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un  mode (modus) est le  principe d’individuation  des êtres, la natu re  
individuelle devient un  suppositum  p ar un  mode etc.

Radzim ski adm et un  définition actualiste de l’ê tre  („ens est idem 
quod actu  ex istens”) e t — d éjà  au  début du XVIIe siècle — tra ite  
longuem ent les questions de la  philosophie de la  nature.

MIECZYSŁAW GOGACZ

DOŚWIADCZENIA MISTYCZNE NA TLE ODMIAN WIDZENIA BOGA 
W ZWIĄZKU Z DAS SEHEN GOTTES MIKOŁAJA Z KUZY 1

1. P rofesor S tefan  Swieżawski w  czw artym  tom ie swego dzieła pt. 
Filozofia X V  wieku  napisał, że „w zalecanej przez K uzańczyka mistyce 
zasadniczą rolę spełn ia w izja ... Aby Deum, mistice videre ... w inniśm y 
przede wszystkim  uspraw niać nasz intelekt. Kuzańczyk umieszcza więc 
kontem plację, czyli w izję in telektualną, w  samym sercu m istyki” 2.

W poglądzie profesora S. Swieżawskiego na m istykę M ikołaja z Kuzy 
w ażną więc rolę pełnią trzy pojęcia: m istyka, w izja, kontem placja, po
nadto — w tych trzech działaniach człowieka — ro la  intelektu.

Zauważm y najpierw , że w edług profesora S. Swieżawskiego M ikołaj 
z Kuzy akcentuje w mistyce visio. Sytuuje to K uzańczyka w  m istycz
nej tradycji szkoły w iktorynów  i przeciw staw ia go tradycji cysterskiej, 
według k tó rej nie visio, lecz affectio, dziś mówi się serce, jest pod
m iotem  mistycznego doświadczenia Boga. M ikołaj z Kuzy przez problem  
visio  wchodzi do tego nu rtu  m istyki, według którego w yraża człowieka 
in telekt, jako podmiot poznania Boga, a nie uczucie, umożliw iające 
tylko przeżycie Boga. Przeżycie czegoś dotyczy, że może być bezprzed
miotowe. Tym przedm iotem  przeżycia mistycznego jest Bóg, bezpośred
nio doświadczany przez in te lek t człowieka.

P rofesor S. Swieżawski ponadto utożsam ia visio  z kontem placją 
i uw aża ją  za centralne pryncypium  m istyki Kuzańczyka.

T rzeba tu  dopowiedzieć, że visio  nie w skazuje wyłącznie na kon
tem plację. W skazuje także na doświadczenie mistyczne, którego pod
m iotem  — podobnie jak w  kontem placji — jest ludzki intelekt. Uw y
raźn ia ją  to św. B onaw entura i św. Tomasz z Akwinu.

W zw iązku z tem atem  m istyki i doświadczenia mistycznego trzeba 
tu  zwrócić uwagę, że w  literaturze ascetycznej te rm inu  m istyka używ a  
się w  dw u znaczeniach:

a) W pierwszym  znaczeniu m istyką nazyw a się pogłębione życie reli- 
ligijne, głównie od m odlitwy skupienia wlanego, a więc od kontem placji 
w lanej czynnej aż do m odlitwy zjednoczenia przem ieniającego .

1 Jest to  tekst w ykładu, przygotowanego na sympozjum m iędzynaro
dowe, poświęcone tekstow i M ikołaja z Kuzy pt. De visione Dei (Das 
Sehen Gottes). Sym pozjum  odbyło się w  T rier (RFN) w  dniach 25-—27 
w rześnia 1986, zorganizowane przez Cusanus G esellschaft przy In stitu t 
fü r  C usanus-Forschung an der U niversität und der Theologischen F a
k u ltä t, Trier.

s S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w  X V  wieku, t. 4: Bóg, 
ATK, W arszaw a 1979, 52.



To pogłębione życie relig ijne przejaw ia skutki oczyszczeń biernych 
czyli powodowanych w nas przez Boga.

Skutki oczyszczeń biernych m uszą być wyprzedzone oczyszczeniem 
czynnym, dokonywanych przez nas. Te oczyszczenia czynne w yrażają  
uzyskane naszą pracą odm iany m odlitwy: m odlitw a ustna, myślna, 
afektyw na (aktów strzelistych) i nabytego skupienia.

Po tych etapach Bóg przem ienia nasze z Nim więzi, co przejaw ia 
się w m odlitw ie skupienia wlanego, nazywanego m odlitw ą kontem placji 
w lanej czynnej, w k tó rej jeszcze ingerujem y w udzielaną nam  pomoc 
Boga. Dzięki te j pomocy wchodzimy w  m odlitwę kontem placji w lanej 
b iernej doskonalącej wolę i w modlitwę kontem placji w lanej biernej 
doskonalącej intelekt, co niekiedy nazyw a się prostym  zjednoczeniem. 
Po te j m odlitw ie realizuje się droga zjednoczenia, k tórą przejaw ia 
m odlitw a zjednoczenia bolesnego, m odlitw a zjednoczenia ekstatycznego, 
m odlitw a zjednoczenia przem ieniającego.

Drogę zjednoczenia poprzedza droga oświecenia, a wcześniej droga 
oczyszczenia. Drogę oświecenia w yraża głównie kontem placja.

Od m om entu kontem placji w lanej czynnej przez kontem plację w laną 
bierną doskonalącą wolę aż do m om entu kontem placji w lanej b iernej 
doskonalącej in telekt i nazyw anej prostym  zjednoczeniem trw a w na
szych przeżyciach ciem na noc. W swej bytow ej struk tu rze  polega ona 
na uzgodnieniu woli człowieka z wolą Boga i na zrozum ieniu do 
końca życzeń Bożych.

Po ciemnej nocy spełnia się bolesne, ekstatyczne i przem ieniające 
zjednoczenie.

Trzy drogi to poziomy naszego zaprzyjaźnienia z Bogiem. Te poziomy 
przejaw iają się w modlitwie.

M odlitw a jest przejaw ianiem  się poziomu lub intensyw ności naszej 
miłości do Boga i prośbą o trw anie łączącej nas z Bogiem miłości. 
Badanie odm ian m odlitw y jest badaniem  poziomu życia religijnego.

W struk tu rę  życia religijnego w  etapie ciemnej nocy wchodzi kon
tem placja. Nie wchodzi w  tę stru k tu rę  doświadczenie mistyczne.

b) W drugim  znaczeniu m istyką jest tylko doświadczenie mistyczne, 
k tóre nie jest kontem placją, lecz zgodnie z natu rą  in te lek tu  jest dozna
niem  Boga jako pryncypium  istnienia.

2. Powtórzm y najp ierw  dw a rozum ienia mistyki:
M istyka to pogłębione życie religijne człowieka. W ystępuje w  nim  

kontem placja.
M istyka to wyłącznie doświadczenie mistyczne, k tóre nie wchodzi 

w  struk tu rę  życia religijnego, mimo że doznają tego doświadczenia osoby 
religijne. Doświadczenie mistyczne jako bezpośrednie doświadczenie 
Boga w  Jego istnieniu jest tylko upewnieniem  in te lek tu  w jego ciemnej 
nocy, a więc w m odlitw ie kontem placji w lanej czynnej i b iernej dosko
nalącej wolę, że Bóg istnieje. Pom aga to w  przetrw aniu  ciem nej nocy 
do mom entu, gdy dar rozumu, dar Ducha Świętego, ułatw i nam  pełne 
zrozumienie praw dy o istn ieniu  Boga i w prow adzi nas w  proste zjedno
czenie. Samo doświadczenie m istyczne nie polega na kontem placji, lecz 
na wizji (visio).

U w yraźnijm y teraz rozum ienie wizji i w tym  aspekcie doświadczenia 
mistycznego, z kolei życia religijnego i kontem placji.

Visio w  szerokim sensie jest bezpośrednim widzeniem  Boga. Inaczej 
jednak spełnia się w  doświadczeniu mistycznym, w  widzeniach p ryw at
nych, w w idzeniu uszczęśliwiającym  jako visio beatifica.



Visio  dostępna nam  na ziemi, in  via  nie jest visio beatifica, gdyż 
nie m am y tu  jeszcze nowej władzy poznawczej, nazyw anej lum en glo
riae, k tó rą  otrzym am y dopiero po śmierci.

W widzeniach pryw atnych visio  Boga dzieje się poprzez obrazy i po
jęcia, odbierane za pośrednictw em  zmysłów.

W doświadczeniu mistycznym, visio — widzenie Boga jest w e
w nętrzne, nagłe, krótkotrw ałe, nie przygotowane przez nas, bezobra- 
zowe i bezpojęciowe, bezpośrednie i polega na biernym  odbiorze Boga 
jako istn ienia przez nasz intelekt, gdyż intelekt — zgodnie ze swą 
n a tu rą  — odbiera tylko pryncypia. A istnienie, stanow iące Boga, jest 
pryncypium , jest ipsum  esse a se, ipsum  esse subsistens. Barak w  do
świadczeniu m istycznym  obrazów i pojęć wskazuje, że jest to visio  tego 
pryncypium , które jest stanow iącym  Boga istnieniem.

K ontem placja nie może więc być doświadczeniem mistycznym, gdyż 
człowiek z rac ji substancjalnej jedności duszy i ciała u jm uje istnienie 
drogą przez relacje istnieniowe, w sparte na przejaw ach jego istnienia 
i istn ienia by tu  kontem plowanego. K ontem placja wobec tego jest 
świadczeniem  in telektu  i woli, że trw a ją  łączące nas z istniejącym  by
tem, głównie z osobami i z osobą Boga, relacje istnieniowe jako miłość, 
w iara  i nadzieja. K ontem placja jest więc świadczeniem o tych re la 
cjach, a tym  sam ym  świadczeniem o życiu religijnym .

Żyfiie religijne, naw et pogłębione, k tóre nazywam y życiem m istycz
nym  łub m istyką, jest zespołem w łaśnie relacji istnieniowych, łączą
cych — dzięki łasce — Boga z człowiekiem więzią miłości, w iary i n a 
dziei jako sposobami naszego kierow ania się do Boga oraz łączących 
Boga z człowiekiem daram i Ducha Świętego jako sposobami odbierania 
Boga. To życie religijne na drodze zjednoczenia charakteryzuje się od
biorem  i widzeniem  Osób Trójcy Świętej.

W idzenie Osób Trójcy Świętej na drodze zjednoczenia nie jest jed
nak doświadczeniem mistycznym, doznaniem Boga bezpośrednio przez 
in telekt, w rażliw y na pryncypia, gdyż osoby nie są pryncypiam i. Widze
nie Osób Boskich na drodze zjednoczenia jest visio, połączoną z obra
zam i i pojęciami, gdyż bez nich nie odróżnim y osób. Jest więc odmianą 
w idzenia prywatnego, w k tórym  in te lek t przez rozum owanie widzi 
Osoby Trójcy Świętej w obrazach i pojęciach.

3. Spójrzm y raz jeszcze na trzy  ważne odniesienia naszego in telektu  
do Boga.

K ontem placja dotyczy relacji istnieniowych, wiążących nas z Bo
giem.

Doświadczenie mistyczne jest bezpośrednim  doznaniem Boga przez 
intelekt, Boga jako ipsum  esse subsistens.

W idzenie Osób Trójcy Świętej charak teryzuje w naszym życiu re li
gijnym  drogę zjednoczenia, głównie m odlitwy zjednoczenia przem ienia
jącego. C harak teryzuje wobec tego m istykę w pierwszym  znaczeniu 
jako nasze pogłębione życie religijne.

W swym dziele De visione Dei, w rozdziale 17, M ikołaj z Kuzy 
.mówi, że „Bóg może być w pełni poznany (widziany) tylko jako 
tro isty” 3. Rozważa ważny problem , „w jaki sposób Bóg może być

s „Nur als dreieinen kann  Gott vollkom men gesehen w erden”. Ko
rzystam  z przekładu dokonanego na język niem iecki przez H elm uta 
Pfeiffera. Nikolaus von Kues, Textausw ahl in  deutscher Übersetzung 3, 
De visione Dei — Das Sehen Gottes, Sonnenburg, T rier 1985, 49.
13 — Studia Philos. Christ, n r 2



w pełni poznany (widziany) tylko jako tro isty” 4. Mówi w  tym  rozdziale 
o widzeniu Osób Trójcy Św iętej i że jest to doskonałe widzenie Boga. 
To widzenia, właściwe drodze zjednoczenia, uważa za doskonalsze niż 
inne odm iany visio. I posługuje się w łaśnie pojęciami, pozwalającym i 
odróżniać osoby. Mówi bowiem, że „w Bogu miłość należy do istoty 
Trzech. I tak  widzę zupełnie p rostą  istotę w ym ienionych Trzech, mimo 
że różnią się między sobą” 5.

M ikołaj z Kuzy sytuuje więc swoje rozw ażania w tem acie religijnego 
zjednoczenia człowieka z Bogiem, sytuuje je w mistyce rozum ianej jako 
nasze pogłębione życie religijne. To widzenie Boga jako Trzech osób 
w yraża w pojęciach i rozum owaniach. Korzysta z visio charak terystycz
nej dla w idzenia prywatnego, gdyż każde osobiste widzenie Osób Bo
skich, jak i życie religijne, jest pryw atne.

Może M ikołaj z Kuzy opisuje swoją m odlitwę zjednoczenia przem ie
niającego w tem acie i przedmiocie te j modlitwy. Może ze względu na 
ten  przedm iotowy aspekt rozw ażań siedem nasty rozdział jego De visione 
Dei nabyw a cech w ykładu, opartego na przem yśleniach, a nie na zwie
rzeniu swych osobistych doznań.

De visione Dei sta je się rozpraw ą filozoficzno-teologiczną i zarazem 
zapisem w rozdziale 17 skutków  m odlitwy zjednoczenia przem ieniają
cego, może w łasnej m odlitwy M ikołaja z Kuzy.

STANISŁAW  KRAJSKI

PEWNOŚĆ I PRAWDA W OPUSCULA CII TOMASZA Z AKWINU

Zadaniem  poznawczym, jakie zostało postawione przy podjęciu tego 
tem atu, było ustalenie na podstaw ie opusculów  Tomasza z Akwinu 
jego poglądów na tem at pewności poznania, jak również określenie 
związków, które zachodzą pomiędzy tak  rozum ianą pewnością i p ra w d ą ’.

Pod tym  kątem  przebadane zostały trzydzieści cztery opuscula Dok
to ra  Anielskiego o łącznej objętości około tysiąca trzystu  stron znorm a
lizowanego maszynopisu. Teksty te pochodzą ze w szystkich praw ie 
okresów  życia A kw inaty i dotyczą większości poruszanych przez niego 
problem ów. Stanow ią zatem, jak można sądzić, pewien reprezentacyjny 
dla jego twórczości m a te r ia ł2.

4 „Quomodo Deus non nisi unitrinus v idere perfecte po test”. Tekst 
łaciński cytuję z Dzieła: N ikolaus von Kues. Philosophisch-Theologische 
Schriften, herausgegeben und eingeführt von Leo G abriel ... (Studien — 
und Jubiläum sausgabe L ateinisch — Deutsch, Bd III), H erder, Wien 
1967, 168.

5 „So gehört (in Gott) die Liebe zum W esen der Drei. Und so sehe 
ich die ganz einfache W esenheit der dei Vorgenanten, obwohl sie sich 
un tere inander unterscheiden”. H. Pfeiffer, 53. Por. „Sic am or est de 
essentia trium . E t sic video trium  praedictorum  sim plicissim am  essen
tiam . licet in te r se d istinguan tu r”. Schriften, W ien 1967, rozdz. 17, 174.

1 Tekst w ykładu wygłoszonego na m iędzynarodow ej sesji filozoficznej 
w  Paryżu w  1986 roku.

* S. Thom ae A quinatis: De propositionibus modalibus (1244—45);


