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Plan wystąpienia 

• Czym jest doświadczenie mistyczne? 

– Cechy doświadczenia mistycznego 

• Kontemplacja w ujęciu św. Tomasza z 
Akwinu 

• Raptus w ujęciu św. Tomasza z Akwinu 

• Tomiści na temat kontemplacji i 
doświadczenia mistycznego 

• Wnioski 

2 



Istota doświadczenia mistycznego 

• Bezpośrednie doświadczenie istnienia Boga 

• Cechy doświadczenia mistycznego: 

– Bierność 

– Bezpośredniość 

– Krótkotrwałość 

– Brak pojęć 
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Kontemplacja – św. Tomasz z 
Akwinu 

• Intelektualistyczny 
charakter kontemplacji 
– Rola woli i miłości w 

kontemplacji 

• Kontemplacja jako 
proste ujęcie prawdy 
– Jako wewnętrznie 

zróżnicowana na 
poszczególne etapy, 
zwieńczone prostym 
ujęciem Boga jako celu 
życia ludzkiego 
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Zróżnicowanie kontemplacji 

Zmysłowe 
ujęcie 
rzeczy 

Przejście do 
rzeczy 
poznawalnych 
intelektualnie 

Ocena w świetle 
prawd 
intelektualnych 

Rozważenie 
czystych prawd 
intelektualnych 
(wydobytych z 
poznania 
zmysłowego) 

Kontemplacja 
prawd 
intelektualnych 
(już bez 
„zmysłowego 
nośnika”) 
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KONTEMPLACJA 
BOŻEJ PRAWDY 



Raptus – św. Tomasz z Akwinu 

• Problem 
bezpośredniego 
poznania istoty Boga: 
– Niemożliwe 

przyrodzonymi siłami 
człowieka 

– Możliwe za sprawą Bożej 
inicjatywy 

• Poznanie poprzez 
porwanie jako oglądanie 
przez intelekt ludzki 
istoty Boga 
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Cechy porwania 
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Doznanie 
przemijające 

Niemożliwe do 
samodzielnego 

osiągnięcia przez 
człowieka 

Trudne do 
zreferowania 

Nie powodujące 
skutków 

nieodwracalnych 



Raptus a lumen gloriae 

Raptus 

• W porwaniu Bóg podnosi 
ludzki intelekt do 
widzenia Swojej Istoty 

• Porwanie trwa krótko i nie 
pozostawia po sobie 
żadnych pojęć 

Lumen gloriae 

• Jest trwałą sprawnością 
duszy ludzkiej 

• Dzięki niej człowiek po 
śmierci może oglądać 
istotę Boga 
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Bezpośrednie widzenie przez człowieka istoty 
Boga 



Tomiści o kontemplacji i 
doświadczeniu mistycznym 

Tomasz z 
Akwinu 

R. Garrigou-
Lagrange 

A. Żychliński M. Gogacz 

Kontemplacja Proste ujęcie 
prawdy i 
Prawdy jako 
celu życia 
ludzkiego 

Proste widzenie 
prawdy 
połączone z 
zachwytem. 
Proste, 
serdeczne 
poznanie Boga i 
Jego dzieł 

Proste ujęcie 
prawdy, ogląd, 
intuicja prawdy 

Świadczenie 
intelektu o 
trwających 
relacjach 
osobowych, 
połączone z 
zachwytem 

Doświadczenie 
mistyczne 

Poznanie typu 
raptus. Bierne, 
niespodziewane 
i bezpojęciowe 
poznanie istoty 
Boga 

Poznanie 
doświadczalne 
Boga (obecnego 
w człowieku w 
Swoich 
skutkach) 
pochodzące z 
daru mądrości 

Nadprzyrodzona 
kontemplacja 
mistyczna (dary 
Ducha Świętego, 
wlewane przez 
Boga + łaska 
uświęcająca)  

Nagłe i 
krótkotrwałe 
doświadczenie 
przez intelekt 
możnościowy 
człowieka 
istnienia Boga 
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Wnioski 

• Tomaszowy wykład na 
temat kontemplacji i 
porwania 
odczytywany w 
perspektywie 
filozoficznej pozwala 
na potraktowanie 
raptus jako 
doświadczenia 
mistycznego 
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