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ponieważ „działając samo przez się na wyobraźnię, rozbudza zainteresowanie 
i ogromną ciekawość”19.

Jednym ze wzorów świętości jest przecież „szaleniec Chrystusa”20, odrzu-
cający normy społeczne dla uzyskania mądrości w „innym”, to znaczy Bożym, 
świętym wymiarze. Trzeba przy tym dostrzec, że głupota, która niejako staje 
się udziałem mistyka, może być rozumiana dwojako. Po pierwsze, mistyk jest 
„głupcem w oczach świata”, poszukującym mądrości „innej”, czyli świętej; 
po drugie – on sam odczuwa wobec numinosum barierę czegoś radykalnie 
innego i niepojętego, nieludzkiego, tak więc i we własnych oczach staje się 
głupim wobec istoty Tajemnicy21, bywa zdezorientowany, odczuwa brak22. 
Obok duchowej ekstazy i chwilowego poczucia pełni istnieją doświadczenia 
mistyczne z natury swej ciemne i trudne, które sprawiają, że podmiot czuje 
się wygnany zarówno z przestrzeni profanum, jak i z rzeczywistości sacrum – 
postrzega siebie jako odrzuconego przez ludzi ze względu na piętno inności, 
a zarazem przestrzeń Boska jawi mu się jako wciąż niedostępna, również ze 
względu na inność (świętość, kadosh). Tak zwane doświadczenie mistyczne 
nie jest jednolite – Otto zwraca uwagę na różne jego etapy, można jednak także 
sądzić, że mamy do czynienia z całym zbiorem różnorodnych doświadczeń 
będących elementami mistycznej drogi poznania. Tak rozumiana mistyka to 
nie tylko oświecenie, ale i ciemność; nie tylko zjednoczenie (łac. unio mysti-
ca), ale i radykalne odseparowanie, wygnanie, bezdomność.

PODMIOT ZDYSTANSOWANY

Inność, kluczowa dla niniejszych rozważań, jest nie tylko podstawą 
„wyrzucenia” podmiotu z danego porządku,  ale także fundamentem jego 

składnikiem cywilizacji (zob. M. v a n  B o x s e l, Encyklopedia głupoty, tłum. A. Dehue-Oczko, 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004).

19  O t t o, dz. cyt., s. 59.
20  Zob. R. A l b r e c h t, hasło „Szaleńcy Chrystusa”, w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – 

przeżycia, s. 303.
21  Terminem „Tajemnica” posługuję się tu w znaczeniu, jakie nadał mu Rudolf Otto (por. O t t o, 

dz. cyt., s. 49).
22  „Teraz poznaję po części” (1 Kor 13,12).
23  „Wyrzucenie” to ma zawsze charakter częściowy – rzeczywistość sacrum daje się mistykowi 

uchwycić w pojedynczych przebłyskach, natomiast z profanum jest on związany ze względu na swoją 
ludzką naturę; mistyk nigdy nie staje się Bogiem, jakkolwiek uważa się, że możliwe jest tak zwane 
mistyczne zjednoczenie. Bóg daje się odczuć jako obecny, zamieszkuje w podmiocie doświadcze-
nia, ale podmiot nigdy nie uzyskuje przez to boskiego statusu. Należy przy rozważaniu tego typu 
zagadnień pamiętać, że mistyka uwikłana jest w paradoksy (zob. M. F i g u r a, hasło „Unio mystica”, 
w: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia, s. 324n.).
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orientacji w rzeczywistości. Wydaje się, że poczucie nieusuwalności dystansu 
zarówno wobec sacrum jak i profanum jest dla mistyka konstytutywne, profa-
num bowiem  j u ż  mu nie wystarcza, sacrum natomiast  j e s z c z e  nie zostaje 
osiągnięte. Mówiąc o konkretnych tekstach będących zapisem doświadczeń 
mistycznych, przyjmuję założenie, że ich pełny, rzeczywisty sens funkcjonuje 
poza nimi, co więcej – poza ludzkim językiem, to jednak, co „osadziło się” 
w materii języka, jednocześnie jako jedyne pozostaje dostępne naszemu ro-
zumieniu. Wszak „bytem, który może być rozumiany, jest język”24, choć poza 
nim istnieje bogactwo innych bytów w języku nieuchwytnych.

„Piszę, czy porządnie, czy nie, nie wiem”25 – wyznaje Marianna Mar-
chocka, siedemnastowieczna mistyczka zwana Teresą od Jezusa. „Nie patrzę 
porządku”26, stwierdza, „ani czasu na to biorę do pomyślenia pierwy, ani wiem, 
jako piszę, jeno co mi do myśli i pamięci przydzie”27. W przypadku podmiotu 
doświadczenia mistycznego dystans wobec wszystkiego, co znane, powoduje 
dezorientację. W świadomości mistyka współistnieją dwa układy odniesienia 
– Boski i ludzki, a w żadnym z nich nie czuje się on ostatecznie zakorzenio-
ny. Podmiot zdystansowany w ten sposób wobec obu porządków nie potrafi  
stabilnie rozpoznawać określonych aspektów swoich przeżyć jako istotnych 
lub nieistotnych – dystans jest bowiem ciągle i dynamicznie wydarzającą się 
drogą. Niedoskonały kształt confessiones Marchockiej, w których widoczne 
są symptomy kompozycyjnej dezintegracji, a także mierna ortografi a28, od-
zwierciedla orientację mistyczki w specyfi ce owej drogi. Zapisków nie cechuje 

24  H.G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, tłum. B. Baran, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 429.

25  Autobiografi a mistyczna m. Teresy od Jezusa, karm. bosej (Anny Marii Marchockiej), 1603-1652, 
red. K. Górski, J. Jachowski – Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1939, s. 69.

26  Tamże, s. 128.
27  Tamże, s. 116.
28  Oryginalna pisownia Marchockiej zachowała się w nielicznych odręcznych notatkach kar-

melitanki (por. K. G ó r s k i, Wstęp, w: Autobiografi a mistyczna m. Teresy od Jezusa, s. 28n.). Jedną 
z nich Karol Górski podał w transliteracji: „A w tim zamikam to czo nalezi do powinnosczi moiey 
teraznieiszi, to iest zebim umial czinicz wolią bozą w tim urzendzię i bicz wsicko wsickim. [...] Ja 
tesz usiadłam na mieisczu bozim, często upominam o niedoskonałosczi, zaliczam cnoti a samam 
palcem się nie dotknę” (por. Zapiski m. Teresy od Jezusa, w: Autobiografi a mistyczna m. Teresy 
od Jezusa, s. 279). Jeszcze „surowszej” transliteracji dokonał Jerzy Wiesław Gogola OCD, badając 
inny oryginalny zapisek wydobyty z klasztornych archiwów: „[...] christus zbawicielnasz miedzi 
wszistkiemi titołami swemi ktore zalecaią godność y zacność iego niema wiekszego y zacniszego 
titołu wktorem bisie barzi kochał nad ten jeden kiedysie zowie oblubiencem dusz luckich” (J.W. G o -
g o l a, Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej, karmelitanki bosej, 1603-1652. Studium 
z duchowości karmelitańskiej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1995, s. 60). Jak za-
uważył Wojciech Grupiński, choć uzus i norma siedemnastowiecznej polszczyzny pisanej nie były 
bynajmniej stabilne, ortografi ę pierwotnego manuskryptu należy uznać za mierną – wśród różnora-
kich błędów pojawiają się – widoczne w transliteracji dokonanej przez Gogolę – niekonsekwent-
na pisownia połączeń wyrazowych, brak dużych liter oraz jakichkolwiek znaków przestankowych 
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bowiem uporządkowanie naddane29 – próby jego wprowadzenia uznaje się 
tu wprost za daremne, skazane na porażkę, co oczywiście nie oznacza, że 
wszystkie świadectwa mistyków są takiego porządku pozbawione. Nie można 
odmówić rygoru myślowego mistyce spekulatywnej, a w przypadku mistyki 
przeżyciowej zdarzają się również pisma będące arcydziełami literatury (na 
przykład świadectwa Jana od Krzyża czy Teresy z Ávili). Mając do czynienia 
z niektórymi zapisami doświadczeń mistycznych, można odnieść wrażenie, że 
słabo wykształceni autorzy nie byli zdolni do zbudowania relacji z wielkimi 
tekstami kultury ani do racjonalnego ukształtowania swoich refl eksji, a ich 
język świadczy o niedostatkach intelektu30. 

Na pisma takie, jak Autobiografi a mistyczna, trzeba jednak spojrzeć z zu-
pełnie innej perspektywy. W opracowaniach dotyczących teorii tekstu mi-
stycznego można znaleźć stwierdzenia, które Steven T. Katz podsumowuje 
w następujący sposób: „Mistycy nie wypowiadają tego, co chcą powiedzieć, 
ani nie chcą powiedzieć, tego, co wypowiadają. Tak mówi mądrość w kwestii 
relacji, która – jak się powszechnie uważa – zachodzi między doświadczeniem 
mistycznym a językiem wykorzystywanym do jego przekazu”31. Gdyby było 
inaczej, wyznanie Marchockiej: „Ani czasu na to biorę do pomyślenia pier-
wy, ani wiem, jako piszę, jeno co mi do myśli i pamięci przydzie”, trzeba by 
uznać za przejaw ignorancji co do rzeczywistości sacrum, czyli głupoty. To, 
co wygląda na przejaw braku zdolności i kompetencji, jest jednak w istocie 
dowodem głębokiej świadomości wielkiego dystansu, jaki dzieli objawienie od 
wysłowienia. Podmiot tekstu wyznań św. Teresy od Jezusa pozornie jawi się 
jako głupi (to znaczy nie dość kompetentny kognitywnie), a w istocie w nie-
doskonałości narracji ujawnia się jako zdystansowany tak względem porządku 
Boskiego, jak i ludzkiego32. To, co było przed poznaniem mistycznym, nie 
może  j u ż  wystarczyć, ale samo doświadczenie mistyczne  j e s z c z e  nie 
obejmuje pełni sacrum33. Wojciech Grupiński zauważa ślady pewnej tradycji 

(zob. W. G r u p i ń s k i, Apofatyczność tekstu mistycznego – na przykładzie zapisków autobiogra-
fi cznych Marianny Marchockiej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 25(2011), s. 277).

29  Por. G r u p i ń s k i, dz. cyt., s. 276.
30  Granice możliwości poznawczych autora nie są jednak w żadnym razie granicami funda-

mentalnymi dla hermeneutyki tekstu.
31  S.T. K a t z, Mystical Speech and Mystical Meaning, w: Mysticism and Language, red. S.T. Katz, 

Oxford University Press, New York 1992, s. 3.
32  Piotr Kubkowski ocenia skutki „poprawiania” pisowni św. Faustyny w wydaniach druko-

wanych Dzienniczka: „Adaptując zapisy Faustyny do wzorców arbitralnie narzuconej poprawno-
ści językowej, odjęli im właściwości nadane przez mistyczkę, usunęli swoistość świadczącą o jej 
kulturowym zanurzeniu, a przez to – niejako z naddatkiem – wzmocnili ich tekstualny charakter” 
(P. K u b k o w s k i, „Dosyć nie umiem pisać”. Dzienniczek Faustyny Kowalskiej jako wydarzenie 
piśmienne i tekstowe, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2015, nr 4, s. 124).

33  Można tu ponownie odwołać się do hymnu św. Pawła (por. 1 Kor 13,11-12).
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na poziomie samej kapitulacji podmiotu wobec niedoskonałości języka – uwa-
ża, że obok literackiego niewyrobienia relacje niektórych mistyków cechuje 
świadome odejście od pojmowanej po ludzku doskonałości tekstu. Ich zapi-
ski uznać można za przykład chrześcijańskiego „stylu niskiego” (łac. sermo 
humilis), porównywalnego z tym, który Erich Auerbach odnalazł w Ewan-
gelii i w tekstach autorów wczesnego chrześcijaństwa, charakteryzujących 
się niewyszukanym słownictwem, brakiem fi gur retorycznych i metafor oraz 
dążeniem do jasności i prostoty przekazu.

CIEMNOŚĆ NARRACJI

W jednym z listów Rozalia Celakówna zwraca się do Chrystusa z prośbą, 
by zamiast posługiwać się ułomnym, ludzkim pośrednikiem, osobiście przeko-
nał kardynała Augusta Hlonda do idei intronizacji Najświętszego Serca Jezusa: 
„Ty Sam, Panie Jezu, przemów do Jego Eminencji, bo ja jestem za mała i za 
słaba, by do kogoś mówić”35. Mistycy często wyrażają niechęć do mówienia, 
tworzenia narracji, a jednocześnie czują przymus pozostawienia świadectwa: 
„To wszystko każe mi pisać Jezus dla pociechy innych dusz”36 – notuje św. 
Faustyna. W innym miejscu relacjonuje wizję, w której Chrystus obsadza ją 
w roli „sekretarki”: „Sekretarko najgłębszej tajemnicy Mojej, wiedz o tym, że 
jesteś [w] wyłącznej poufałości ze Mną, twoim zadaniem jest napisać wszyst-
ko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając 
te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżać się do Mnie. 
A więc życzę Sobie, abyś wszystkie chwile wolne poświęciła pisaniu”37. Zapi-
sywanie i relacjonowanie objawień staje się zatem obowiązkiem mistyczki. 

Tożsamość podmiotu tekstów mistycznych ukształtowana jest jako narra-
cyjna – w znaczeniu, w jakim o tożsamości narracyjnej pisze Paul Ricoeur38. 
Łączy się ona z koniecznością opowiadania, będącego „naśladowaniem dzia-
łania na skrzyżowaniu historii i fi kcji”39. Ślad ducha zostaje tu wystawiony na 

34  Por. G r u p i ń s k i, dz. cyt., s. 280; E. A u e r b a c h, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona 
w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, PIW, Warszawa 1968, t. 1, s. 149n.

35  R. C e l a k ó w n a, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, oprac. M. Czepiel, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s. 278.

36  Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej, fragm. 1635, s. 537.
37  Tamże. fragm. 1693, s. 555.
38  Por. P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2003, 

s. 233-240.
39  A. B u r z y ń s k a, M.P. M a r k o w s k i, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydaw-

nictwo Znak, Kraków 2009, s. 184.
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