przedmiot religijny, można – według Vergote’a – odróżnić przeżycie 
religijne od poznawczego, moralnego i estetycznego. Por. też: S z y m o ł o n, dz. cyt., s. 20.

17  Danuta Gawlińska słusznie wskazuje, że termin „mistyka” często bywa rozumiany opacznie 
i łączony z potocznie pojmowaną „cudownością”, której elementami są tylko zewnętrzne zjawiska, 
takie jak lewitacja, prorokowanie czy uzdrawianie. Por. D. G a w l i ń s k a, Antropologia doświad-
czenia mistycznego. Studium na podstawie pism św. Faustyny Kowalskiej, praca doktorska, Wroc-
ław 2013, s. 18-25 (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=24348&from=FBC).

18  Karol Górski pisze, że w polskiej duchowości szczególnie zaznaczały się dwa prądy – jezuic-
ki, który stał się później w Polsce powszechniejszy, oraz drugi, związany ze szkołami dominikańską 
i karmelitańską, w których termin „mistyka” stosowano na określenie przeżyć religijnych związa-
nych z sakramentami Kościoła, przede wszystkim z Eucharystią. Por. K. G ó r s k i, Zarys dziejów 
duchowości w Polsce, Znak, Kraków 1986, s. 16.

19  Zob. Ch.Y. G l o c k, R. S t a r k, Religion and Society in Tension, Rand McNally & Co., 
Chicago 1965.
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termin „mistyka”, określenie „mistycyzm” zachowując dla ogółu doświadczeń 
mistycznych, tak chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich20.

Termin równie problematyczny, szczególnie w związku z doświadczaniem 
rzeczywistości sacrum, stanowi „szaleństwo” – kwestia jego rozumienia w kon-
tekście doświadczeń religijnych, szczególnie doświadczenia mistycznego, jest 
niezwykle złożona. Sam termin „szaleństwo” nie jest precyzyjny – nie można 
bezwzględnie i w każdym wypadku utożsamiać go z chorobą psychiczną; 
pojęcie „szaleństwa” należy bowiem raczej do kategorii kulturowych niż do 
klasyfi kacji medycznych. W niniejszym tekście „szaleństwo” defi niuję jako 
stan, w którym dochodzi do wykroczenia poza społecznie przyjęte normy na 
skutek zaburzeń umysłu. Określenie to bliskie jest defi nicji zaburzeń psychicz-
nych zaproponowanej w Leksykonie psychiatrii z roku 1993, opisującej je 
jako „ogół zaburzeń czynności psychicznych i zachowania, zwykle będących 
źródłem cierpienia lub utrudnień w funkcjonowaniu społecznym”21. 

Sprawą najbardziej znaczącą w związku z defi niowaniem szaleństwa wy-
daje się pojęcie normy – przekraczanie norm jest bowiem zjawiskiem wspól-
nym dla szaleństwa i mistyki. Doświadczenie mistyczne sytuuje się bowiem 
„na granicy ludzkiego istnienia”22, a nawet ją przekracza23, powodując wyjście 
człowieka poza jego normalną kondycję24. Według Zenona Uchnasta przedmiot 
przeżycia religijnego musi być ujmowany jako całkowicie inny, wykraczający 
zupełnie poza moje „ja” i mój świat25. Rozpatrując doświadczenie mistyczne 
jako drogę ku zjednoczeniu z jego przedmiotem, należy zatem założyć, że musi 
w nim zostać przekroczona ograniczoność ludzkiej egzystencji26 – następuje 
bowiem wejście w obszar tego, co jest „całkowicie inne” . Mistyk może zatem 
przeżywać lęki związane z szeroko pojętym zerwaniem z ludzką normą.

Rozpatrując kwestię szaleństwa w ścisłym związku z doświadczaniem 
sacrum, należy także zwrócić uwagę, że w toku analizy niektórych tekstów 

20  Por. G ó r s k i, dz. cyt., s. 16.
21  S.  P u ż y ń s k i, hasło „Zaburzenia psychiczne”, w:  Leksykon psychiatrii, red. S. Pużyński, 

PZWL, Warszawa 1993, s. 526.
22  M. Z a w a d a, Przy źródle czerpania. Słowo redaktora, w: Antologia mistyki polskiej, 

red. M. Zawada, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, t. 1, s. 10n.
23  Według Abrahama Maslowa religijność może prowadzić do uaktywnienia sfery nieświa-

domej, do „szczytowego” doświadczenia „pełni swojego istnienia”, a więc nie wykracza poza to 
istnienie. Por. A. M a s l o w, Religions, Values, and Peak-Experiences, Ohio State University Press, 
Columbus 1964, s. 23-25, 45-52.

24  Por. A. S a k a g u c h i, Poznanie poza językiem. Przypadek religijnego doświadczenia mi-
stycznego a jego wysłowienie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 20(2013) 
nr 1, s. 59. 

25   Por. Z. U c h n a s t, Koncepcje religijności w psychologii humanistycznej, w: Psychologia 
religii, red. Z. Chlewiński, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1982, s. 135-138.

26  Por. J.A. K ł o c z o w s k i, Czym jest religia, w: tenże, Między samotnością a wspólnotą. 
Wstęp do fi lozofi i religii, Biblos, Tarnów 1994, s.15. 
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trudno oddzielić od siebie te dwie rzeczywistości. Szaleństwo związane z do-
świadczeniem religijnym ma bowiem w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa 
bogatą historię27, o której wypada pamiętać, rozważając zagadnienie lęku przed 
szaleństwem w kontekście Dzienniczka.

Istotne wydaje się w szczególności to, że źródła pojmowania postawy sza-
leńca jako wzoru świętości odnajdujemy już na kartach Starego Testamentu: 
Izajaszowi Bóg nakazuje chodzić nago i boso (por. Iz 20,3), Jeremiaszowi 
prorokować z jarzmem na szyi (por. Jr 27,2), Ozeasz zaś z boskiego rozkazu 
pojmuje za żonę prostytutkę (por. Oz 1,2). Figura biblijnego proroka nosi 
niejednokrotnie rys dziwności, który przez otoczenie bywa rozpoznawany 
jako oznaka osunięcia się w stan szaleństwa28. „Szaleństwo Chrystusowe” jako 
ideał życia wewnętrznego czerpie inspirację przede wszystkim z Pierwszego 
Listu św. Pawła do Koryntian: „Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry 
na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość” (3,18). Te biblijne 
źródła są podstawą staroruskiego fenomenu jurodiwego: „świętego szaleńca”, 
„głupca Bożego”, „szaleńca Chrystusowego”, „szaleńca w Chrystusie”29.

Istnieje więc w odniesieniu do doświadczenia religijnego – czy, nawet 
ściślej, do doświadczenia mistycznego – takie rozumienie szaleństwa, które 
stan ten defi niuje w powiązaniu ze świętością, jako skutek kontaktu z Bogiem 
lub nawet jedyną ku Niemu drogę. Wejściu w rzeczywistość Boską – czyli 
mistycznemu zjednoczeniu – towarzyszy tym samym wykluczenie ze wspól-
noty ludzi. Podmiot zyskuje bowiem cechy dziwności w stosunku do spraw 
powszednich i doczesnych, wykracza poza normy – w tym wypadku poza 
ograniczenia ludzkiego rozumu. „Nierozumny”, „głupiec”, „szaleniec” nie 
jest kimś, kogo pozbawiono właściwego człowiekowi poznania, lecz kimś, 
kto poznaje więcej, poznaje ponad miarę człowieczą. Szaleństwo może być 

27  Wspominam tu jedynie te dwie tradycje. Istnieje obszerne opracowanie Jacka Sieradzana 
dotyczące problemu szaleństwa w głównych religiach świata: judaizmie, religii starogreckiej, chrze-
ścijaństwie, hinduizmie, buddyzmie oraz islamie. Jako punkt wyjścia autor traktuje szamanizm, 
taoizm natomiast stanowi w jego pracy jedynie punkt odniesienia niezbędny do omówienia buddy-
zmu chińskiego. Autor jest również zwolennikiem tezy głoszącej ciągłość tradycji religijnych od 
czasów neolitu do współczesności. Zob. J. S i e r a d z a n, Szaleństwo w religiach świata: szamanizm, 
religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Inter-esse–Wydawnictwo 
Wanda, Kraków 2005.

28  Zob. C. W o d z i ń s k i, Jurodiwy. Portret niebywalca, „Więź” 2000, nr 3(497), http://www.
wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,32,art,2473.

29  Według Cezarego Wodzińskiego wszystkie te tłumaczenia słowa „jurodiwy” na język polski 
są mało trafne, można bowiem wskazać – zgodnie z etymologią grecką i starosłowiańską – nastę-
pujące jego znaczenia: „coś nienaturalnego”, „poroniony płód”, „rzecz potworna”, a także jego sens 
związany z epitetami: „sprośny”, „bezecny”, „wulgarny”. Na temat historii fenomenu jurodiwych, 
a także dokładnej etymologii słowa zob. W o d z i ń s k i, dz. cyt.; t e n ż e, Św. Idiota. Projekt an-
tropologii apofatycznej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
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zatem defi niowane jako sposób przeżywania prawdy  –  takiej prawdy, która 
wykracza poza poznanie i rozumienie możliwe do uzyskania w obszarze prze-
ciętnego ludzkiego doświadczenia. Analizując tekst Dzienniczka pod kątem 
występowania w nim śladów lęku przed szaleństwem, niewątpliwie trzeba się 
odnieść do obecnej w kulturze fi gury szaleńca.

Omówienie stosowanej w niniejszej pracy terminologii należy uzupełnić 
jeszcze o kwestię, jak w przypadku św. Faustyny należy rozumieć sam termin 
„lęk”. W niniejszym artykule określenia „lęk” i „strach” nie są uważane za sy-
nonimy, uwzględniono bowiem akcentowaną w psychiatrii i psychologii różnicę 
między nimi: lęk, w odróżnieniu od strachu, jest procesem wewnętrznym, nie-
związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem, podczas gdy strach to re-
akcja wywołana  konkretnym zagrożeniem.  Termin „lęk” stosuje się wówczas, 
gdy źródło zagrożenia jest  bezprzedmiotowe. Należy też rozróżnić lęk jako 
stan i lęk jako cechę – w tym przypadku kryterium różnicowania jest stabilność 
występowania zjawiska.  Cecha jest stabilniejsza niż stan,  a lęk jako stała cecha 
osobowości stanowi zjawisko patologiczne, gdyż wpływając dominująco na 
zachowanie,  prowadzi do zaburzeń.  Analizując materiał tekstowy Dzienniczka, 
będę mówić o lęku przed szaleństwem jaki elementu stanu, który pojawia się 
wskutek działania określonych bodźców  –  przedmiotem badania są bowiem 
opisy oddziaływania konkretnych czynników oraz tekstowe pozostałości to-
warzyszących im doświadczeń. Jakiekolwiek diagnozowanie cech osobowości 
św. Faustyny nie jest celem niniejszej pracy i zdecydowanie wykracza poza jej 
zakres. 

STAN BADAŃ

Dotykając kwestii metodologicznych i terminologicznych, nie można pomi-
nąć związanego ściśle z tymi zagadnieniami stanu badań, jego analiza pozwoli 
bowiem zarysować tło prowadzonych dociekań oraz ugruntować przyjęte na 
początku założenia metodologiczne. Wspomniałam bowiem, że dziedziną, która 

30  Celowo używam tu określenia „przeżywanie”, które wiąże się z aspektem emocjonal-
no-uczuciowym – na istotność tego aspektu wskazuję, podążając za analizami Rudolfa Otto. 
Por. R. O t t o, Świętość. Elementy racjonalne i irracjonalne w pojęciu bóstwa, tłum. J. Keller, The-
saurus Press, Wrocław 1993, s. 33.

31  Zob. A. O h m a n, Fear and Anxiety: Evolutionary, Cognitive, and Clinical Perspectives, w: Hand-
book of Emotions, red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, New York 2000, s. 573-593.

32  Zob. R.B. C a t t e l l, Anxiety and Motivation: Theory and Crucial Experiments, w: Anxiety 
and Behavior, red. Ch.D. Spielberger, Academic Press, New York 1966, s. 23-60.

33  Por. tamże, s. 57-62.
34  Por. A. K ę p i ń s k i, Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 13, 20, 36.
35  Por. tamże.
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