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GOGACZ MIECZYSŁAW – filozof, teolog, historyk filozofii i mistyki, ur. 17 

XI 1926 w Nadrożu k. Rypina.  

Po zakończeniu wojny dokończył naukę w gimnazjum w Rypinie, 

następnie uczył się w Liceum Biskupim w Płocku. Studiował na KUL, 

początkowo literaturę i historię sztuki, później filozofię. W 1952 uzyskał 

magisterium na podstawie pracy Definicja ruchu u Arystotelesa, napisanej pod 

kierunkiem S. Adamczyka. W 1954 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy 

Filozofia bytu w „Beniamin major” Ryszarda ze Świętego Wiktora 

(promotorem był S. Swieżawski) i podjął zajęcia dydaktyczne na KUL. W 

1956 wyjechał na roczne stypendium Rządu Francuskiego, umożliwiające 

studiowanie na Sorbonie i prowadzenie badań w Bibliothèque Nationale w 

Paryżu. Z Francji udał się do Pontifical Institute of Mediaeval Studies w 

Toronto na studia specjalistyczne do É. Gilsona. W 1960 na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej KUL przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie 

rozprawy Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u 

Henryka z Gandawy. W 1966 na zaproszenie rektora J. Iwanickiego przeniósł 

się na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie i tam uzyskał 

tytuły naukowe: w 1973 prof. nadzwyczajnego, w 1982 prof. zwyczajnego. W 

latach 90. XX w. na UW, w Akademii Medycznej w Warszawie i w 

Wojskowej Akademii Technicznej wykładał filozofię realistyczną i etykę.  

Działalność naukowo-dydaktyczną G. postrzega się jako obronę kultury 

chrześcijańskiej. W 1996 papież Jan Paweł II przyznał G. Komandorię z 

Gwiazdą Orderu św. Sylwestra Papieża; na dekoratora wyznaczył kard. J. 

Glempa, Prymasa Polski. Uroczyste wręczenie odznaczeń miało miejsce w 

bazylice archikatedralnej w Warszawie w Wielką Niedzielę 1997. Dorobek 

naukowy G. to ponad 900 publikacji.  

Ważniejsze prace G.: Filozofia bytu w „Beniamin major” Ryszarda ze 

św. Wiktora (Lb 1957) Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i 

problem prawdy u Henryka z Gandawy (Lb 1961) Istnieć i poznawać (Wwa 

1969, 19762) Obrona intelektu (Wwa 1969) Ważniejsze zagadnienia 

metafizyki (Lb 1973) Wokół problemu osoby (Wwa 1974) Błędy brata 

Ryszarda (Wwa 1975); Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki Absolutnego 

Istnienia (Wwa 1976) Człowiek i jego relacje. (Materiały do filozofii 
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człowieka) (Wwa 1985) Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii 

mistyki (Wwa 1985) Szkice o kulturze (Kr 1985) Elementarz metafizyki (Wwa 

1987, 20084) Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki (Wwa 1991); 

Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i 

religijne (Np 1993) Podstawy wychowania (Np 1993) Wprowadzenie do etyki 

chronienia osób (Wwa 1995, 19982) Platonizm i arystotelizm. (Dwie drogi do 

metafizyki) (Wwa 1996) Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie 

(Wwa 1997); Etyka i medycyna (Wwa 1999). Przełożył Księgę o przyczynach. 

Liber de causis (z Z. Brzostowską, Wwa 1970) opracował i poprzedził 

wstępem Awicenny Metafizykę. Ze zbioru pt. Księga wiedzy (tłum. zbiorowe, 

Wwa 1973). 

DZIEDZINY BADAŃ. Pierwsze badania G. obejmowały różne kierunki 

filozoficzne i wielu autorów. Prace poświęcił: szkole wiktorynów, Henrykowi 

z Gandawy, Anzelmowi z Canterbury, Tomaszowi z Akwinu, neoplatonikom 

(np. Proklosowi), a także filozofom arab., głównie Awicennie. Podejmował 

także problemy metafizyki bytu, analizował odmiany tomizmu, teorie mistyki. 

Zaczął skupiać uwagę na tekstach Tomasza z Akwinu. Badania tomistyczne 

przybierały postać analizowania i dopełnienia dyscyplin filozoficznych, takich 

jak filozofia bytu, antropologia filozoficzna, etyka i pedagogika.  

HISTORIA FILOZOFII. Jako historyk filozofii wskazywał na wpływy 

filozofii arab. w tomizmie, w celu ich wyeliminowania. Stworzył (nazwaną tak 

przez siebie) konsekwentną odmianę tomizmu egzystencjalnego. W ramach tej 

wersji filozofii bytu bronił teorii aktu istnienia i zasady niesprzeczności, tezy o 

odrębności i wewnętrznej jedności jednostkowych bytów oraz wynikającego z 

tych twierdzeń realizmu i pluralizmu bytowego. 

FILOZOFIA BYTU. Przedmiotem metafizyki tomizmu konsekwentnego są 

pryncypia bytowe, czyli elementy konstytuujące byt istniejący. Doznajemy ich, 

gdy oddziałuje na nas realność tej kompozycji. Gdy postawi się pytanie o 

źródło realności, a także jedności odebranej w poznaniu istoty, to trzeba 

zauważyć, że ich źródłem nie jest sama istota, gdyż będąc przyczyną 

tożsamości bytu, nie może być zarazem przyczyną jego realności. Tą 

przyczyną musi być akt istnienia, stanowiący razem z istotą, którą urealnia i 

aktualizuje, byt jednostkowy. To podkreślanie w bycie jego aktu istnienia 
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stanowi charakterystyczną cechę metafizyki G. Wewnętrzne przyczyny bytu 

jednostkowego są następujące: 1) akt istnienia, który stanowi o tym, że byt jest; 

2) istota, która stanowi w bycie to, czym byt jest; 3) w istocie forma jest 

pryncypium jej stałej tożsamości; 4) możność jest podstawą podmiotowania 

przypadłości (możność materialna podmiotuje własności fizyczne, możność 

duchowa – własności niematerialne, np. intelekt). Aktem bytu jest więc 

istnienie, a istota wobec niego zachowuje się w bycie jak możność, natomiast 

aktem w obrębie istoty jest forma aktualizująca właściwą bytowi postać 

możności.  

G. zwraca uwagę na potrzebę przeformułowania teorii przyczyn 

celowych (w tomizmie egzystencjalnym określane są one jako przyczyny 

działające w porządku intencjonalnym) i zidentyfikowania ich jako byty 

przygodne, wpływające na ukształtowanie możnościowej sfery bytu, 

współstanowiącej razem z istnieniem jeden byt realny. Postuluje też potrzebę 

doprecyzowania zagadnienia relacji stworzenia, koncepcji podtrzymania bytów 

przygodnych w istnieniu (conservatio esse), teorii relacji osobowych: wiary, 

nadziei, miłości. 

FILOZOFIA BOGA I RELIGII. Przyczynę sprawczą wykrywamy, szukając 

przyczyny aktu istnienia w bycie. Akt ten nie może być samoistny, gdyż jego 

związek z istotą jest stały; nie może pochodzić z istoty, gdyż wówczas by się 

od niej nie różnił; nie może też pochodzić z niebytu, gdyż niebyt niczego nie 

wywołuje. Musi więc pochodzić z innego bytu, który jest w stanie wywołać 

(stworzyć) akt istnienia. Byt ten nazywamy Bogiem. Analizując istnienie 

stworzone, możemy ustalić, że Bóg jest jeden; jest też bytem 

jednoelementowym, stanowi Go bowiem samo istnienie. Zagadnienie istoty 

Absolutu, wiążące się z tzw. atrybutami Boga, G. rozpatruje następująco: 

wychodząc z tezy, że Bóg jest samoistnym aktem istnienia, przyjmuje, iż 

jedynymi rzeczywistymi atrybutami Boga są przejawy aktu istnienia 

(transcendentalia): realność, odrębność, jedność, prawda, dobro i piękno. 

Pozostałe przypisywane Bogu własności wynikają z porównania Go z innymi 

bytami (atrybuty aksjologiczne), np. nieskończoność, wszechmoc, wieczność, 

oraz potraktowania Boga jako przedmiotu ludzkiej miłości (atrybuty 
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eminentne), np. twierdzenie, że Bóg jest dla kogoś wszystkim, całym jego 

światem.  

FILOZOFIA CZŁOWIEKA. Tomistyczna analiza struktury bytu ludzkiego 

wskazuje na akt istnienia jako pierwsze pryncypium każdego bytu, w tym także 

człowieka. Istota człowieka, czyli to, czym on jest, skomponowana jest z 

właściwej człowiekowi formy jako pryncypium o charakterze aktu, 

wyznaczającego stałą tożsamość człowieka. Na istotę człowieka obok formy 

składa się jednostkująca go możność. Jest ona podstawą nabywania 

przypadłości, np. poznania, decyzji. „Część” tej możności staje się materią 

przez nabycie rozciągłości i zapodmiotowanie przypadłości fizycznych. Z 

punktu widzenia podmiotowanych przypadłości wyróżnia w człowieku 

możność duchową i możność materialną. Są one podstawą tego, co tradycyjnie 

nazywamy duszą i ciałem.  

Z filozofią człowieka wiąże się teoria relacji osobowych, 

podmiotowanych wprost przez przejawy istnienia, najpierwotniejszych 

wzajemnych odniesień do siebie osób. Miłość podmiotowana przez własność 

realności jest podstawową życzliwością i akceptacją. Wiara, budująca się na 

własności prawdy, jest najpierw zaufaniem i otwartością. Nadzieja jest 

oczekiwaniem, by trwały między ludźmi życzliwość i zaufanie. Na podstawie 

tak rozumianej teorii relacji osobowych można określić najważniejsze ludzkie 

wspólnoty: rodzinę i naród.  

Etyka jawi się jako nauka o zasadach chronienia osób i ich wzajemnych 

powiązań. Relacje te, zbudowane na przejawach w bycie jego istnienia, są 

wyjściowymi i najbardziej naturalnymi odniesieniami między osobami, tak jak 

najpierwotniejsze i wyjściowe jest w bytach istnienie. Humanizm, zdaniem G., 

to relacje miłości, wiary i nadziei, łączące człowieka z innymi ludźmi. Religia 

to relacje z Osobami Boskimi. Etykę pojmuje G. jako teorię pryncypiów 

(zasad) chronienia osób i relacji osobowych. Uważa, że pryncypiów tych 

należy szukać w obrębie osoby; stanowią je: sumienie wraz z kontemplacją i 

mądrością.  

PEDAGOGIKA. Za podstawę etyki i pedagogiki przyjmuje rozumienie 

człowieka jako osoby, czyli bytu rozumnego i wolnego. Wskazuje to na 

antropologiczne i etyczne podstawy pedagogiki. Filozofia człowieka określa 

podmiot działań wychowawczych. Etyka określa cele wychowania. Sama 
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pedagogika jest teorią zasad wychowania. Przedmiotem pedagogiki są metody 

uzyskiwania usprawnień człowieka do działań chroniących, czyli zachowań 

etycznych. Metody, które pedagogika wypracowuje samodzielnie, pozostając 

jednak w stałym kontakcie z antropologią i etyką, składają się na teorie 

kształcenia i wychowania. Celem pedagogiki jest uzyskanie w człowieku  

przemiany (metanoi) myślenia i postępowania. Główne punkty tej przemiany 

to zwrot od rzeczy w kierunku osób, a w związku z tym przejście od powiązań 

z rzeczami do powiązań z osobami. G. dzieli pedagogikę na ogólną i 

szczegółową oraz formułuje zasady wychowania w każdym z tych działów 

pedagogiki. 

TEOLOGIA I MISTYKA. Życie religijne pojmuje G. jako więź miłości, 

wiary i nadziei, łączącą człowieka z Bogiem. W tej perspektywie modlitwa 

okazuje się środkiem ascetycznym, ujawniającym i upraszającym nasze 

powiązania z Bogiem. Życie religijne człowieka, będąc relacją z Bogiem, ma 

przebieg dynamiczny, opisywany za św. Janem od Krzyża jako oczyszczenia 

czynne (nasza inicjatywa) i oczyszczenia bierne (działania Boga w naszym 

życiu religijnym). Okres nakładania się na siebie tych oczyszczeń jest ciemną 

nocą, gdyż stanowi (pełne przeżywanego przez człowieka niepokoju) 

uzgadnianie swoich propozycji z, nie zawsze do końca czytelnymi w znakach 

czasu, planami Boga.  

Z teologią życia wewnętrznego G. wiąże temat doświadczenia 

mistycznego. Wyjaśnienie doświadczenia mistycznego oparł na tomistycznym 

rozumieniu intelektu możnościowego jako duchowej możności, będącej 

rozumiejącym pryncypia kresem poznania intelektualnego. Doświadczenie to 

polega na tym, że Bóg daje się ująć intelektowi możnościowemu człowieka 

jako Samoistny Akt Istnienia. Człowiek nie uzyskuje więc jakiejś dodatkowej 

wiedzy o Bogu, lecz tylko pewność, że Bóg istnieje. Takie wyjaśnienie zgadza 

się z opisami doświadczenia mistycznego podanymi przez wielkich mistyków 

katolickich: św. Teresę z Ávili i św. Jana od Krzyża.  

TEORIA KULTURY. Dla każdej epoki G. wyznaczył podstawowy w 

strukturze kultury zespół twierdzeń, określających, czym jest rzeczywistość. 

Uważa, że od tego, jak pojmuje się rzeczywistość, zależą w kulturze wszystkie 

stanowiące ją dalsze warstwy ujęć, takich jak przyrodnicze, socjologiczne, 

artystyczne, pedagogiczne, światopoglądowe, ideologiczne, nawet teologiczne, 
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gdyż teologia jest zawsze prezentacją i wyjaśnianiem objawienia Bożego w 

jakimś rozumieniu rzeczywistości. G. kwestionuje stawianie polityki na 

pierwszym miejscu wśród dziedzin stanowiących współczesną kulturę.  

 

A. Andrzejuk, Mieczysława G. dochodzenie do pedagogiki, SPCh 32 

(1996) nr 2, 77–104; tenże, Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie 

Mieczysława G. o rozpaczy i nadziei, tamże, 204–211 K. Bańkowski, Tomizm 

konsekwentny na tle odmian tomizmu, tamże, 211–219 T. Klimski, Życie i 

działalność naukowa profesora Mieczysława G., tamże, 7–10 W. Kubiak, 

Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu G., tamże, 61–75 P. Milcarek, 

Metafizyka tomizmu konsekwentnego, tamże, 51–59 L. Szyndler, „Mowa 

serca” w ujęciu Mieczysława G., tamże, 105–112 A. Andrzejuk, Pedagogika 

profesora Mieczysława G., EdF 23 (1997), 135–143 tenże, Mieczysław G., w: 

Polska filozofia powojenna, Wwa 2001, I 298–315; tenże, Prace magisterskie, 

których promotorem był prof. Mieczysław G., w: M. Gogacz, Życie społeczne w 

duchu Ewangelii, Olecko 2006,  197–201; A. Andrzejuk, Profesor Mieczysław 

G. – biografia wyznaczona ogłaszaniem książek, tamże, 107–126; T. Klimski, 

Wykaz publikacji profesora Mieczysława G., tamże, 127–190; tenże, Recenzje 

przygotowane przez prof. Mieczysława G., tamże, 191–194; M. Słęcki, Prace 

doktorskie, których promotorem był prof. Mieczysław G., tamże, 195–196;  
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