
Magdalena Jóźwik

Sprawozdanie z Międzynarodowej
konferencji naukowej „Oblicza
mistyki. W 500-lecie narodzin św.
teresy od Jezusa” (Katowice, 23–24
kwietnia 2015 roku)
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2, 515-519

2015



S p R a w o z d a N i a

„Śląskie studia historyczno-teologiczne” 48,2 (2015), s. 515-519

Magdalena JÓŹWik
uniwersytet Śląski w katowicach
Wydział teologiczny

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
„oblicza mistyki. w 500-lecie narodzin św. teresy od Jezusa”
(katowice, 23–24 kwietnia 2015 roku)

W dniach 23–24 kwietnia 2015 roku na Wydziale teologicznym uniwersytetu Śląskie-
go w katowicach odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „oblicza mistyki. 
W 500-lecie narodzin św. teresy od Jezusa”. Pod patronatem Polskiej akademii nauk 
konferencję zorganizowali Wydział teologiczny oraz instytut Filozofii uniwersytetu Ślą-
skiego w katowicach. organizatorzy zaprosili prelegentów, jak i uczestników obrad do 
zastanowienia się nad zagadnieniem doświadczenia mistycznego z perspektywy różnych 
obszarów nauk, m.in. nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, filo-
zofia), teologicznych, społecznych (psychologia), sztuki (kompozycja).

konferencję otworzył ks. dr hab. Jacek kempa, prodziekan ds. nauki Wydziału teo-
logicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach (dalej: Wtl uŚ), na początku powitał 
zebranych, a następnie zaprosił do zabrania głosu ks. abp. Wiktora skworca. ks. arcybi-
skup podziękował za organizację międzywydziałowej i interdyscyplinarnej konferencji, 
przypomniał zebranym, że zagadnienie mistyki, zwłaszcza terezjańskiej, ma dla miasta 
katowice istotne znaczenie ze względu na obecność i posługę modlitwy sióstr karmeli-
tanek bosych, które swój klasztor mają przy parafii św.św. Piotra i Pawła w katowicach. 
następnie głos zabrał o. Piotr nyk ocM, radny prowincjalny krakowskiej Prowincji kar-
melitów Bosych, w kilku słowach przypomniał o wpływie doświadczeń św. teresy od 
Jezusa na życie kolejnych świętych oraz licznych wiernych, zarówno świeckich, jak i za-
konników. stwierdził, że skuteczność oddziaływania Świętej z avila wynikała ze spój-
ności pomiędzy jej doświadczeniem i codziennością życia. na zakończenie części powi-
talnej, dr hab. prof. uŚ dariusz kubok – zastępca dyrektora instytutu Filozofii Wydziału 
nauk społecznych uniwersytetu Śląskiego w katowicach (dalej: Wns uŚ), oraz ks. prof.  
dr hab. Jan słomka – kierownik katedry teologii dogmatycznej i duchowości Wtl uŚ, 
przywitali zebranych, życząc owocnego uczestnictwa.

na początku wspólnych obrad przedpołudniowych referat pt. Teresa od Jezusa. Świa-
dek Prawdy i mistrzyni modlitwy przedstawił o. rómulo cuartas londońo z cites uni-
versidad de la Mistica in Madrid. W wystąpienie wprowadził krótką prezentację biogra-
fii Świętej z avila, następnie przedstawił jej drogę do poznania prawdy, składającą się  
z poznania prawdy o sobie, o świecie i w końcu o Bogu, co ostatecznie doprowadziło do 
integracji życia teresy ku „chodzeniu w prawdzie”. W dalszej części o. londońo omó-
wił zagadnienie modlitwy w życiu Świętej i jej wpływ na współsiostry, a także na póź-
niejsze pokolenia. cały referat stanowił próbę teologicznego spojrzenia na życie i do-
świadczenie mistyczne teresy od Jezusa. Wystąpienie zatytułowane Koncepcja poznania 
i intuicji intelektualnej w filozofii Platona przedstawił prof. dr hab. Bogdan dembiński  
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z instytutu Filozofii Wns uŚ. odwołując się do naturalnego doświadczenia mistycznego, 
ukazał stopnie poznania platońskiego jako drogę do osiągnięcia tego stanu, gdyż zarówno 
w jednym, jak i drugim dochodzi się do przekroczenia możliwości rozumu, a wejście 
ku widzeniu idei – kontemplacji istoty rzeczy. następnie prof. dr hab. Joanna Ślósarska 
z instytutu kultury Współczesnej uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła referat Poetyka mi-
styczna św. Teresy od Jezusa w kontekście Platońskiej interpretacji „eicastic” i antro-
pologii przywiązania, w którym szczególną uwagę zwróciła na hermeneutykę tekstów 
mistycznych teresy, zastosowany język oraz antropologiczne konteksty. na koniec przed-
południowych obrad ogólnych wystąpienie zatytułowane Teologia mistyczna – mainstre-
am czy margines chrześcijańskiej refleksji? przedstawił ks. dr grzegorz strzelczyk. W re-
feracie zwrócił uwagę na stan polskiej naukowej refleksji dot. teologii mistycznej (zbyt 
mało godzin zaproponowanych w ramach ratio studiorum, brak czasopisma z teologii du-
chowości). stwierdził, że pytanie o doświadczenie mistyczne stanowi kwestię dotyczącą 
antropologicznych możliwości poznania Boga. Ponadto zauważył rozszerzenie spojrzenia 
z ekskluzywistycznego na powszechne – mistyka staje się normą antropologiczną. na za-
kończenie wyraził opinię, że brak refleksji nad doświadczeniem mistycznym doprowadzi 
do braków w teologii dogmatycznej oraz fundamentalnej.

W dyskusji po wygłoszonych referatach uczestnicy konferencji zapytali prelegentów 
m.in. o relację pomiędzy doświadczeniem mistycznym a nawróceniem, jeśli – co wy-
brzmiało w wykładzie prof. B. dembińskiego – można doświadczenie mistyczne zaobser-
wować również w innych religiach czy w ogóle w dążeniu człowieka do rzeczywistości 
transcendentnej. W odpowiedzi prof. B. dembiński przypomniał, że metanoia to zmiana 
sposobu myślenia, a nie postawa etyczna – właśnie od nawrócenia rozpoczyna się zmiana 
postępowania. W dalszej części dyskusji prelegenci i uczestnicy konferencji mierzyli się 
z próbą odpowiedzi na pytania: W jaki sposób należy badać doświadczenie mistyczne? 
Jak interpretować pisma mistyków? z jakich narzędzi i kompetencji poszczególnych nauk 
należy korzystać przy naukowej refleksji nad doświadczeniem mistycznym? na zakończe-
nie tej części konferencji o. londońo zauważył, że żadnego z doświadczeń mistycznych 
nie można powtórzyć dokładnie w ten sam sposób – stąd problem dla nauk empirycz-
nych z podaniem odpowiednich wyników. Ponadto nie istnieje jeden wzorcowy model, 
do którego można by porównywać kolejne doświadczenia, jednym punktem odniesienia 
jest i będzie Jezus chrystus. i wreszcie, ostatecznym sprawdzianem autentyczności staje 
się wzrost miłości wobec Boga i wobec człowieka, przejawiający się w przede wszystkim 
w postawie ofiarnej służby.

Popołudniowa część konferencji została podzielona na trzy części obrad w trzech sek-
cjach. W pierwszej części swoje referaty przedstawili, w sekcji 1: dr anna kazimierczak-
kucharska (uniwersytet kardynała stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dalej: uksW) 
Intelektualny charakter kontemplacji według Ewagriusza z Pontu, dr krzysztof korżyk 
(akademia ignatianum w krakowie) Hezychastyczna mistyka serca. W sekcji 2: ks. ste-
fan radziszewski (Wyższe seminarium duchowne w kielcach) Cztery wersje diarystyki 
mistycznej (Paul Claudel, Jean Guitton, Teresa z Los Andes OCD, Pieter van der Meer). 
W sekcji 3: dr hab. prof. Po henyrk Machoń (Politechnika opolska) Jedność czy różno-
rodność doświadczeń mistycznych? Perspektywa filozoficzno-psychologiczna, ks. dr stani-
sław radoń (uniwersytet Papieski Jana Pawła ii w krakowie, dalej: uPJP ii) Fenomen do-
świadczeń mistycznych w kontekście neuropsychobiologicznych badań nad uważnością.

W drugiej część obrad sekcyjnych referaty wygłosili, w sekcji 1: dr agniesz-
ka Woszczyk (instytut Filozofii Wns uŚ katowice), Zjednoczenie mistyczne a sta-
tus ontyczny duszy w „Enneadach” Plotyna, dr stanisław ciupka (akademia tech-
niczno-humanistyczna w Bielsku-Białej) Teologia mistyczna Dionizego-Areopagity,  
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mgr Łukasz Borowiecki i mgr Paweł zięba (uniwersytet Jagielloński w krakowie, dalej: 
uJ) Werydyczność doświadczeń mistycznych. W sekcji 2: dr Piotr goniszewski (uni-
wersytet szczeciński) Spotkanie mistyki żydowskiej i chrześcijańskiej na przykładzie 
chrystologii Adumbratio Kabbalae Chrstianae, mgr dorota Brylla (uniwersytet zielo-
nogórski) Kabała Bnei Baruch jako mistyka filozoficzna. Neutralizacja kategorii Boga  
i duchowość naturalistyczna, mgr Piotr sawczyński (uJ w krakowie) Nazywaj rzeczy 
po imieniu. Mistycyzm Izaaka Lurii materialistycznie odczytany. Prelegentami w sekcji 
3 byli: lic. dawid rogacz (uniwersytet adama Mickiewicza w Poznaniu) Pluralizm reli-
gijny w filozofii mistyki, mgr agata Wilczek (instytut kultur i literatur anglojęzycznych 
Wydział Filologiczny uŚ w katowicach) Jak (nie)wyrazić to, co niewyrażalne? Zarys 
współczesnych orientacji teoretycznych w studiach nad apofatycznym językiem mistyki, 
mgr grzegorz Wiończyk (Wtl uŚ w katowicach) O Bogu, który jest jak… Hermeneu-
tyka i mistyka.

na zakończenie pierwszego dnia konferencji, podczas obrad sekcyjnych swoje wy-
stąpienia zaprezentowali, w sekcji 1: dr Łukasz Wróbel (uniwersytet Warszawski) „Vox” 
i „viso” – droga języka („Scivias” Hildegardy z Bingen), mgr Marta giglok (Wtl uŚ 
w katowicach) Doświadczenie wyrażone w kategoriach przestrzennych. Zbawienie jako 
„bycie w Chrystusie” w Listach Ignacego Antiocheńskiego, mgr Maja Piotrowska-try-
zno (uniwersytet Warszawski) Waltera Benjamina doświadczenie koloru a jego pojęcie 
aury w kontekście mistycyzmu żydowskiego i niektórych tradycji mistycznych. W sekcji 
2: ks. dr Przemysła sawa (Wtl uŚ w katowicach) Mistycyzm ewangelikalny – przeja-
wy, podstawy, inspiracje, mgr Michał Płóciennik (uPJP ii) (Neo-)gnostyczny charakter 
współczesnego zainteresowania mistycyzmem? Problematyka i perspektywy filozoficz-
no-hermeneutyczne, lic. Marcin Jakubas (uŚ w katowicach) Hermeneutyczna proble-
matyka mistyki synkretycznej w kontekście twórczości Aleistera Crowley’a. W ostatniej 
sekcji referaty wygłosili: dr Małgorzata Burta (uksW w Warszawie) Zygmunt Krasiński 
i „furia iberica”, mgr Michał sokulski (uniwersytet Mikołaja kopernika w toruniu) Ob-
licza mistyki u Zygmunta Krasińkiego, mgr ewa Fabiańka-Jelińska (akademia Muzyczna  
w Poznaniu) Doświadczenia mistyczne św. s. Faustyny jako inspiracja do stworzenia 
dzieła muzycznego „Offenbarungen und Eingebungen”. na szczególną uwagę zasługuje 
wystąpienie ostatniej prelegentki sekcji trzeciej, która oprócz referatu przedstawiła nagra-
nie skomponowanego przez siebie utworu (tytuł w temacie wystąpienia) w całości zain-
spirowanego Dzienniczkiem św. s. Faustyny kowalskiej.

drugi dzień konferencji rozpoczął się od obrad ogólnych, podczas których zostały za-
prezentowane referaty z teologii katolickiej, filozofii oraz teologii religii wschodnich. Jako 
pierwszy wystąpienie zatytułowane: Is mysticism some universal phenomenon? Com-
parison of saint Teresa of Avila’s mysticism with eastern spiritual traditions przedstawił  
prof. dr hab. slavomir galik, słowacki filozof z uniwersytetu konstantyna Filozofa  
w nitrze. W swoim referacie przedstawił porównanie opisu doświadczeń mistycznych 
teresy od Jezusa z kolejnymi etapami oczyszczenia i zjednoczenia mistycznego w reli-
giach wschodnich. następnie dr hab. aleksander Bańka z instytutu Filozofii Wns uŚ  
w katowicach przedstawił referat pt. Epistemologiczne aspekty „zjednoczenia upodab-
niającego” w mistyce Jana od Krzyża. W wystąpieniu znaczącą część poświecił do-
precyzowaniu, czym jest „zjednoczenie upodabniające”, podkreślając, że nie jest ono 
„zlaniem” ani „unicestwieniem” duszy w Bogu, ale przebóstwieniem duszy, która może 
odtąd istnieć na sposób boski, wejść w Bożą relacyjność aż do możliwości dysponowa-
nia Bogiem, np. poprzez dzielenie się nim. Po krótkiej przerwie kawowej kolejny referat 
Teologia, mistyka, krytycyzm. Uwagi o wczesne myśli greckiej obrad przedpołudniowych 
wygłosił prof. dr hab. dariusz kubok, również z instytutu Filozofii Wns uŚ. referat 
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stanowił przedstawienie pozakosmologicznej i kosmogenetycznej filozofii Parmenidesa 
i ksenofanesa, określanej jako teologia negatywna. Porównał pragnienie zjednoczenia  
z Bogiem z pragnieniem zdobycia wiedzy, zauważył, że cechą wspólnotą (wg Parmenidesa 
i ksenofanesa) jest relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem – Bóg zawsze dawcą (siebie, 
wiedzy), człowiek odbiorcą (pragnącym, czekającym, przyjmującym). na zakończenie 
obrad przedpołudniowych referat pt. Spór o ekstazy w II wieku wygłosił ks. prof. dr hab. 
Jan słomka z Wtl uŚ. W wystąpieniu próbował przedstawić odpowiedź starożytnych 
na pytanie, czy Bóg może przemawiać do człowieka poza jego świadomością. ukazał 
ekstazę jako stan wyłączenia rozumu, podkreślił, że z perspektywy montanistycznej pro-
rok w stanie ekstazy nie mógł przemawiać podczas zgromadzenia chrześcijan, natomiast 
w kultach starożytnych widziano w niej możliwość otwarcia na bóstwo. Według Filona 
aleksandryjskiego ekstaza to wyższy stan duszy, jeszcze bardziej sprzyjający działalno-
ści profetycznej.

W dyskusji podsumowującej obrady przedpołudniowe dr hab. a. Bańka został zapy-
tany o naturę zjednoczenia upodabniającego, czy jeśli nie jest ono substancjalne, to czy 
nie istnieje przy tym niebezpieczeństwo złudzenia, skoro dusza podobna wobec Boga 
co do chwały? W odpowiedzi prelegent podkreślił rolę zjednoczenia relacyjnego i prze-
obrażenia władz duszy, a nie zjednoczenie substancjalne. następnie pojawiła się prośba  
o interpretację dzieła Jana od krzyża Droga na górę Karmel, w którym Jan podkreśla ko-
nieczność całkowitego wyrzeczenia się, tak by w duszy pozostało „nic”. dr Bańka przy-
pomniał, że oprócz „nic” pojawia się też „wszystko”, jako obecność Boża w duszy, która 
rezygnując z wszystkiego, zyskuje wszystko w Bogu. następnie uczestnicy konferencji 
sformułowali kolejne pytania dotyczące relacji pomiędzy ekstazą a świadomością czło-
wieka jej doświadczającego – czy pamięta, co przeżywał, czy w jakieś sposób wpływa to 
na jego późniejsze działanie? W odpowiedzi prelegenci zaznaczyli, że stan ekstatyczny 
uważany był za odpowiedni do bycia „medium przemawiającego bóstwa”. często wiązał 
się z brakiem świadomości i pamięci o przeżytym doświadczeniu, co nie prowadziło do 
– omawianego poprzedniego dnia konferencji – nawrócenia. na zakończenie moderator 
sesji, ks. dr hab. Jacek kempa, zaproponował, by w dalszych naukowych poszukiwaniach 
spróbować spojrzeć na doświadczenie mistyczne z perspektywy istoty chrześcijaństwa, 
czyli chrystologii – i zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie, jaka jest relacja pomię-
dzy doświadczeniem mistycznym a pośrednictwem chrystusa.

Popołudniowe obrady w sekcjach zostały podzielone na trzy części. W sekcji pierwszej 
referaty przedstawili: dr ryszard Podgórski (uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsz-
tynie) Poznanie mistyczne a poznanie filozoficzne, dr hab. aneta kramiszewska (katolic-
ki uniwersytet lubelski, dalej: kul) Wizerunek św. Franciszka z Asyżu w doświadczeniu 
mistycznym Teresy od Jezusa Marchockiej, mgr Joanna Maksa (uŚ) Światło i mrok: spo-
soby przedstawiania tematów mistycznych w malarstwie, mgr Magdalena długosz (uni-
wersytet Marii curii-skłodowskiej w lublinie, dalej: uMcs) Teksty mistyków a sztuka 
początku XX w. – casus Oskara Kokoschki. Wystąpienia w sekcji drugiej wygłosili: dr ur-
szula Wieczorek (instytut Języka angielskiego Wydział Filologiczny uŚ) Kobiecy i mę-
ski język doświadczenia mistycznego, dr anton Marczyński (Wyższa szkoła informatyki 
stosowanej i zarządzania w Warszawie) Przemiana ciała jako podstawa doświadczenia 
mistycznego (z uwzględnieniem doktryn św. Grzegorza Palamasa oraz Mistrza Eckharta), 
mgr Justyna siwiec (uJ w krakowie) Status cielesności w opisie doświadczenia mistycz-
nego – perspektywa filologiczna, mgr agata Płazińska (akademia ingatianum w kra-
kowie) Simon Weil – herezja czy mistyka? W sekcji trzeciej referaty w języku angiel-
skim wygłosili: mgr krzysztof abucewicz (Wtl uŚ) Ignatius of Antioch as a precursor 
of Teresian mysticim? Language and exeprience in the letters of the Bishop of Antioch,  
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lic. Jagoda czarnotta (uJ w krakowie) Songs of Milarepa as an expression of mysi-
cal experience, mgr Pawed gwiaździński (instytut Filozofii Wns uŚ) Dissolvement  
of the feeling of self as the first step of mistycal experience: phenomenological, psychoan-
alytical and Buddihsit perpektives, mgr kamil Wach (instytut Filozofii Wns uŚ) Know-
ing mystical sources in the context of religion Henri Bergson’s.

druga część obrad sekcyjnych również odbywała się z podziałem na trzy sekcje. 
referaty w sekcji pierwszej wygłosili: mgr Jerzy krzakowski (uŚ) Mistrz Jan Eckhart 
– twórca mistyki istotowej, dr hab. Maciej Manikowski (uniwersytet Warszawski) Mistrz 
Eckhart: Warunki możliwości doświadczenia mistycznego, mgr Monika adamczyk (in-
stytut Filozofii i socjologii uniwersytet Pedagogiczny w krakowie) Filozofia jako sposób 
ćwiczenia własnego ducha. Mistyczna myśl Mistrza Eckharta jako przykład drogi rozumu 
do Boga. W sekcji drugiej wystąpienia przedstawili: dr izabella andrzejczuk (Wyższa 
szkoła komunikowania Politologii stosunków Międzynarodowych w Warszawie) Mię-
dzy ascetyką a mistyką. Mieczysława Gogacza interpretacja doświadczenia mistyczne-
go, mgr karolina ćwik (uksW) Rozwój duchowy człowieka a mistyka w ujęciu prof. 
Michała Gogacza, mgr anna Wieluniecka (Wtl uŚ) Doświadczenie mistyczne według 
Romano Gaurdiniego. Prelegentami w sekcji trzeciej byli: dr Beata abdallah-krzepkow-
ska (instytut Języka angielskiego uŚ) Sakina – analiza znaczenia koranicznego pojęcia, 
mgr sylwia Wachulak (uniwersytet adama Mickiewicza w Poznaniu) Upici Bożą Miło-
ścią – Dżalaluddin Rumi i św. Teresa z Avila na drodze mistycznego spotkania z Bogiem,  
mgr natalia stala (uMcs) Mistyczny język dakini. Opisy doświadczeń mistycznych 
w buddyzmie tantryczym.

W ostatniej części konferencji zostały zaprezentowane kolejne referaty. W sekcji 
pierwszej: mgr Łukasz kosiński (uMcs) Rola i charakter wizji „Vita santi Columbae” 
pióra Adamana z Iony, mgr krzysztof Furmanek (Wtl uŚ) Relacja Bóstwa i czło-
wieczeństwa w Jezusie Chrystusie podczas Jego Paschy, lic. arkadiusz deka (uŚ) Mi-
styka jako specyficzne nastawienie do wartości absolutnej. referaty w sekcji drugiej:  
mgr andrzej Pawlik (uksW) Milczenie jest bardziej pożądane niż mowa. Język mistycz-
ny w filozofii A.J. Heschela, lic. Maja Mroczkowska (uJ) Postać Jezusa a kabała luriań-
ska. Twórcze domniemywanie, lic. Marcin Wilczyński Mistyka żydowska – objawienie 
czy analiza tekstu? W sekcji trzeciej: mgr Justyna Bąk (uniwersytet Wrocławski) Misty-
cyzm karmelitański i jego rola w kształtowaniu wyobrażeń na temat rzeczy ostatecznych 
na podstawie tekstów kaznodziejskich baroku, mgr Michał gołębiowski (uJ) „Misterium 
codzienności”. Ku wczesnonowożytnej mistyce ludzi świeckich, mgr anna al-araj (uJ) 
Problem doświadczenia mistycznego w wybranych utworach prozatorskich Edwarda Sta-
chury.

Międzynarodowa konferencja naukowa „oblicza mistyki” zakończyła się w godzi-
nach wieczornych, w piątek 24.04.2015 r. organizatorom udało się zaproponować temat 
na tyle szeroki i interesujący, że spotkał się on z odzewem ponad sześćdziesięciu prele-
gentów z ośrodków naukowych całego kraju (m.in.: katowice, kraków, lublin, Warsza-
wa, olsztyn, Łódź, Poznań, toruń, szczecin, zielona góra, Wrocław, opole) oraz gości 
z zagranicy (słowacja, hiszpania). zaproponowany porządek obrad, z podziałem na ka-
meralne sekcje i odpowiednią ilość czasu na dyskusje, pozwolił na swobodną wymianę 
doświadczeń, czemu sprzyjał również tematyczny podział referatów.


