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Izabella Andrzejuk

Tomizm na konferencji Filozoficzne aspekty 
mistyki - 15 kwietnia 2016 roku

W dniu 15 kwietnia 2016 r., w siedzibie 
Wyższej Szkoły Komunikowania Poli-
tologii i Stosunków Międzynarodowych 
w Warszawie odbyła się konferencja na-
ukowa, zatytułowana: Filozoficzne aspek-
ty mistyki.

Konferencja obejmowała różnorodne 
wystąpienia, których wspólnym tema-
tem była problematyka mistyczna, uj-
mowana w różnych aspektach i kontek-
stach. Wśród licznych wystąpień 
pojawiły się także te dotyczące mistyki 
tomistycznej.

Pierwszym z prelegentów, który mie-
ścił się w „grupie tomistycznej”, był dr 
hab. Tomasz Pawlikowski z Wyższej 
Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. 
W swoim wystąpieniu, zatytułowanym: 
Mistyk i działacz religijny w ujęciu  

ks. A. Usowicza, T. Pawlikowski najpierw 
zaprezentował krótko sylwetkę Usowi-
cza, a następnie omówił jego propozy-
cję podziału na dwa typy religijności. 
Jednym z nich miał być typ mistyczny, 
a drugim – prorocki. Religijność mi-
styczna, według Usowicza, realizuje się 
na dwóch etapach, z których pierwszy 
można nazwać negatywnym (polegają-
cym na odsuwaniu się od tego, co utrud-
nia zjednoczenie z Bogiem), celem zaś 
drugiego jest skupienie się i nakierowa-
nie duszy ku Bogu. Zjednoczenie to 
osiąga swój szczyt w stanie ekstazy. We-
dług niego w stanie ekstazy Bóg doko-
nuje w człowieku wewnętrznej ilumina-
cji, a dusza ludzka zachowuje się biernie. 
Z kolei religijność prorocka realizuje się 
poprzez działanie. Prorok zatem jest 

Dr Izabella Andrzejuk, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych  
i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych, a także na studiach podyplomowych Wydziału Studiów nad Rodziną 
UKSW.
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działaczem, którego celem jest urzeczy-
wistnianie królestwa Bożego w świecie. 
Oba typy religijności kolejno odpowia-
dają kontemplacji i działaniu. Z ujęciem 
religijności mistycznej wiąże się też 
u Usowicza samo rozumienie mistyki ja-
ko wyższego stopnia łączności duszy 
człowieka z Bogiem.

W swoim wystąpieniu T. Pawlikow-
ski zwrócił też uwagę, że w rozważa-
niach na temat religii Usowicz korzystał 
z ujęć takich autorów, jak: F. Heiler,  
R. Müller-Freinfelds, E. Przywara.

Kolejnym prelegentem, odwołującym 
się do tradycji tomistycznej, była dr hab. 
Maria Boużyk z Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, która w swoim referacie, zatytuło-
wanym: Wychowawcza rola modlitwy 
w ujęciu Jacka Woronieckiego, przedstawi-
ła poglądy tego wybitnego tomisty na te-
mat roli i znaczenia modlitwy w działa-
niu człowieka. Według prelegentki 
wychowawcza rola modlitwy ma wymiar 
formacyjny, gdyż modlitwa jest także, 
według Woronieckiego, działaniem 
praktycznym. Maria Boużyk zwróciła 
również uwagę, że modlitwa, jako rela-
cja nawiązywana między człowiekiem 
i Bogiem, swoiście „odsłania” humanizm 
formacji chrześcijańskiej, gdyż jest rela-
cją realną, zachodzącą między osobami. 
Jak zauważyła M. Boużyk, Woroniecki 
podkreślał konieczność łączenia modli-
twy z życiem codziennym, dobre zaś ży-
cie połączone z modlitwą uznawał za 
podstawowe przejawy miłości.

W ramach obrad w sekcjach dr Ro-
bert Goczał z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu zaprezen-
tował referat zatytułowany: „Theologia 
mystica vs Methaphysica rationalis” – spór 

o formę doświadczenia mistycznego 
w scholastyce XVII wieku. W swoim wy-
stąpieniu prelegent przedstawił poglą-
dy na temat wizji uszczęśliwiającej 
dwóch hiszpańskich tomistów XVII 
wieku: Franciszka Suareza i Jana od św. 
Tomasza. Problematyka wizji uszczę-
śliwiającej została umieszczona przez 
R. Goczała w kontekście sporu o natu-
rę jej przedmiotu. Prelegent po staran-
nej charakterystyce ujęć tej problema-
tyki u Suareza i Jana od św. Tomasza, 
zwrócił uwagę, że obaj autorzy mieli 
zbieżne poglądy na gruncie teologii mi-
stycznej, a różnili się w kwestii analizy 
metafizycznej species (form poznaw-
czych).

Z kolei wystąpienie dr Magdaleny 
Płotki z UKSW było poświęcone tema-
towi: Kontemplacja jako działanie, dzia-
łanie jako skutek kontemplacji. Z proble-
matyki sporu o „vita activa – vita 
contemplativa” w średniowieczu. Prele-
gentka podjęła problematykę życia 
czynnego i kontemplacyjnego w ujęciu 
św. Tomasza z Akwinu na tle XIII

-wiecznych komentarzy do Etyki niko-
machejskiej Arystotelesa (Pseudo-Peck-
hama, Roberta Ki ldwardby`ego, 
przekład komentarza autorstwa Rober-
ta Grosseteste). Magdalena Płotka 
zwróciła uwagę, że fragmenty Toma-
szowego komentarza do Etyki nikoma-
chejskiej, poświęcone odróżnieniu vita 
activa od vita contemplativa, należy roz-
patrywać w kontekście celu, jaki wy-
znacza Tomasz życiu moralnemu czło-
wieka, a celem tym jest szczęście, 
realizujące się w zjednoczeniu z Bogiem. 
Zdaniem prelegentki Akwinata traktu-
je obie formy życia jako wzajemnie uzu-
pełniające się i od siebie zależne.
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Następnie dr Michał Zembrzuski  
z UKSW wystąpił z referatem zatytu-
łowanym: Intelekt czynny i kontemplacja. 
Współczesna dyskusja o uczestniczeniu in-
telektu czynnego w świetle Bożym. Jego 
wystąpienie składało się z dwóch części. 
W pierwszej prelegent zreferował krót-
ko toczące się współcześnie dyskusje na 
terenie filozofii na temat partycypacji in-
telektu czynnego w świetle Bożym. Z ko-
lei w części drugiej swojego wystąpienia 
skupił się na Tomaszowym ujęciu pro-
blematyki partycypacji intelektu czyn-
nego w świetle Bożym. Michał Zem-
brzuski najpierw wskazał na ewentualne 
źródła, na podstawie których lub w opo-
zycji do których Akwinata budował wła-
sne stanowisko odnośnie do natury i dzia-
łania intelektu czynnego.

Ostatecznie prelegent, konkludując 
swoje wystąpienie, stwierdził, że dla To-
masza z Akwinu intelekt czynny i moż-
nościowy spełnia inne funkcje: intelekt 
czynny jest światłem umożliwiającym 
poznawanie intelektualne, intelekt zaś 
możnościowy odpowiedzialny jest za ro-
zumienie (ujęte jako wiedza w akcie). 
Tak więc intelekt czynny dr Zembrzu-
ski określił jako akt związany z intelek-
tem możnościowym, ale zarazem jako 
akt, który nie jest w relacji do intelektu 
Boga.

Z kolei wystąpienie Bartłomieja K. 
Krzycha z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go było poświęcone XX-wiecznemu to-
miście, R. Garrigou-Lagrange`owi. 
W swoim referacie, zatytułowanym: R.

-M. Garrigoi-Lagrange OP. Filozof i teo-
log. Mistyk?, prelegent przybliżył słucha-
czom sylwetkę naukową tego wybitnego 
dominikanina. Bartłomiej Krzych zwró-
cił także uwagę na fakt, że mistyka i w 

ogóle wszelkie stany mistyczne budują 
się na naturze ludzkiej, udoskonalonej 
przez Boga i że jako droga do doskona-
łego zjednoczenia z Bogiem jest ona  
dostępna dla każdego człowieka. Tym 
samym prelegent przedstawił o. Garri-
gou-Lagrange’a, jako zwolennika nieod-
dzielania życia religijnego od mistyki 
i traktowania tej ostatniej jako dosko-
nalszej formy życia religijnego (jako dro-
gi do zjednoczenia z Bogiem).

Ostatnim wystąpieniem, mieszczącym 
się w nurcie tomizmu, było wystąpienie 
dr Izabelli Andrzejuk z WSKPiSM, za-
tytułowane: „Poznanie „przez współodpo-
wiedniość natur” a doświadczenie mistycz-
ne. Jacquesa Maritaina rozumienie 
doświadczenia mistycznego”. Prelegentka 
w swoim wystąpieniu najpierw wyjaśni-
ła, co oznacza u tego autora samo po-
znanie przez współodpowiedniość na-
tur, a następnie zaprezentowała jego 
propozycję trzech sposobów poznawa-
nia przez konnaturalność. Izabella An-
drzejuk zauważyła, że dla Maritaina po-
znanie konnaturalne jest poznaniem 
przez pewną skłonność, podobieństwo. 
W jego ramach intelekt człowieka współ-
działa z uczuciowymi skłonnościami i na-
stawieniami woli i jest przez nie prowa-
dzony. Poznanie to daje w efekcie wiedzę 
niejasną, nieświadomą, której nie moż-
na ująć w słowa. Wszystkie jego trzy mo-
dyfikacje – jako zarazem doświadczenie: 
moralne, poetyckie i mistyczne – stano-
wią swoistą „drogę” rozumu praktycz-
nego do Boga. Na tym tle doświadcze-
nie mistyczne wyróżnia się jako 
najpewniejsze (choć niewyrażalne) do-
świadczenie samego Boga, w którym 
pierwszorzędną rolę spełnia miłość.
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Ponadto w ramach konferencji nie 
brakowało wystąpień poświęconych kon-
kretnym postaciom w filozofii, podej-
mującym tematy zarówno z zakresu mi-
styki, jak i ascetyki. Mogą tu za przykład 
posłużyć wystąpienia ks. dra hab. An-
drzeja Kobylińskiego (Nietzsche, zdro-
wie i piękno. Mistyczna przyszłość wiary 
chrześcijańskiej według Karla Rahnera  
i Madeleine Sémer), dr Anny Kazimier-
czak-Kucharskiej (Filozoficzne aspekty 
mistyki Ewagriusza z Pontu), mgr Karo-
liny Ćwik (Duchowość ateistyczna. Pro-
pozycja André Sponvillè a).

Inną jeszcze grupę tematyczną  
wystąpień, prezentowały referaty „pro-
blemowe”, to znaczy skupione wokół 
określonej problematyki mistyczno-filo-
zoficznej. I tak do nich można zaliczyć 
tematy podjęte przez: ks. dra hab. To-
masza Stępnia (Negacja czy afirmacja? 
Dwa modele mistycyzmu Ojców Kościoła), 
dra hab. Aleksandra Bańki (Doświad-
czenie mistyczne w świetle sporu między 
esencjalizmem a kontekstualizmem), dra 
Dawida Lipskiego (Koncepcje doświad-
czenia mistycznego a pluralizm religijny), 

mgr Pauliny Biegaj (Łączność człowieka 
z Bogiem a wyobraźnia w filozoficznym 
myśleniu wokół mistyki).

W ramach obrad konferencji pojawi-
ły się także referaty luźniej związane z fi-
lozoficznymi aspektami mistyki, które 
podejmowały sam temat mistyki w kul-
turze chrześcijańskiej bądź w innych 
kulturach, bądź też omawiały określone 
elementy życia religijnego. Do nich na-
leżały wystąpienia: prof. Artura Andrze-
juka (Ascetyka i mistyka w Modlitewniku 
Gertrudy Mieszkówny), ks. dra Jarosława 
A. Sobkowiaka (Człowiek „mistyczną 
świątynią Boga”. Koncepcja człowieka 
w pismach bł. Stanisława Papczyńskiego), 
mgr Agaty Płazińskiej (Simone Weil – 
mistyczka XX wieku?), dra Adama  
P. Olechowskiego (Tai Chi – między sztu-
ką walki a ćwiczeniem duchowym). 

Wszystkie poszczególne części kon-
ferencji kończyły się ciekawymi, a nie-
jednokrotnie ożywionymi dyskusjami, 
które niekiedy prowadzący sekcje mu-
sieli przerywać ze względu na przekro-
czony czas dyskusji. 


