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lenie pozostan ie  zaw sze  centralną tajem nicą, do  której należy się  odw oływ ać, aby  zrozu
m ieć  zagadkę istnienia człowieka, św iata  stw orzonego i sam ego B oga  (FR 80). Niniejsza 
papieska refleksja historiozoficzna i historioteologiczna plasuje się w kontekście refleksji 
współczesnych, wyżej wspomnianych teologów.

Do grona myślicieli, podejmujących refleksję nad sensem dziejów, dołączył ostatnio 
Mieczysław Pater, emerytowany profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W sygnalizowanej tu książce: Rozw ażania o sensie dziejów  przedłożył ciekawe uwagi hi
storyka nad tym trudnym problemem. Autor nie ma wygórowanych ambicji. We W stępie 
wyznaje, iż praca  nie ma charakteru studium na tem at sensów  dziejów  [ . . .] .  R zecz ma 
charakter eseju, w łasnych rozważań, refleksji. Być może, że jest to jej dużym atutem. Au
tor bowiem rzadziej odwołuje się do literatury, rzadko też referuje poglądy myślicieli zajmu
jących się tym problemem, a pozwala sobie na własne intuicje i dywagacje nad biegnącą 
historią. Są one bardzo pouczające, często niezwykle oryginalne. Sądzę, że są one owocem 
ogromnego, wieloletniego doświadczenia człowieka nauki, który przez całe życie zajmował 
się historią. Warto też zauważyć, że autor ujawnia się na kartach swojej pracy jako historyk
0 orientacji chrześcijańskiej, preferując rozwiązania sugerowane przez Boże objawienie.

By zainteresować i zachęcić czytelników do lektury tej niezwykle interesującej pozy
cji, warto podać przynajmniej tytuły jej poszczególnych rozdziałów. Oto one: Zmagania 
wokół sensów  dziejów  (rozdz. I); H istoryk w obec praw dy historii (rozdz. II); Fakt historyczny
1 praw da historii (rozdz. III); Sens dziejów  w  perspektyw ie zwyczajów, legend i m itów  (rozdz. 
IV); Sens dziejów  w w ym iarze cywilizacji, kultury, religii i polityki (rozdz. V); Sens h is to rii-  
w olność -  społeczeństw o  (rozdz. VI); Kain i A bel m odelem dziejów  (rozdz. VII); Tajemnica 
dziejów  -  tajem nica czasu  (rozdz. VIII); D ziedzictw o przeszłości (rozdz. IX); H istoria i m i
łość  (rozdz. X); Chrystus sensem  dziejów  (rozdz. XI) i Refleksje końcowe.

Już ta bogata paleta problemów zakodowana w tytułach rozdziałów może stanowić 
dużą zachętę do nabycia tejże pozycji i podjęcia wraz z autorem refleksji nad biegnącym 
życiem ludzkim i uciekającą historią człowieka, ludzkości i świata. Autorowi należą się 
ogromne dzięki za ten cenny dar dla ludzi, stających ciągle przed trudnym pytaniem o sens 
życia ludzkiego i o sens dziejów człowieka i świata.
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Marie-Dominique Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne. List 
do przyjaciela, tłum. K. Kaczmarczyk, Lublin 2003, ss. 273

Staraniem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, mającego swoją główną siedzi
bę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukazała się bardzo interesująca książka: P ie l
grzym ow anie filozoficzne. L ist do przyjaciela . Autorem jej jest wybitny francuski domini
kanin Marie-Dominique Philippe, były wykładowca filozofii na Uniwersytecie Katolickim 
we Fryburgu Szwajcarskim, a obecnie wykładowca filozofii w domach formacyjnych 
Wspólnoty i w założonym przez siebie Wolnym Uniwersytecie Nauk o Człowieku w Pa
ryżu. W 1975 r. założył Wspólnotę kontemplacyjno-apostolską św. Jana, której reguła oparta 
jest na Ewangelii według św. Jana. Z jego licznych pism przetłumaczono dotychczas na 
język polski następujące prace teologiczne: Iść za Barankiem , Warszawa 1996; W sercu m i
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łości, Poznań 1997; Tajemnica miłosierdzia, Niepokalanów 1998\Abba, Ojcze, Poznań 1999; 
Pragnę, Poznań 1999; A kt ofiarowania, Warszawa 2000; M isterium M aryi, Niepokalanów 
2000; /¿ ćz <2 Barankiem , dokądkolwiek idzie, Warszawa 2001 ; Tajemnica O jca , Kraków 2002. 
Pielgrzym owanie filozoficzne. List do przyjaciela  jest pierwszym dziełem filozoficznym prze
tłumaczonym na język polski. Przekładu dokonał Krzysztof Kaczmarczyk, absolwent i dok
torant Wydziału Filozofii KUL, popularyzator myśli tegoż autora w naszym kraju.

Prezentowana książka stanowi rodzaj przewodnika czy też poradnika dla adeptów filo
zofii. Autor preferuje w niej filozofię mądrościową o orientacji arystotelesowsko-tomistycz- 
nej, która uczy człowieka poprawnego rozumienia świata, człowieka i Boga; uczy po pro
stu człowieka dobrego myślenia. Autor nawiązuje do wskazówki Arystotelesa, który 
w Zachęcie do  filo zo fii pisał: człowiek, który m yśli w łaściw ie, „ żyje b a rd zie j”, tzn. na w y
ższym  poziom ie  niż inni, i ten, kto osiąga praw dę w  najw yższym  stopniu, żyje na najw yż
szym  poziom ie, i że je s t  to człow iek, który m yśli i analizuje według najdokładniejszej w ie
dzy; tym  to w łaśn ie ludziom  trzeba przyzn ać „doskonałe życie  ” -  ludziom, którzy m yślą  
i odznaczają  się  filozoficzn ą  w nikliw ością  (85). Na potrzebę dobrego myślenia wskazywa
no w historii niejednokrotnie. W Krakowie, na kamienicy, w której mieści się dziś rektorat 
Papieskiej Akademii Teologicznej, widnieje wymowny napis: nil est in homine bona m en
te m elius. Prawdziwa i dobra myśl jest w człowieku wielkim skarbem, jest niezwykłą war
tością, z której rodzą się szlachetne czyny. Wskazywali na to miłośnicy mądrości. Można 
do nich zaliczyć autora sygnalizowanej książki. To właśnie on, zapraszając nas do piel
grzymowania filozoficznego, wyznaje zasadę, że czynione dobro bierze swój początek 
w prawidłowym, dobrym myśleniu. Autor, jako zwolennik klasycznego rozumienia filo
zofii, proponuje nam w książce trzy dopełniające się rodzaje mądrości: mądrość filozo
ficzną, mądrość teologiczną i mądrość mistyczną.

Całość rozważań można by podsumować zdaniem z końcowego fragmentu sygnalizo
wanej pozycji: F ilozofia (realistyczna) praw dziw ie służy pełnem u rozw ojow i człowieka, 
ma mu p o zw o lić  odkryć, p o  co człow iek jes t, po  co żyje, ma pozw o lić  do jrzeć  g łęb ię  je g o  
ducha, je g o  zdo ln ość  do kochania, do  w yboru innej osoby na przyjaciela, a  je szcze  głębiej, 
je g o  zdo ln ość  do  odkrycia, adorow ania i kontem plowania Tego, który je s t  je g o  S tw órcą .

Książka zawiera bibliografię podmiotową i przedmiotową (w języku polskim) oraz In
deks term inów  filozoficznych. Pozycja jest godna polecenia dla wszystkich, którzy zatro
skani są o przyszłość kultury, gdyż w dzisiejszym świecie rozchwianych wartości i mętli
ku aksjologicznego rzuca klarowne światło na sposób przezwyciężenia dzisiejszych 
zagrożeń, który widzi w powrocie do filozofii o orientacji mądrościowej.
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Przyszłość cywilizacji Zachodu (materiały z sympozjum zorga
nizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL), Lublin 2003, 
ss. 199

W związku z zapowiedzianym wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiło w na
szym kraju zwiększone zainteresowanie kulturą, gospodarką i sytuacją społeczno-polityczną 
państw Europy Zachodniej. Wzrost zainteresowania znamionuje nie tylko ośrodki pań


