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W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku 
przedstawiciele Katedry Historii Filo-
zofii Starożytnej i Średniowiecznej  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie wzięli udział 
w Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej „Oblicza Mistyki” zorganizowa-
nej przez Wydział Teologiczny oraz In-
stytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. 

Pierwszego dnia obrad dr Anna Ka-
zimierczak-Kucharska wygłosiła referat 
pt. „Intelektualny charakter kontempla-
cji według Ewagriusza z Pontu”, w któ-
rym zaprezentowała poszczególne eta-
py występujące w myśli pontyjskiego 
mnicha. Wnioski płynące z wykładu by-
ły inspirujące, ponieważ skupione były 
nie tylko wokół problematyki kontem-
placji i mistyki, ale również starożytnej 
filozofii pogańskiej jako swoistego ar-
chetypu w kontemplacyjnym sposobie 
życia mnichów. Ożywiona dyskusja po 
wystąpieniu dr Kazimierczak-Kuchar-
skiej również stanowiła bodziec do dal-

szych wniosków oraz inspiracji. Dysku-
sja ta skupiona była w znacznej mierze 
na zasadniczych terminach dotyczących 
ascetyki i kontemplacji w starożytności, 
zaś wyraz zainteresowania tym wystą-
pieniem dały liczne dyskusje toczące się 
również w kuluarach.

Drugiego dnia konferencji referaty 
wygłosiły dr Izabella Andrzejuk oraz 
mgr Karolina Ćwik. 

Wykład dr Andrzejuk pt. „Między 
ascetyką a mistyką. Mieczysława Goga-
cza interpretacja doświadczenia mistycz-
nego” skupiony był na ukazaniu charak-
terystycznego ujęcia doświadczenia 
mistycznego przez prof. Gogacza, któ-
rego interpretacja tej problematyki róż-
ni się nieco od ujęć innych tomistów 
(Reginalda Garrigou-Lagrange`a czy 
Aleksandra Żychlińskiego). Prelegentka 
zwróciła uwagę na fakt, że jest to kon-
cepcja silnie związana z poznaniem,  
które ma dwa etapy: etap mowy serca, 
czyli poznanie niewyraźne oraz etap po-
znania wyraźnego. Najważniejszym 
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wnioskiem płynącym z wykładu dr Iza-
belli Andrzejuk było twierdzenie, że we-
dług Gogacza  doświadczenie mistycz-
ne nie jest w żadnej mierze potrzebne do 
świętości. Dyskusja pozwoliła na wycią-
gnięcie kolejnych wniosków, które wska-
zały, że do świętości wystarczy kontem-
placja, lecz ze wszystk imi jej 
konsekwencjami związanymi z pewną 
przemianą swojego życia.

Mgr Karolina Ćwik wygłosiła referat 
pt. „Rozwój duchowy człowieka a mi-
styka w ujęciu prof. Mieczysława Goga-
cza”, który również wzbudził zaintere-
sowanie wśród odbiorców. Prelegentka 
zwróciła uwagę na charakter rozumie-
nia przez Gogacza poszczególnych eta-
pów podróży duchowej człowieka: dro-
gi oczyszczenia, drogi oświecenia oraz 
drogi zjednoczenia. Samo zaś doświad-
czenie mistyczne skutkuje w człowieku 
przede wszystkim absolutną pewnością, 

że Bóg istnieje oraz że jest On obecny 
w człowieku. 

Wykłady dr Andrzejuk oraz mgr 
Ćwik były wygłoszone w jednej sekcji. 
Ze względu na zbliżoną problematykę 
dyskusja była niezwykle ożywiona i do-
tykająca wielu ważnych zagadnień do-
tyczących nie tylko samego doświadcze-
nia mistycznego i kontemplacji, ale 
również problematyki eschatologicznej 
w kontekście teologicznym, a także filo-
zoficznym.

Konferencja „Oblicza Mistyki” cha-
rakteryzowała się ogromną różnorodno-
ścią i wielością wystąpień, które były bar-
dzo ciekawe i pozwoliły na znaczne 
poszerzenie horyzontów odbiorców. 
Konferencja zaowocowała ponadto wie-
loma nowymi relacjami nawiązanymi 
wśród naukowców z różnych środowisk 
akademickich w całej Polsce.


