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Antropologia serca drogą  do dialogu ekumenicznego 

The anthropology of the heart as a way to ecumenical dialogue 

 

 
Abstrakt: Artykuł opisuje, wychodząc głównie od encykliki Fides et ratio, znaczenie sposobu myślenia 
właściwego kulturze chrześcijańskiego Wschodu w relacji rozumu i wiary. Encyklika Jana Pawła II 
ma wiele różnorodnych aspektów, wśród których można wymienić nie często podkreślany aspekt 
ekumeniczny i dialogiczny. Papież, który cenił chrześcijaństwo wschodnie (prawosławne) i doceniał 
słowiański kod kulturowy, wskazuje pozytywnie także na ten sposób poznania prawdy. W tym 
kontekście szczególnie ważna jest antropologia serca, (metafizyka serca, mistyka serca czy duchowość 
serca), która ubogaca i dopełnia zachodni sposób myślenia i poznania prawdy antropologicznej  
i teologicznej. Antropologia serca występuje również na Zachodzie i także z tej racji ma ona znaczenie 
ekumeniczne, ważne dla dialogu katolicyzmu z prawosławiem. 
Słowa klucze: Fides et ratio, antropologia serca, duchowość serca, hezychazm, metafizyka serca, 
ekumenizm, prawosławie. 
 
Abstract: The article describes, taking as its main starting point the encyclical Fides et ratio, the 
importance of the way of thinking appropriate to the culture of the Christian East in the relationship 
between reason and faith. The encyclical of John Paul II has many different aspects, including the not 
often emphasised ecumenical and dialogical aspects. The Pope, who held Eastern (Orthodox) 
Christianity in high esteem and appreciated the Slavic cultural code, also positively points to this 
method of discovering the truth. In this context, the anthropology of the heart is particularly 
important (metaphysics of the heart, mysticism of the heart or spirituality of the heart), which enriches 
and complements the Western way of thinking and of discovering anthropological and theological 
truth. The anthropology of the heart also appears in the West and for this reason it has an ecumenical 
significance which is important for the dialogue between Catholicism and Orthodoxy. 
Keywords: Fides et ratio, anthropology of the heart, spirituality of the heart, hesychasm, metaphysics 
of the heart, ecumenism, orthodoxy. 

 

Wprowadzenie 

 

Od najdawniejszych czasów pojęcie serca zajmowało ważkie miejsce w historii, religii 

i kulturze ludów i narodów. Stanowiło ono pewną oś, wokół której snuto opowieści o 

tajemnicy życia, miłości i śmierci. Było też serce utożsamiane z pojęciem duszy, czy też 

miejscem, w którym znajdowała się przestrzeń dla realizacji dobra i zła. Zapiski na ten temat 

można odnaleźć już w starożytnych źródłach pochodzących z Mezopotamii czy Egipskiej 

Księgi Umarłych datowanych na około 3000 lat p.n.e. Warto wspomnieć, że dla Egipcjan 

serce stanowiło centrum człowieka, gdyż było siedzibą inteligencji, mózg natomiast był 

jedynie organem pomocniczym, dlatego to po śmierci usuwano mózg, a balsamowano serce, 

a nawet sporządzano jego modele, które wykorzystywano do funkcji rytualnych (por. 

Hoystad, 2011, 13). 
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Najbardziej szeroki i głęboki opis duchowego wymiaru serca znajduje się na kartach 

Starego i Nowego Testamentu. Biblia w swych natchnionych wersach przedstawia 

niezwykle bogaty judeochrześcijański obraz serca, które jest miejscem spotkania człowieka z 

Bogiem, bo tylko On zna i przenika ludzkie serce – „Człowiek patrzy na to co jest przed 

oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1Sam 16,7).  Serce myśli, osądza, rozpatruje różne 

możliwości wyboru, ma także swoje głębokie powiązania z rozumem i wiarą. Andrzej 

Nowicki w swoich badaniach nad symboliką serca wskazuje na Orygenesa jako na autora, u 

którego zderzenie antropologii biblijnej z antropologią filozoficzną jest szczególnie 

widoczne. Spostrzega on serce przede wszystkim jako umysł, którego czystość wydaje się być 

niezbędnym warunkiem kontemplacji (por. Nowicki, 2011, s. 45). 

Duchowy wymiar serca został ukazany w nauczaniu Ojców Kościoła, a także w 

literaturze wczesnochrześcijańskiej, można go  również odnaleźć w nauczaniu Kościoła, aż 

po czasy współczesne. Wszędzie tam, serce jawi się jako duchowy, wewnętrzny organ 

człowieka (por. Bissi, 2017, s. 46-47).  

W nauce posoborowej Kościoła, spośród nielicznych osób, które zgłębiały duchowość 

serca w jego wymiarze antropologiczno-teologicznym, był czeski jezuita Tomáš Špidlik 

(1919-2010). Wybitny teolog uformowany na chrześcijańskim Zachodzie i jednocześnie 

światowej sławy specjalista z dziedziny duchowości wschodniej (uznany za takiego zarówno 

w Kościele Katolickim, jak i Prawosławnym), jak nikt inny uczynił „duchowość serca” 

przedmiotem badań w swojej myśli teologicznej (por. Kraśniewska, 2016, s. 22n). Jego 

zdaniem, aby prawidłowo interpretować serce w Piśmie Świętym, należy zwrócić uwagę na 

to, jaki jest wpływ myśli greckiej na tradycję biblijną. Trudnym do przetłumaczenia wydaje 

się być hebrajskie określenie tego słowa – lev, levav zawierające w sobie głęboką i 

metaforyczną treść. Nie jest przypadkiem – według Špidlika – że spekulatywni z natury 

Grecy zastąpili w Septuagincie hebrajskie lev, greckim nous (platoński rozum, umysł), w 

konsekwencji czego w średniowieczu zachodnia literatura duchowa uczucia serca – cordis, 

affectus przeciwstawiała intelektowi i rozumowi – intellectus i ratio. Stąd też ewangeliczne 

przykazanie „miłowania Boga całym sercem” (por. Łk 10, 27) zostało odczytane przez św. 

Tomasza z Akwinu bardziej jako akt woli wyrażony przez serce – actus volontatis quae hic 

sinificatur per cor. Szkoła woluntarystyczna utożsamiała „uczucia serca” z decyzjami woli. 

Widoczny był brak rozumienia serca w biblijnym znaczeniu tego słowa – jako centrum osoby 

ludzkiej (por. Špidlik, 2005, s. 148).  

Špidlik pozostawił niezwykle obszerne dziedzictwo myśli teologicznej zakorzenionej 

w tradycji cyrylo-metodiańskiej i w tradycji słowiańskiego Wschodu. Za swoje zasługi, także 

na polu ekumenicznym, św. Jan Paweł II uczynił go członkiem Komisji Do Spraw Kościołów 

Chrześcijańskich oraz wyniósł go do godności kardynalskiej. Czeski teolog  z wielkim 

upodobaniem cytował dzieła Ojców Kościoła Wschodniego i Zachodniego, tak iż John 
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Meyendorff prawosławny teolog twierdził, że teksty Špidlika „wręcz eksplodują od 

nadmiaru cytatów” (por. Rupnik, 1999, s. 9).  

Będąc profesorem i wykładowcą patrologii, stając przed studentami mówił w taki 

sposób, że słuchacze mieli wrażenie, iż cytuje ojców greckich, syryjskich, świętych Wschodu 

i Zachodu jak przyjaciół, z którymi jeszcze wczoraj długie prowadził rozmowy (tamże). 

Podobne wrażenie odnosi czytelnik, który w każdej pozycji Špidlika odnajduje aktualizację 

słów pierwszych teologów chrześcijańskich, i to szczególnie w odniesieniu do mistyki serca.   

Interesującym jest właśnie to, że temat „duchowości serca”  łączony był często z 

umysłem, (bardziej niż ze spekulatywnym rozumem)  i wiarą, a  w antropologii biblijnej i w 

nauczaniu Ojców Kościoła, serce jawiło się jako centrum osoby ludzkiej (por. Guillaumont, 

2006, s. 60n).  

W literaturze wczesnochrześcijańskiej, wspólnej dla Chrześcijaństwa Wschodniego  

i Zachodniego, jak i  w nauczaniu Kościoła, aż po czasy współczesne, można również 

odnaleźć ten mistyczny wymiar serca. Ponadto należy podkreślić, że antropologię serca 

spotykamy w filozofii i teologii rosyjskiej, co daje okazję do dialogu ekumenicznego.    

 

1. Misja ekumeniczna na chrześcijańskim Wschodzie w ujęciu Jana Pawła II 

 

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że Kościół zawsze czerpał z dwóch źródeł myśli 

teologicznej: bizantyjskiej i łacińskiej, dlatego bardzo ważne jest to, aby Kościół oddychał 

dwoma płucami Wschodu i Zachodu, gdyż tylko taki oddech jest w pełni życiodajny (por. 

Jan Paweł II, 1995, par. 54). Ekumenizm, skierowany do wspólnot chrześcijańskich, stał się 

jedną z głównych zadań katolickiej teologii i duszpasterskiej praktyki. Kościół opowiedział 

się za ekumenicznym, czyli dialogicznym ukierunkowaniem działalności ewangelizacyjnej, 

także z tego względu, iż uznaje niezbywalne więzi braterstwa, jakie mimo podziałów istnieją 

między chrześcijanami. Podstawowa jedność Kościoła nigdy nie została całkowicie utracona. 

Wszystkich chrześcijan łączy przede wszystkim „sakramentalna więź” wypływająca  

z sakramentu Chrztu świętego. Wyjątkowa więź istnieje między Kościołem katolickim i 

Kościołami prawosławnymi, które posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś - na 

mocy sukcesji apostolskiej - kapłaństwo i Eucharystię (por. Starowiejski, 2021, s. 283n). 

Podstawą naszego braterstwa w Chrystusie, nie jest więc tylko nastawienie 

uczuciowe czy psychologiczna empatia, ale rzeczywistość wypływająca z wiary  

i sakramentu Chrztu św. Jak czytamy w encyklice Jana Pawła II Ut unun sind „Poza 

granicami wspólnoty katolickiej nie rozciąga się próżnia eklezjalna” (Jan Paweł II, 1995, nr 

13). Natomiast communio z prawosławiem sięga tak daleko, że stosuje nazwę „Kościoły-

Siostry”(tamże, nr 55–58). Nie jest to tylko „zwrotem grzecznościowym”, ale podstawową 

kategorią ekumeniczną eklezjologii.  
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Odpowiada to papieskiej idei nowej ewangelizacji, w której centrum winno znaleźć się 

wspólne, chrześcijańskie świadectwo wiary. „Zdaję sobie sprawę – pisze Jan Paweł II w 

Orientale lumen – jak bardzo ważne jest to wezwanie Pana do działania na wszelkie sposoby 

w tym celu, aby wszyscy wierzący w Chrystusa dawali wspólnie świadectwo własnej 

wierze, przede wszystkim na terenach, gdzie wierni Kościoła katolickiego – łacinnicy i 

wierni obrządków wschodnich – ściśle współżyją z wiernymi Kościołów prawosławnych” 

(Starowiejski, 2021, s. 266). 

Jak wskazuje wybitny, choć kontrowersyjny amerykański watykanista John Allen – 

prawosławni byli dla Jana Pawła II najbliższymi braćmi, z którymi odczuwał on naturalne 

powinowactwo (Allen, 2005, s. 295). Ta postawa Papieża wiąże się z jego stosunkiem do 

kultury rosyjskiej.  

Z kolei, według Wojciecha Zyzaka, Karol Wojtyła jako filolog, filozof i teolog od 

początku interesował się chrześcijańskim Wschodem. Fascynował się głęboko jego 

bogactwem języka, kultury, form liturgicznych i duchowości. Po wyborze na papieża 

nieustannie podkreślał znaczenie wschodniej tradycji chrześcijańskiej dla rozwoju Kościoła 

w Europie (por. Zyzak, 2017). 

Wojtyła już jako filozof interesował się rosyjską chrześcijańską myślą filozoficzną. 

Potem, szczególnie jako papież, doceniał jej wkład w budowanie twórczej relacji z 

Objawieniem chrześcijańskim (tamże). George Weigel wskazuje, że Papież zaznajomił się z 

religijno-filozoficznym jądrem rosyjskiej kultury i nabrał przekonania, że chrześcijański 

Wschód ma wiele do zaoferowania światu (por. Terlikowski, 2016).  

 W encyklice Fides et ratio znajduje się bezpośrednie odwołanie do twórczości 

najbliższych Zachodowi myślicieli rosyjskich, którzy pragnąc zachować jedność ze 

wschodnią duchowością, szukali porozumienia z Rzymem (jak Sołowjow), czy wręcz 

uznawali, że jedyną drogą kulturową dla Rosji jest jej okcydentalizacja (jak Czaadajew).  

W encyklice papież nie pomija jednak typowo prawosławnych teologów jak Paweł 

Florenski czy Władimir Łosski, znanych zresztą na Zachodzie (tamże). 

 Jan Paweł II, analizując w encyklice Fides et ratio pytanie o naturę wiary, otwiera się 

na dialog ekumeniczny, ale też dialog międzykulturowy. Warto zacytować w całości ten 

ważny fragment encykliki Fides et ratio, gdyż jest bardzo wymowny i inspirujący:  

 „Potwierdzeniem owocności tego rodzaju więzi jest osobiste doświadczenie wielkich 

chrześcijańskich teologów, którzy wyróżnili się także jako wybitni filozofowie, pozostawili 

bowiem pisma spekulatywne tak wielkiej wartości, że wolno ich porównywać do mistrzów 

filozofii starożytnej. Dotyczy to zarówno Ojców Kościoła, wśród których trzeba wymienić 

przynajmniej imiona św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Augustyna, jak i Doktorów 

średniowiecznych, zwłaszcza wspaniałej triady św. Anzelma, św. Bonawentury i św. 

Tomasza z Akwinu. Przejawem owocnej relacji między filozofią a słowem Bożym są też 

śmiałe poszukiwania podjęte przez myślicieli bliższych nam w czasie, spośród których 
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chciałbym wymienić takie postaci, jak John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques 

Maritain, Étienne Gilson i Edyta Stein w świecie zachodnim, a w kręgu kultury wschodniej 

uczonych formatu Władimira S. Sołowjowa, Pawła A. Florenskiego, Piotra J. Czaadajewa, 

Władimira N. Łosskiego.  

Oczywiście, powołując się na tych autorów, obok których można by wymienić jeszcze 

innych, nie zamierzam bynajmniej wyrazić aprobaty dla całokształtu ich poglądów, ale 

jedynie wskazać ich jako znamienne przykłady pewnego typu refleksji filozoficznej, która 

wiele zyskała dzięki konfrontacji z prawdami wiary. Jedno jest pewne: zapoznanie się z 

drogą duchowego rozwoju tych myślicieli przyczyni się do postępu w poszukiwaniu 

prawdy i pozwoli lepiej wykorzystać osiągnięte rezultaty w służbie człowiekowi. Wypada 

sobie życzyć, aby ta wielka tradycja filozoficzno-teologiczna znalazła dzisiaj i w przyszłości 

kontynuatorów i badaczy dla dobra Kościoła i ludzkości” (Jan Paweł II, 1999, nr 74). 

Jest to bardzo istotny cytat, syntetyczny i całościowy, dający zielone światło dla 

badań porównawczych i religijnego dialogu. Papież proponuje myślenie integralne, które 

jest zawsze dialogiczne. Encyklika Fides et ratio zachęca więc do dialogu. A dialog (gr. 

dialogos -rozmowa) to: „wymiana myśli poprzez wzajemną prezentację poglądów i postaw, 

szczególnie zaś taka wymiana, w której uczestnikom zależy przede wszystkim na 

wzajemnym poznaniu się i przekazaniu cenionych przez siebie wartości intelektualnych i 

moralnych, a celem jest wspólne zbliżenie się do prawdy lub też wspólne 

działanie”(Dembowski, 2000, s. 55). Może być on prowadzony na rożnych płaszczyznach i 

używać różnych metodologii. 

Jan Paweł II napisał: „Warto (...) przyjrzeć się (...) rożnym formom prawdy. 

Najliczniejsze są te, które opierają się na dowodach bezpośrednio dostępnych lub które 

można potwierdzić eksperymentalnie. Jest to rząd prawd występujących w życiu 

codziennym i w sferze badań naukowych. Na innej płaszczyźnie usytuowane są prawdy 

natury filozoficznej, do których człowiek dociera dzięki zdolności spekulatywnej rozumu. 

Istnieją wreszcie prawdy religijne, które w pewnej mierze sięgają korzeniami także do 

filozofii. Są one zawarte w odpowiedziach, jakich rożne tradycje religijne udzielają na 

fundamentalne pytania” (Jan Paweł II, 1999, 30).  

Podstawowym więc warunkiem dialogu jest uznanie owych rożnych form prawdy i 

rożnych metodologii. Taką płaszczyzną duchową, antropologiczną i metodologiczną może 

być antropologia serca,  która ma wielki potencjał dialogiczny i ekumeniczny. Warto też 

dodać, że w epoce antyhumanizmu, samoubóstwienia człowieka, różnych psychologizmów 

należałoby powrócić do antropologii integralnej, w której właśnie serce zajmuje centralne 

miejsce jako najgłębszy wymiar w człowieku (por. Posacki A., Kraśniewska J. 2020, s. 358). 
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2. Encyklika Fides et ratio i antropologia serca 

 

W analizowanej encyklice Fides et ratio chodzi między innymi o poszerzenie koncepcji 

rozumności i teorii poznania w teologii, zwłaszcza w teologii duchowości, czemu służy 

właśnie antropologia serca. Papież Jan Paweł II w tej encyklice uważa, że refleksja nad 

racjonalnością jest dzisiaj coraz bardziej konieczna. Przede wszystkim przeciwstawia się 

takiej interpretacji rozumu, w której określa on siebie jako ostateczną, a nawet jedyną czy  

absolutną władzę poznawczą, nie dopuszczającą innych źródeł poznania. W takiej sytuacji 

mamy do czynienia ze skrajnie pojętym racjonalizmem, czyli postawą wykluczającą inne 

drogi poznania jak poznanie zmysłowe czy poznaniem przez wiarę; całą sferę emocjonalną  

traktuje się jako coś przeciwnego postawie racjonalnej, coś co jej tylko przeszkadza (por. 

Bała, 2002-2003, s. 142).  

I tu jest miejsce na antropologię serca, tak ważnej dla teologii chrześcijańskiego 

Wschodu, którą także spotykamy  na Zachodzie  u św. Augustyna. Tenże teolog jako 

największy z Ojców Kościoła łacińskiego, jak go nazwał Benedykt XVI, to ten który stał się 

inspiracją dla chrześcijaństwa oraz kultury zachodniej, ma wiele do powiedzenia także w 

temacie duchowości serca (Benedykt XVI, 211-213). Dla biskupa Hippony modlitwa jest 

odpowiedzią serca na pragnienie Boga. To zwrócenie uwagi na Boga kryjącego się w jego 

sercu było czymś nadzwyczajnym i dało początek wszystkim duchowym autobiografiom 

(tamże).  

Augustiańska wizja serca widzi je jako najgłębszy wymiar osoby, nazywając je 

mieszkaniem wewnętrznym, niezgłębioną przepaścią i szerokim namiotem Boga. W ujęciu 

antropologicznym jest ono ośrodkiem poznania przez wolną wolę, uczucia i sumienie (por. 

Galarowicz, 2017). 

 Na Zachodzie podobną wizję człowieka opartą o dowartościowanie roli uczuć w 

poznaniu rozwijał m, in. Max Scheler oraz Dietrich von Hildebrand, który bardzo 

szczegółowo i wieloaspektowo opisał filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca 

podkreślając wartość poznania intuicyjnego (por. Zarzycki, 1997, s. 88n). 

Ta wizja antropologiczna jest bliska antropologii Kościoła Wschodniego, filozofii 

rosyjskiej. Nie chodzi więc o przeszłość, ale aktualne badanie i przyszłość.  

 

3. Znaczenie „serca” w odniesieniu do doświadczenia wiary 

 

Jak można było zauważyć, Jan Paweł II akceptuje różne typy refleksji filozoficznej w 

kwestii relacji rozumu i wiary. Antropologia serca dotyczy poznania Boga. Jest ona ważna 

dla chrześcijaństwa na Wschodzie, ale wydaje się, że powinna być ona także bardziej 

popularyzowana na Zachodzie, gdyż dialog teologiczny powinien oddziaływać w obydwie 
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strony. Gdy chodzi o chrześcijański Wschód wyróżnia się tu refleksja filozoficzno-

teologiczna na temat „serca”, obecna już u greckich Ojcach Kościoła, dziś w zachodniej 

teologii nieco zapomniana, a może nawet lekceważona. Problematyka „serca”, a zwłaszcza 

jej główna postać tj. metafizyka serca (można też mówić o mistyce serca czy duchowości 

serca) czy antropologia serca, obecna jest w całej prawosławnej kulturze rosyjskiej, zarówno 

w filozofii, jak i w teologii. Obecnie zaś wyraża się ona w poszukiwaniach dotyczących 

poznawczego znaczenia uczuć, które miały wskazywać na świat wartości. Chodzi tu o 

twórczość takich zachodnich myślicieli jak Max Scheler czy Nicolai Hartmann, Dietrich von 

Hildebrand, Edyta Stein czy Karol Wojtyła. Idzie tu także o kategorię doświadczenia miłości 

(w tym poznania przez miłość), jako rzeczywistości ontologicznej, a nie tylko 

psychologicznej, co rozwija przekonywująco Dietrich von Hildebrand (por. Hildebrand, 

2021).   

Jest to znakomita przestrzeń dla dialogu w obszarze antropologii serca, która może 

być analizowana także językiem myśli współczesnej. Jednakże badania porównawcze z 

myślą rosyjską w omawianym temacie nie są jeszcze zbyt rozwinięte, ale jest to możliwe i 

konieczne w najbliższej przyszłości. Jak stwierdza trafnie Justyna Kroczak „metafizyka 

serca” stanowi koncepcję na poły filozoficzną, teologiczną, jak i mistyczną, prawosławie 

bowiem jest głównie teologią mistyczną, według słów Włodzimierza Łosskiego (por. Kroczak, 

2013). 

 

4. Mistyka serca według Pawła Florenskiego 

 

Dla wielu rosyjskich teologów, filozofów i pisarzy religijnych serce jest warunkiem 

ontologicznym integralności człowieka. Ontologię serca (a nie tylko wymiar metaforyczny 

tego pojęcia) bardzo podkreśla Paweł Florenski (Florenski, 2009, s. 216), który spośród 

wymienionych przez Jana Pawła II myślicieli, najwięcej i najgłębiej miał do powiedzenia na 

temat antropologii, duchowości czy mistyki serca (Kroczak, 2013).  

Justyna Kroczak, mówiąc o oryginalności metafizyki serca Pawła Florenskiego, 

przypomina, że jest on jednym z głównych przedstawicieli tego nurtu w filozofii rosyjskiej. 

Jego koncepcja bazuje na koncepcjach Ojców Kościoła oraz na teorii Pamfiła Jurkiewicza, 

który zajmował się szczególnie antropologią serca (tamże). Najważniejszą pracą, w której 

Paweł Florenski rozwijał metafizykę czy mistykę serca, był Filar i Podpora Prawdy (Столп и 

утверждение Истины, 1914) (Florenski, 2009).  

W pacy tej Paweł Florenski podzielił człowieka na trzy części: brzuch, piersi i głowę. 

Każdą z tych części człowiek może rozwinąć to tego stopnia, że może stać się mistykiem (lub 

pseudomistykiem) odpowiedniego organu (Florenski, 2009, 216).  

Prawidłowy rozwój trzech organów, pod kierownictwem tego, z którym „nade 

wszystko związana jest osoba ludzka”, tzn. piersi, stanowi właściwą (prawdziwą) mistykę. 
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Rozwój każdej innej mistyki, czy to brzucha, czy głowy narusza niebezpiecznie harmonię w 

człowieku. Bowiem każda inna mistyka powiększa, z konieczności także i bez tego 

zachwianą równowagę życiową i ostatecznie wypacza naturę grzesznego człowieka. Stąd 

wyłącznie mistyka ludzkiego środka, mistyka, która w pierwszym rzędzie czyni człowieka 

zdolnym do przyjęcia łaski i odżywia jego wnętrze, wyłącznie taka mistyka naprawia osobę i 

daje jej stopniowy wzrost.  

Mistyka cerkiewna jest naturalnie mistyką piersi, a za centralną część piersi od 

niepamiętnych czasów uważano serce. Jeśli zaś pierś jest ośrodkiem ciała, to serce jest 

ośrodkiem piersi. I to właśnie serce od zawsze przykuwało uwagę mistyki cerkiewnej, 

powiada Paweł Florenski (2009). 

 

5. Wkład kard. Tomáša Špidlika w ekumeniczną duchowość serca 

 

Kardynał Tomáš Špidlik jako teolog ekumeniczny i wielki pionier w omawianym 

temacie, bazuje na greckich Ojcach Kościoła i filozofach rosyjskich, systematyzując i 

syntetyzując obydwa stanowiska (Kraśniewska, 2016, s. 220n).  

Teologia antropologiczna Ojców Kościoła odczytywała tajemnicę Boga i tajemnicę 

człowieka w głębokim powiązaniu jednej z drugą i wzajemnym ich przenikaniu się. 

Człowiek jako Imago Dei stał się miejscem szczególnie uprzywilejowanym dla objawienia się 

Boga – locum rivelationis Dei. Dlatego też serce w personalizmie rosyjskim jest tym organem, 

które nosi w sobie tajemnicę obrazu Bożego i staje się miejscem objawienia Boga (Špidlik, 

1997, s. 3-4). „Tak jak źrenica jest punktem stycznym pomiędzy światem zewnętrznym, a 

światem  wewnętrznym, tak też, zdaniem Ojców musi istnieć w człowieku tajemnicze 

miejsce, poprzez które Bóg wchodzi do jego życia wraz z całym swym bogactwem” (Špidlik, 

2005, 149). Powyższe zdanie wyraża główną treść, którą kryje w sobie „duchowość serca”. 

Serce „prawdziwie” jest punktem stycznym pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a jednocześnie 

uprzywilejowanym miejscem przebywania Boga.  

Tomasz Špidlik zadaje pytanie: dlaczego w realizacji chrześcijańskiego powołania – 

by stawać się obrazem coraz bardziej podobnym do Boga – to właśnie serce jest tak bardzo 

istotne? W odpowiedzi na tak postawiony problem sięga on do teologii Pawła Florenskiego, 

który określa serce jako właściwe naturze ludzkiej „centrum człowieka”. Jego zdaniem 

również wskazuje na to słowiańska etymologia tego słowa, gdzie sierdce jest zdrobnieniem 

rzeczownika sriedo oznaczającego „centrum środek”. (Florenski, 2009, s. 217n). Z tej racji to 

właśnie serce zapewnia współistotność części ciała, w znaczeniu scalenia tego co fizyczne i 

duchowe w człowieku (greckie homousia).  Tomasz Špidlik rozwinie tę myśl podkreślając, że 

serce niejako odsłania „obraz i podobieństwo Boga”, także w sensie relacyjności, w jaką 

człowiek wchodzi z Bogiem, z sobą samym z innymi ludźmi, a także z całym stworzeniem. 
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W taki sposób tworzy się w sercu szeroko pojęte „życie wewnętrzne” rozumiane, jako „życie 

duchowe” (Kimsza, 2013, s. 95). 

Czeski teolog w opisach duchowości serca, sięga nie tylko do myśli chrześcijańskiej, ale 

nawiązuje też do innych religii. Zależy mu bowiem na uniwersalnym znaczeniu serca i 

dlatego też odnosi się do myśli mistycznej sufizmu, gdzie serce i miłość zajmują miejsce 

centralne (Rasool, 2002). Serce występuje też w hinduizmie, o którym także wspomina  Borys 

Wyszesławcew, mający wpływ na myśl Tomasza Špidlika. Serce może być również obecne w 

doświadczeniu buddyjskiego współczucia, ale tego tematu Tomasz Špidlik nie rozwija (por. 

Nowicki, 2011, 233n). Serce może być odczytywane w religii jako szczególnie ważne dla 

duchowego rozwoju człowieka. Kultura, w której jest miejsce na sacrum, może być pomocna 

ludziom naszej epoki, poszukującym prawdy o sobie i świecie, aby mogli ją odkryć w 

człowieku ukrytym w głębi serca – hos kryptos tes kardias anthropos (por. 1 P 3, 4).  

 

6. Hezychazm nie oznacza jogi, czyli możliwe nadużycia i błędy 

 

Interesujące jest, że czeski kardynał odwołuje się nie tylko do wschodniej duchowej 

tradycji hezychazmu, ale też do jogi, gdy chodzi o swoiście pojętą fizjologię serca1. Pisze on, 

że „w jodze wielką wagę przykłada się do umiejscowienia myśli, łącząc ją z organem, który 

powinien jej odpowiadać zgodnie ze strukturą psychofizyczną człowieka. Przypuszcza się, 

że różne myśli mają swoje «naturalne siedlisko» w pewnych organach. Hezychaści 

utrzymują, że  modlitwa powinna skupiać się na sercu, także w sensie materialnym, na 

piersi, lekko po lewej” (Špidlik, 2002, s. 65; 2004, s. 63-64). 

Jednakże dla odrębności i czystości duchowości chrześcijańskiej trzeba wprowadzić 

w tym miejscu ważne dopowiedzenie. W jodze mamy do czynienia z „biologią 

okultystyczną”, nie-empiryczną, kwestionowaną przez współczesną naukę (ideologia 

„czakramów”), chętnie niestety wykorzystywaną przez tradycje okultystyczno-ezoteryczne 

sprzyjające ideologii ubóstwienia człowieka, która z chrześcijańskiego punktu widzenia 

wiąże się z grzechem idolatrii. Z tej racji u Pawła Florenskiego i innych prawosławnych 

znawców antropologii Wschodu (A. Pozow), można zauważyć wyrazistą krytykę jogi, jako 

przeciwstawnej tradycji chrześcijańskiej. Interesującym jest, że Tomasz Špidlik cytuje Pawła 

Florenskiego, gdy mówi, że „mistyka serca w stanie łaski jest oznaką zdrowia i równowagi 

organizmu, podczas gdy fałszywa mistyka głowy (tak Florenski określa jogę) lub brzucha 

ma stale jako początek lub rezultat chorobę tak duszy jak i ciała”2 . 

                                                 
1 Hezychazm jest czasami niesłusznie nazywany chrześcijańską jogą. Špidlik powołując się na 
nauczanie Kościoła przestrzega przed niebezpieczeństwami zrównania jogi z modlitwą chrześcijańską 
(Por. Špidlik, 1999,  s. 65). 
2  Należy przytoczyć pełny cytat z głównego dzieła Florenskiego (2009): „Wszelka inna mistyka, 
chociaż prowadzi do pogłębienia, to jednak narusza równowagę osoby, albowiem ziarno duszy, 
niezdolne do żywienia się łaską, nie wyrastające z wnętrza Trójcy Przenajświętszej, lecz gdzieś obok 
wysycha i ginie. Taka jest mistyka brzucha, tzn. mistyka kultów orgiastycznych starożytności 
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Trzeba jednakże dodać, że Tomasz Špidlik  nie przyjmuje do końca radykalizmu 

prawosławnej krytyki, gdy chodzi o jogę. Nie zwraca też uwagi na fakt, że teorie jogi są 

najbardziej propagowane przez wrogie chrześcijaństwu organizacje okultystyczne, jak 

teozofia Heleny Bławatskiej, (która pisała na temat jogi), o czym z kolei wspominał Paweł 

Florenski3. 

 

7. Różne spojrzenia na rzeczywistość serca 

 

Czeski teolog patrzy na duchowość serca z wielu punktów widzenia i przypomina, 

że już Ojcowie greccy, aby rozjaśnić biblijne spojrzenie dotyczące serca, odnosili się do 

pewnych teorii medycznych (por. Špidlik, 2004, 62).  Także w tradycji hezychastycznej często 

słowo serce nie oznaczało jedynie rzeczywistości duchowej, ale także serce z ciała, gdzie 

duch zamieszkuje w konkretnym fizycznym organie. Tomasz Špidlik jest świadomy 

niebezpieczeństwa dosłownego zrównania serca z ciałem, albo z uczuciami i dlatego cytuje 

Antoine Guillaumonta, który widzi w takiej koncepcji niebezpieczeństwo „materializmu 

duchowego”, np. herezji messalianizmu (tamże, 62-63).  

W kwestii fizjologicznej interpretacji serca czeski kardynał przywołuje opinię biskupa 

tradycji wschodniej Antoniego Blooma, który będąc lekarzem, był jednocześnie obrońcą 

„modlitwy serca”. Próbował on stworzyć swoistą syntezę swoich studiów na ten temat 

(tamże). Biskup Antoni Bloom twierdził, że myśl można zlokalizować w czterech miejscach 

organizmu ludzkiego: w przednio-mózgowym ośrodku czaszkowym, w ośrodku gardłowo-

ustnym, w piersi i w sercu. 

Przednio-mózgowy ośrodek czaszkowy jest usytuowany pomiędzy brwiami i 

odpowiada myśli abstrakcyjnej czystej inteligencji. Ta myśl może być bardzo intensywna, 

jasna, ale jednocześnie bardzo niestabilna. Koncentracja myśli w tym miejscu wymaga 

dużego wysiłku woli, ale jest męcząca i owocuje rozproszeniem energii.  

Z kolei, myśl związana z ośrodkiem gardłowo-ustnym ma tę zaletę, że traci swój 

charakter abstrakcyjny i wchodzi w dynamizm życia, ale jest jeszcze niestała. Następnie myśl 

umieszczona w ośrodku piersiowym, w środku piersi, uczestniczy w oddychaniu, zyskuje 

zatem rytm bardziej stabilny. Ale największą stabilność zyskuje myśl umiejscowiona w 

samym sercu (Špidlik, 2002, s. 66; 2004, s. 63). Tu kardynał trzyma się ontologicznej czy 

realistycznej, a nie tylko metaforycznej teorii serca, podobnie jak cytowany Paweł Florenski. 

                                                                                                                                                         
i współczesności, (…) taka jest również mistyka głowy czyli joga, rozpowszechniona w krajach 
Wschodu, szczególnie w Indiach i zaszczepiona w świecie europejskim przez rozmaite sekty 
okultystyczne zwłaszcza przez teozofów” (Florenski, 2009., s. 216). 
3 Prawosławny Synod Grecki w czerwcu 2015 roku ogłosił, że praktykowanie jogi, także jako 
„gimnastyki” jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina, gdyż joga nigdy nie jest tylko gimnastyką. 
Špidlik natomiast pozwala korzystać z jogi, „jeśli jest ona praktykowana jako rodzaj ćwiczenia 
gimnastycznego” (Špidlik, 1999,  s. 57). 
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Tomasz Špidlik, opisując fenomen serca z różnych stron wskazuje na bogactwo jego 

źródeł i koncepcji i tak przybliża się do metody fenomenologicznej. Opisów jest wiele, ale nie są 

one zamknięte (z-definiowane, za-kończone), bo fenomen serca zdaje się być rzeczywiście 

niewyczerpany w swojej tajemniczej złożoności i bogactwie antropologicznym (por. Špidlik, 

1989, s. 210-221). 

 

8. Duchowość serca jednoczy teologię Kościołów siostrzanych 

 

Święci Cyryl i Metody (IX w.), których Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy, 

są szczególnym wzorem misji prowadzonych na ziemiach słowiańskich. W swojej  

ewangelizacji opierali się oni na tzw. „teologii kościołów siostrzanych”, rozumianej jako 

dążenie do zakładania kościołów partykularnych, które tworzyły wspólnotę przyjaźni i 

wierności wobec wspólnej Tradycji apostolskiej.   

Czeski teolog podobnie jak słowiańscy apostołowie, jako podstawę ewangelizacji w 

świecie przyjął – patrystyczną myśl chrześcijańskiego Wschodu, zawartą w idei obrazu 

Bożego w człowieku. Głosi ona, że wszyscy w Chrystusie Panu i Zbawicielu są równi przed 

Ojcem, gdyż są Jego przybranymi dziećmi. Dzięki tej przewodniej myśli, święci Bracia Cyryl 

i Metody, podjęli skuteczną ewangelizację z całym szacunkiem dla etnicznej i kulturowej 

tożsamości Słowian. Przełamanie ograniczoności Kościoła jedynie do trzech języków 

(hebrajski, grecki i łaciński) poprzez tworzenie alfabetu języka Słowian dla tłumaczenia 

Biblii i liturgii, stało się (pomimo wielu trudności) początkiem tworzenia przestrzeni 

eklezjalno-kulturowej, w której siostrzane Kościoły mogły wejść na tysiącletni szlak rozwoju 

własnej duchowości i kultury (por. Kraśniewska, 2016). 

Podobną drogą poszedł także kardynał Tomasz Špidlik, który w przestrzeni kultury 

zawsze wskazywał na Boga, jako na źródło piękna, a prowadząc wykłady na katolickich i 

prawosławnych uczelniach zawsze wskazywał na bogactwo kulturowo-religijne swoich 

słuchaczy.  

Z całą pewnością można stwierdzić, że kardynał Tomáš Špidlik w wyjątkowy sposób 

był kontynuatorem teologii cyrylo-metodiańskiej, którą studiował i propagował przez 

ostatnie półwiecze. Centralnym punktem tej teologii jest „duchowość serca”, która w 

bezpośredni sposób nawiązuje do „słowiańskiej teologii”. Czeski kardynał zwracał uwagę 

na fakt, że to szczególnie narody słowiańskie nadają człowieczemu sercu głębokie znaczenie, 

identyfikując je z czymś co jest „najlepsze w człowieku”. Tymczasem chrześcijański Zachód 

mówiąc o sercu, raczej zawsze bardziej akcentował wymiar tajemnicy cierpienia, męki Pana 

Jezusa i jego przebitego serca. Symbol serca był przede wszystkim znakiem miłości 

Chrystusa cierpiącego, podczas gdy chrześcijański Wschód odczytywał serce w aspekcie jego 

wymiaru duchowego i to w kontekście relacyjności. A jeśli nawet był to kontekst miłości, to 

także był on odczytywany jako relacje miłości między człowiekiem a Bogiem. W tym ujęciu 
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„duchowość serca” oznacza także miłość Boga, która mocą Ducha Świętego działającego w 

świątyni ludzkiego serca przemienia je aż do zjednoczenia z sobą. Z tej racji w „teologii 

słowiańskiej” jest wyraźny akcent na serce – miejsce relacji człowieka z Bogiem i z drugim 

człowiekiem. Jest także ono „usytuowane” bliżej codziennego życia, niejako wpisane w 

egzystencjalny wymiar osoby ludzkiej (por. tamże).  

Ten aspekt zostanie podjęty przez myśl rosyjską, która dopiero po 1800 roku, kiedy to 

rozpoczyna się literatura rosyjska, będzie ją kultywować i nadawać jej znaczenie myśli 

słowiańskiej.  

 

9. Duchowość serca i „ekumenizm duchowy” 

 

Związek „duchowości serca” z teologią siostrzanych Kościołów (takiego określenia 

używał również Jan Paweł II w odniesieniu do Kościoła katolickiego i prawosławnego) jest 

po linii spostrzegania biblijnego znaczenia serca jako centralnego miejsca w człowieku.  

„Ekumenizm duchowy” rozpoczyna się nie na poziomie dokumentów teologicznych, ale w 

przestrzeni serc chrześcijan zarówno Tradycji wschodniej, jak i zachodniej, w których 

nieustannie działa Duch Święty i przynagla do świadectwa miłości i jedności w Chrystusie.  

Wydaje się zatem, że na polu ekumenicznym należałoby wrócić bardziej 

realnie do teologii pierwszych wieków, ze szczególnym akcentem na antropologię 

biblijną, w której „duchowość serca” zajmuje miejsce centralne. Doświadczenie 

relacji z Trójjedynym Bogiem we własnym sercu może pomóc chrześcijanom na 

nowo odnaleźć fundamenty jedności, pozostając w różnorodności swoich tradycji i 

obrządków.   

Wydaje się, że interesującym byłby temat badawczy skoncentrowany wokół szukania 

perspektyw ekumenicznych, bazujących na duchowości serca. Interesujące i potrzebne 

byłoby przeprowadzenie badań na temat serca w kontekście nowej ewangelizacji i 

współpracy teologii, filozofii i kultury na gruncie antropologiczno-teologicznym. Mogłoby to 

być odpowiedzią na pytania dręczące współczesnego człowieka uwikłanego w materię. 

Serce może okazać się dla współczesnego człowieka drogą powrotu do samego siebie. 

Byłaby to zatem swoista droga re-personalizacji jako odkrycia na nowo prawdy o głębi 

osoby ludzkiej (por. Kraśniewska, 2021, s.  48n). 

Z pewnością ważnym zagadnieniem badawczym byłaby także analiza duchowości 

cyrylo-metodiańskiej, którą zajmował się Tomasz Špidlik w kontekście ekumenizmu. Ze 

względu na fakt, że w Welehradzkiej Katedrze, będącej Sanktuarium Apostołów Słowian, 

spoczywa ciało Tomasza Kardynała Špidlika, byłoby zasadne, by właśnie tam 

kontynuowano wielkie sympozja ekumeniczne.  
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Podsumowanie 

 

Oprócz krzewienia form ekumenizmu duchowego i rozwijania dialogu, Jan Paweł II 

przywiązywał wielką wagę do form ekumenizmu praktycznego, wspartego świadectwami 

ewangelicznego życia, które to świadectwa można nazwać kontynuacją ekumenizmu 

duchowego bądź też realizacją „dialogu nawrócenia” (por. nr 82).  

Kontynuacja intuicji i pragnień Jana Pawła II w kwestii wschodniej teologii i 

duchowości, wyraża się konkretnie w rozwoju metafizyki czy mistyki serca. Ta droga 

duchowa ma również znaczenie dla ekumenizmu, a konkretnie dla dialogu katolicyzmu i 

prawosławia. Antropologia serca czy duchowość serca jest szczególnie ważna sama w sobie, 

gdyż kontynuuje i syntetyzuje teologię biblijną i patrystyczną – wspólną dla obu tradycji. 

Łączy ona temat jedności rozumu i wiary w swoisty sposób, zgodny jednak z tradycją 

chrześcijańską. Ponadto mistyka serca oparta jest na teorii i praktyce (doświadczeniu), które 

są wspólne wszystkim tradycjom chrześcijańskim.  

Ojciec św. Jan Paweł II pragnął, aby w Pałacu Apostolskim powstała Watykańska 

Kaplica Redemptoris Mater, która będzie zawierała w sobie teologiczną syntezę jedności 

Kościoła Wschodniego i Zachodniego na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Wykonanie tego 

dzieła powierzył Tomaszowi Špidlikowi, który opracował idee przewodnie i jezuicie Marco 

Ivanowi Rupnikowi, który dokonał ich artystycznej interpretacji wraz ze swoją, 

międzynarodową ekipą artystów ze wspólnoty Aletti w Rzymie4.  Dla zobrazowania 

wyjątkowości tego dzieła trzeba podkreślić, że kaplica Redemptoris Mater stała się miejscem 

spotkania dwóch tradycji apostolskich Piotra i Andrzeja. Ścianę centralną przedstawiającą 

Niebieskie Jeruzalem wykonał zaproszony specjalnie do tego dzieła rosyjski prawosławny 

artysta Aleksander Kornouchow. Mozaikowy obraz przedstawia siedzących w trójkach 

wielkich świętych Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Miało to odzwierciedlać ideę 

Ojców Kościoła, uważających, że wspólnota chrześcijan Jeruzalem Niebieskiego będzie 

wyobrażeniem Trójcy Świętej w komunii serc, woli i myśli (por. Rupnik, 2007, s. 17-19). Po 

raz pierwszy w historii Kościoła i sztuki Tomasz Špidlik zjednoczył świętych Kościoła 

Wschodniego i Zachodniego, umieszczając ich siedzących obok siebie. I tak na uczcie w 

Królestwie niebieskim siedzą między innymi w jednej trójce: Jan Damasceński (mnich i 

doktor Kościoła, żyjący w latach 657-749), Tomasz z Akwinu (kapłan, dominikanin, doktor 

Kościoła, żyjący w latach 1225-1274), a obok nich Grzegorz Palamas (biskup i teolog 

prawosławny żyjący w latach 1296-1359). 

Na pozostałych ścianach znajdują się najważniejsze wydarzenia historii zbawienia 

tak jak je przedstawia tradycja wschodnia i zachodnia. Odnosząc się do wystroju Kaplicy 

                                                 
4 Ta sama ekipa przygotowywała w Centrum Jana Pawła II w Krakowie mozaiki jako wystrój 
wewnętrzy Bazyliki. 
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Redemptoris Mater, znaczące stwierdzenie wypowiedział wybitny teolog Kościoła 

prawosławnego Olivier Clément: „Mamy do czynienia z dziełem zdumiewającym, 

proroctwem XXI wieku. Proroczy Papież zlecił wykonanie proroczego dzieła”5. 

Można wyraźnie zobaczyć, że synteza teologiczna zawarta w mozaikach Kaplicy 

Redemptoris Mater zawiera w sobie to prorocze nawoływanie, jak i wysiłek intelektualno-

duchowy na rzecz jedności Kościoła obydwu tradycji łacińskiej i bizantyńskiej. Wydaje się, iż 

może się to dokonać na wspólnej płaszczyźnie, jaką jest rozum, wiara i serce. Wszędzie tam 

jest Duch Święty, który działa w sercach wierzących. .I tu można postawić pytanie 

wszystkim chrześcijanom: Czy jest coś ważniejszego aniżeli odkrycie (rozum) i 

doświadczenie (wiara) żywej obecności Boga we własnym sercu? To na modlitwie 

chrześcijanin Wschodu i Zachodu  można powtórzyć za psalmistą -  „O Tobie mówi moje 

serce szukaj Jego Oblicza” (Ps. 27,8). 
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