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Recenzja ksi¹¿ki:

Wokó³ Dziennika o. Piotra Semenenki
red. ks. Wojciech Mleczko CR, seria Duchowoæ klasztorów
polskich: przekaz i komunikacja, t. VIII, red. serii ks. Wojciech
Misztal, Wydawnictwo w. Jana Paw³a II, Kraków 2014, stron 168

Oddana do r¹k czytelnika ksi¹¿ka, której przedmiot refleksji stanowi Dziennik S³ugi Bo¿ego o. Piotra Semenenki, ukazuje siê jako VIII tom dobrze znanej
i cenionej nie tylko w rodowisku teologów duchowoci serii Duchowoæ
klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja. Publikacja zosta³a przygotowana w zwi¹zku z dwusetn¹ rocznic¹ urodzin Piotra Semenenki (18141886),
wspó³za³o¿yciela i prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR); wybitnego filozofa, teologa,
mentora, kierownika duchowego i spowiednika wielu póniejszych b³ogos³awionych i wiêtych; za³o¿yciela i pierwszego rektora Kolegium Polskiego
w Rzymie; wspó³twórcy i doradcy licznych zgromadzeñ zakonnych. Ten
wybitny przedstawiciel polskiego duchowieñstwa zas³uguje na pog³êbione
badania i popularyzacjê, czego doskona³y przyk³ad daj¹ nam autorzy poszczególnych rozdzia³ów, w tym równie¿ redaktor ca³ej serii.
W³anie osoba redaktora serii, ks. prof. Wojciecha Misztala, gwarantuje
tak¿e w obecnym tomie wysoki poziom naukowy, po³¹czony z komunikatywnoci¹ i przystêpnoci¹ jêzyka. Integralna i interdyscyplinarna analiza
Dziennika zaowocowa³a interesuj¹cymi artyku³ami z dziedziny filozofii, zw³aszcza antropologii, teologii, w tym duchowoci i mistyki, nauk spo³ecznych,
a nawet literaturoznawstwa. Tak szerokie spektrum zagadnieñ wiadczy
o wyj¹tkowych intelektualnych i duchowych horyzontach S³ugi Bo¿ego i o jego
wielkim znaczeniu dla badañ nad histori¹ zmartwychwstañców.
Szczególnie dwa artyku³y zamieszczone w ksi¹¿ce stanowi¹ doskona³¹
okazjê do zapoznania siê z twórczoci¹ literack¹ ojca Semenenki. Najpierw
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ks. dr hab. Janusz Królikowski, profesor Wydzia³u Teologicznego w Tarnowie,
przedstawi³ bogactwo i ró¿norodnoæ literack¹ pism S³ugi Bo¿ego. Cenne
w tym opracowaniu jest ukazanie tego, co ³¹czy badane pisma, czyli jednoci
teologicznej idei szeroko pojêtej mistyki. Ksi¹dz Królikowski pokaza³ równie¿
wyranie, jak bardzo autentyczna mistyka wp³ywa na efektywnoæ aktywnoci ludzkiego ¿ycia. Z kolei ks. dr Kazimierz Wójtowicz, znany poeta i pisarz,
zaprezentowa³ Dziennik jako rodzaj relikwii. Jego artyku³ stanowi dok³adne
studium formy, treci, okolicznoci powstania, historii publikacji i jej znaczenia
dla Zgromadzenia.
Pozosta³e opracowania pozwalaj¹ spojrzeñ na badany tekst z punktu
widzenia jakiej konkretnej dziedziny nauki. Ksi¹dz dr Kazimierz Mikucki,
wyk³adowca filozofii w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Lwowie, zaj¹³
siê obecnoci¹ filozofii w badanym Dzienniku. Jego artyku³ wykaza³ dobitnie,
¿e ks. Semenenko ¿ywo interesowa³ siê i czêsto zajmowa³ filozofi¹, pragn¹c
nie tylko studiowaæ zagadnienia teoretyczne, metodologiczne, epistemologiczne czy teorii bytu, ale tak¿e znaleæ dla nich zastosowanie w teologicznie
pog³êbionym duszpasterstwie. Pod nieco innym k¹tem dr Marek Mariusz
Tytko, historyk sztuki i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagielloñskiego,
zbada³ wystêpowanie oraz znaczenie w Dzienniku kluczowych dla antropologii filozoficznej i pedagogiki zmartwychwstañczej terminów: cz³owiek,
ludzie i ludzki. Wykaza³, ¿e S³uga Bo¿y stosuj¹c predykaty przymiotnikowo-rzeczownikowe, ujmowa³ antropologiczne okrelenia w konkretnych
zestawach, które rzucaj¹ nowe wiat³o na jego, tak istotne dla filozofii i pedagogiki, rozumienie cz³owieka.
Kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki skupiaj¹ siê wprost na niezwykle interesuj¹cej
kwestii duchowoci Piotra Semenenki. Ksidz prof. dr hab. Wojciech Misztal,
kierownik Katedry Duchowoci Mediów i Relacji Spo³ecznych Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych UPJPII, zg³êbi³ temat dotycz¹cy relacji duchownego i duchowoci wzglêdem ¿ycia spo³ecznego. Autor ukaza³ olbrzymi wp³yw duchowoci i duchownych, w tym tak¿e samego o. Semenenki, na ówczesne ¿ycie
narodowe. Artyku³ nie ucieka przy tym od wyci¹gania konstruktywnych wniosków dotycz¹cych wspó³czesnoci w takich obszarach, jak polityka, relacja
Kocio³a do spo³eczeñstwa, sprawiedliwoæ spo³eczna, troska o potrzebuj¹cych, wychowanie, szkolnictwo i komunikacja spo³eczna. Badania Dziennika
pozwalaj¹ wysnuæ ogólny, lecz wa¿ny wniosek, ¿e na ¿ycie spo³eczne nale¿y
patrzeæ ca³ociowo, uwzglêdniaj¹c równie¿ potrzebê duchowoci. Kolejny
artyku³ zamieszczony w ksi¹¿ce dotyczy szczytu ¿ycia duchowego. Ksi¹dz
prof. dr hab. Stanis³aw Urbañski, kierownik Katedry Teologii ¯ycia Duchowego Wydzia³u Teologicznego UKSW, opracowa³ na podstawie Dziennika
dynamizm ¿ycia mistycznego. Dog³êbna analiza tekstu pozwoli³a autorowi
zidentyfikowaæ rozwój ¿ycia mistycznego S³ugi Bo¿ego, a¿ do najwy¿szego
zjednoczenia mi³oci z Bogiem.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wszystkie zamieszczone w ksi¹¿ce opracowania stanowi¹ cenny wk³ad w coraz g³êbsze rozumienie zarówno osoby oraz
dzie³a Piotra Semenenki, jak i ca³ego dziedzictwa zmartwychwstañców,
ich charyzmatu, historii i duchowoci. Warto dodaæ, ¿e artyku³y oparte s¹
na tekstach ród³owych, a nawet w du¿ym stopniu archiwalnych. Dlatego
VIII tom serii na temat duchowoci klasztorów polskich charakteryzuje siê
ród³owoci¹, nowatorstwem oraz profesjonalizmem. Winien zapoznaæ siê
z nim ka¿dy, kto interesuje siê duchowoci¹ chrzecijañsk¹.

