
Radosław Kisiel

"II mio testamento filosofico", Jean
Guitton, Milano 1997 : [recenzja]
Wrocławski Przegląd Teologiczny 7/2, 212-214

1999



212 OMÓWIENIA I RECENZJE

oraz św. Ignacy Loyola. Autor nie pominął również szczegółowego ustawodawstwa za
konnego zawartego we wczesnych regułach monastycznych z Galii, jak również uczynił 
fachowe odniesienia do reformy zaproponowanej przez zakony żebracze, które zasadni
czo działały na tych samych terytoriach co wspólnoty monastyczne, lecz skuteczniej od
powiadały na potrzeby Kościoła i lokalnych społeczności.

W treści rozdziału III odnajdziemy źródłową analizę norm kościelnych, które wymow
nie określały rzeczywistość życia wspólnego do czasu promulgowania Kodeksu Jana Pawła 
II. Autor z podziwu godną skrupulatnością dokonał w tym rozdziale analizy prawnej usta
wodawstwa soborów powszechnych od Chalcedońskiego do Watykańskiego I, jak rów
nież szczegółowo odniósł się do ustaleń merytorycznych ustawodawstwa Stolicy Apostol
skiej. Jest to szczególnie wartościowa część rozprawy, bowiem analiza historycznych już 
norm kościelnych pozwala głębiej spojrzeć na doktrynę soborową i współczesne kanony 
dotyczące życia w braterskiej wspólnocie instytutu zakonnego.

Ukoronowaniem żmudnego procesu kształtowania się istotnych norm prawnych, tak 
znamiennych dla życia wspólnotowego, są pojęcia i szczegółowe instytucje życia zakonne
go, o których autorytatywnie wypowiada się Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 
roku. Dla współczesnego czytelnika rozdział IV jest więc najistotniejszy w całej rozprawie, 
bowiem traktuje o życiu braterskim we wspólnocie zakonnej dzisiaj, zgodnie z normami 
Kodeksu Jana Pawła II. Autor wyjaśnił istotne pojęcia jakimi są życie braterskie oraz jego 
wspólnotowy wymiar. Następnie wskazał na elementy konstytutywne niezbędne do podjęcia 
i prowadzenia życia braterskiego we wspólnocie (dom zakonny, obecność przełożonego, 
kaplica, obowiązek zamieszkania w domu zakonnym), szczegółowo omówił możhwości 
prawnego przebywania zakonnika poza domem zakonnymi warunki eksklaustracji oraz przed
stawił sankcje karne, jakie mogą spaść na zakonnika bezprawnie przebywającego poza do
mem zakonnym. Na zakończenie tego rozdziału Autor wskazał na kilkanaście środków, 
które zdecydowanie pomagają pielęgnować życie braterskie we wspólnocie. Najważniejszą 
jednak zasadą życia dla codziennego życia zakonników jest dokładne naśladowanie Chry
stusa ukazane w Ewangelii i przyjęte przez konstytucje własnego instytutu.

Rozprawa ks. prof. Juliana Katowskiego MIC, napisana z doświadczeniem cenionego 
znawcy prawa zakonnego w Polsce, stanowi dla wspólnot życia konsekrowanego bardzo 
cenną pomoc formacyjną. Umożliwia dokładne poznanie ewolucji zakonnego życia wspól
notowego, jak również ukazuje na życie braterskie we wspólnocie jako szczególny dar 
Chrystusa dla Kościoła. Walor prawno-historyczny tej rozprawy pozwala bezpośrednio 
poznać źródła dla współczesnych norm kanonicznych, które dokładnie wyznaczają możli
wości twórczego i dynamicznego życia oraz działania, tak poszczególnych członków wspól
not konsekrowanych, jak i całych instytutów zakonnych.

ks. Wiesław Wenz

Jean Guitton, II mio testamento filosofico, Milano 1997, ss. 235

Nakładem włoskiego towarzystwa wydawniczego Grappo Ugo Mursia Editore S.p. A. 
ukazała się bardzo interesująca praca filozoficzna francuskiego filozofa i teologa Jeana 
Guittona II mio testamento filosofico. Wydanie włoskie jest równoległe z wydaniem fran-



OMÓWIENIA I RECENZJE 213

cuskimMow testam ent philosophique, Paris 1997. Z języka francuskiego książka została 
przetłumaczona na język włoski przez Giannett Di Paolo przy współpracy Henri Hude.

Jean Guittonjest nie tylko wielkąpostacią filozoficzną naszego wieku, ale także świad
kiem wszystkich przemian mijającego stulecia. Znany jest w Polsce głownie niejako filo
zof, lecz teolog, humanista i mariolog. Nie można jednak pomijać znaczącego wkładu 
Jeana Guittona w rozwój współczesnej filozofii. Jest on w pewnym sensie spadkobiercą 
i kontynuatorem poglądów św. Augustyna, B. Pascala, J. H. Newman’a a także H. Bergso
na i G. Pougeta. Szczególny wpływ na niego wywarła metoda intuicji H. Bergsona; dla 
której jednym z podstawowych przedmiotów badawczych jest czas.

Z zagadnień filozoficznych najbardziej Jeana Guittona interesował właśnie problem 
czasu, a także istnienia człowieka w czasie oraz zbawienia w czasie. Wyraził swoje poglą
dy już w rozprawie doktorskiej Le temps e t l ’éternité chez P lotin e t sain t Augustin, Paris 
1933 (1961), aby następnie je skrystalizować w Justification du temps, Paris 1941 (1961), 
wydanie polskie Sens czasu ludzkiego, Warszawa 1968 oraz L ’existence temporelle, Paris 
1949. Poglądom teologicznym na ten temat dał wyraz w książce Jésus, Paris 1956, wyda
nie polskie Jezus, Warszawa 1963 (1966).

Jean Guitton polskiemu czytelnikowi znany jest głównie jako autor książek teologicz
nych, takichjak: M aryja, Warszawa 1956, K ościół współczesny, Warszawa 1965, D ialogi 
z  Pawłem  VI, Poznań 1968, W  co wierzę?, Warszawa 1973 (1976), Kobieta, miłość, rodzi
na, Warszawa 1978. Znany jest także jako świecki obserwator i uczestnik Soboru Waty
kańskiego II i osobisty przyjaciel papieży Jana XXIII i Pawła VI.

W kilku zdaniach omówienia pragnę zasygnalizować nie tylko istnienie nowej książki 
Jeana Guittona II mio testamento filosofico, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na jej filo
zoficzne i humanistyczne przesłanie. Z jednej strony jest to jakby dramat, z Autorem w roli 
głównej, który w sposób mistyczny spotyka się z wieloma ludźmi znanymi ze swego życia. 
Między występującymi osobami nawiązuje się rozmowa, dialog. Jest ona pełna autoironii 
i humoru, a przede wszystkim mądrości życiowej i filozoficznej. Wszystko to dzieje się w at
mosferze bliskości śmierci zarówno w książce, jak i w życiu jej Autora. Opisane spotkania 
mają charakter wyjątkowy i symboliczny. Jest to dosłownie intelektualny testament.

Prezentowana książka składa się z trzech części, są to jakby trzy odsłony dramatu.
Pierwsza część nosi tytuł L a m ia morte (Moja śmierć). Po objawieniu zbliżającej się 

śmierci do Jeana Guittona zaczynają przychodzić nieprzypadkowi goście. Spotkania odby
wają się w paryskim apartamencie, gdzie Autor leży chory. Wprowadza ich gospodyni, Po
lka, Marzena. Tutaj Guitton rozmawia z Błażejem Pascalem. Wyjaśnia Pascalowi, jakie są 
jego racjonalne przesłanki, aby uwierzyć w Boga. Potem spotyka się z Henri Bergsonem. 
Jest to ich pierwsze spotkanie po bhsko sześćdziesięciu latach, jakie minęły od śmierci Berg
sona. W rozmowie z nim Guitton wyjaśnia, dlaczego jest chrześcijaninem, jakie są racjonal
ne powody takiego wyboru i takiej drogi życiowej. Trzecim gościem jest papież Paweł VI. 
Po rozmowie na temat katolicyzmu i sensu życia Autor umiera w objęciach papieża.

Druga część jest zatytułowana// m io funera le  (M ój pogrzeb). Autor przebywa pomię
dzy czasem a wiecznością. Znajduje się w Toledo, gdzie spotyka El Greco przy obrazie 
Pogrzeb H rabiego Orgaz. Rozmawiają ze sobąjak dobrzy przyjaciele. Następnie przenosi 
się na cmentarz L es Invalides  w Paryżu, gdzie dokonuje się jego ceremonia pogrzebowa 
i gdzie zostanie pochowany. Jest to okazja do wielu niespodziewanych spotkań. Na przy
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kład podczas swojego pogrzebu rozmawia z Sokratesem, który wskazuje między innymi 
na filozoficzne potknięcia w jego życiu. Rozmowa ta, to filozoficzny i intelektualny „ra
chunek sumienia”. Następnie zostają przywołane postacie Maurice Blondela i kardynała 
J. H. Newmana. Przypomniana tu zostaje książka Le tem ps e t l ’éternité chez P lotin e t sain t 
Augustin , która jest punktem wyjścia do rozważań filozoficznych na temat czasu i wiecz
ności. Gdy prałat Vingt-Trois prowadzący pogrzeb kończy ryt pogrzebowy, pojawia się 
Dante, z którym autor rozmawia na temat miłości i poezji.

Po ceremonii pogrzebowej rozpoczyna się rozdział trzeci i ostatni omawianej książki 
zatytułowany II m io giudizio {Mój wyrok). Osądzenie dokonuje się przed Chrystusem przy 
pełnej sah Trybunału Niebieskiego w obecności Maryi, Świętych, oskarżycieli i obrońców. 
Obecni są między innymi św. Piotr i św. Teresa z Lisieux, która bierze czynny udział w obronie 
Autora. Podobnie jak czyni to niespodziewanie, zmarły niedawno, Francois Mitterrand, świa
dek obrony. Dramatyczne wystąpienia w sądzie, w którym wyrok nie jest oczywisty i Autor 
go nie podaje, są pretekstem do rozważań na temat humanizmu, kultury i przyszłości Europy 
i świata, a przede wszystkim człowieka jako osoby. Przywoływane są także inne postacie, 
jak generał de Gaulle, żona Maria Luiza, Anioł Stróż, a nawet Diabeł prowokując rozważa
nia filozoficzne i teologiczne o sensie życia, sumieniu, świadomości i wartościach.

Prezentowana książka porusza wiele aktualnych problemów, ale przede wszystkim jest 
to dzieło genialne, gdy chodzi o sztukę słowa. Napisana z niebywałąlekkościąpowoduje, że 
czytelnik nawet nie zauważa, że uczestniczy w rozważaniach filozoficznych. Autor stawia
jąc najbardziej podstawowe pytania i znajdując odpowiedzi otwiera cudowny świat sofii.

Czytając dużą ilość książek wprowadzających do filozofii można odnieść wrażenie, 
że cała filozofia zamyka się dziś wyłącznie w filozofii języka. Ukazanie się książki Je
ana Guittona II m io testam ento filo so fico  jest w spaniałą alternatywą i ponownym odkry
ciem intelektualnych korzeni kultury europejskiej. Szkoda, że prawie zupełnie nie zna
my Jeana Guittona jako filozofa, może dlatego zostawia książkę w formie testamentu 
filozoficznego, który kiedyś po przetłumaczeniu zostanie jakby rozpieczętowany dla 
polskiego czytelnika.

ks. Radosław  Kisiel

Ks. Jerzy Machnacz, Człowiek religijny w pismach filozoficz
nych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein,

Wrocław 1999, ss. 338

Odchodzący wiek dwudziesty skupił w dużej mierze swojąuwagę na człowieku. Czło
wiek stał się w tym stuleciu głównym przedmiotem refleksji filozoficznej, rozważań teo
logicznych. Znalazł się także w centrum zatroskania Kościoła, a w szczególności w dzia
łalności Jana Pawła II, papieża, zamykającego swym pontyfikatem to właśnie stulecie. 
Wydarzył się w tym stuleciu zdumiewający paradoks. W żadnym innym wieku nie upodlono 
tak człowieka, jak właśnie w wieku dwudziestym, i zarazem nigdy nie mówiono tak wiele 
o godności człowieka, o jego prawach, co w tym stuleciu. Dlatego jest ciągła potrzeba 
powracania do człowieka i do prawdy o nim. Każda zdrowa, odpowiedzialna refleksja 
nad człowiekiem, zmierzająca do zgłębienia prawdy o nim, jest godna szacunku i uznania,


