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Książka o. Pawła Mazanki jasno pokazuje, jak narastał w dziejach proces sekularyza
cji, jak narodził się nowożytny sekularyzm -  z jakich filozoficznych korzeni wyrosły te 
dwa zjawiska. Jest napisana dobrym stylem. Charakteryzuje się poprawnym tokiem my
ślenia, bez stosowania przeskoków i gubienia się w szczegółach. Zaufanie do czytelnika 
budzi także bogata dokumentacja źródłowa, czerpana z polskich i obcojęzycznych dzieł. 
Autor potrafił zasadnie i z pewnym dystansem zaprezentować nurty i postawy myślowe, 
które wiązały się i bezpośrednio czy też pośrednio wpływały na narastanie procesu sekula
ryzacji, a potem oddziałały na powstanie i rozwój nowożytnego i współczesnego sekula- 
ryzmu. W trakcie prezentacji znajdujemy uwagi krytyczne, porządkujące i oceniające. Książ
ka jest godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się procesami społecznymi 
obecnymi w kulturze czasów nowożytnych i współczesnych.

ks. Ignacy D ec

Vittorio Possenti, Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki SDS, 
Lublin 2003, ss. 114

Autor sygnalizowanej książki jest Włochem, reprezentującym środowisko naukowe 
Wenecji. W Europie uchodzi za znakomitego znawcę metafizyki realistycznej oraz współ
czesnej filozofii. W Polsce znany jest przed wszystkim w środowisku Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego, gdzie wygłaszał gościnnie wykłady, gdzie też publikuje swoje pra
ce. Przed kilkoma laty ukazała się w Polsce, w środowisku KUL, w tłumaczeniu Jarosława 
Mereckiego SDS jego książka pt. Nihilizm  teoretyczny i „śm ierć m etafizyk i”. Odbiła się 
ona głośnym echem w naszym kraju, gdyż była napisana przeciwko tym, którzy od lat 
ogłaszają kres klasycznej metafizyki. Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk w Słow ie wstępnym  
do tejże książki m.in. napisał: Tym, którzy na dźw ięk słow a byt, substancja czy realizm  
dosta ją  „g ęs ie j skórki ”, którzy hasło  „ nigdy w ięcej m etafizyki ” uczynili zasadą  filo zo fo 
w ania  [ . . .] ,  tym  w szystkim  nie radziłbym  czytania te j książki. Stanow i ona dla nich p o w a ż
ne zagrożen ie , a  naw et n iebezpieczeństw o. M oże się bow iem  zdarzyć, że w  trakcie lektury 
odkryją bolesną p ra w d ę  o chorobie sw ojego  m yślenia. N azw a tej choroby to „nihilizm  
teoretyczny  ”. Podobne ostrzeżenie można by wyrazić przy okazji lektury obecnej, prezen
towanej książki. Autor zwraca w niej uwagę na skutki nihilizmu. Są one ogromne, i to 
w różnych sferach życia indywidualnego i społecznego. Nihilizm dokonał skażenia dzie
dziny poznania (theoria ), postępowania (praxis), wytwarzania (poiesis). Nihilizm okazał 
się trendem, który rzucił cień i spowodował zamęt w dziedzinie ontologii, antropologii, 
etyki i religii, a więc skaził całą współczesną kulturę.

Niestety, sprawdza się jak dotąd przepowiednia Fryderyka Nietzschego, który pisząc
o nihilizmie pod koniec XIX stulecia, był przekonany, że słowem tym opisuje nie tyle i nie 
przede wszystkim klimat kulturowy i stan doktryny swego wieku, ile raczej przewiduje 
kształt dziejów wieku, który nadchodzi, a więc wieku XX, czy nawet dwóch najbliższych 
wieków. Dziś, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że gdy idzie o wiek XX, to Nie
tzsche okazał się złowrogim, ale prawdziwym prorokiem. Można mieć nadzieję, że jego 
przewidywania nie sprawdzą się w odniesieniu do wieku XXI. Niektórzy jednak sądzą, że 
taka nadzieja opiera się na wątłych fundamentach.
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Warto zatem podjąć lekturę książki Possentiego. Jest ona ostrzeżeniem przed dalszą 
degradacją kultury europejskiej, spowodowaną przez uleganie hasłom nihilizmu. Autor 
widzi ratunek dla zagrożonej nihilizmem kultury w filozofii bytu i w realizmie filozoficz
nym. Na łamach tej książki m.in. pisze: filo zo fia  bytu i realizm  filo zo ficzn y będą  m ogły  -  
w e w spó łpracy  z pokrew nym i nurtam i m yśli -  odegrać  p ierw szorzędn ą rolę. Jeśli stan m yśli 
w spó łczesn ej budzi nasz n iepokój, to odczuw am y zarazem  odpow iedzia ln ość  za  ożyw ien ie  
za sa d  m etafizycznych , m oralnych i an tropologicznych , które leżą u p o d sta w  rozwoju b a 
dań filo zoficznych  i które nadal są  w  stanie nim i kierować, p o  przezw yciężen iu  obecnego  
zam ieszania, które charakteryzu je m ieszanka antropocentryzm u i sceptycyzm u.

Książka Possentiego, wzywająca do uzdrowienia współczesnej kultury ze skażenia ni- 
hilistycznego, składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym -  autor charakteryzuje filozo
fię po nihilizmie. Ubolewa nad eliminacją z terenu filozofii intuicji intelektualnej. Wska
zuje na odrzucenie w dzisiejszej filozofii idei nieśmiertelności i popieranie przemocy.

Rozdział drugi nosi tytuł K ierkegaard  i D osto jew ski w  p rzyszłe j filozofii. Dwójkę tę 
autor przeciwstawia innej dwójce: Nietzsche i Heidegger. Opowiada się za powrotem w przy
szłej filozofii do idei głoszonych przez wielkiego Duńczyka i wybitnego Rosjanina.

W rozdziale trzecim autor wskazuje na realistyczną filozofię bytu jako remedium na 
schorzenie nihilistyczne.

Książkę można polecić przede wszystkim tym, którzy zajmują się filozofią współczesną 
i poszukują sposobów wyjścia z pułapek -  bolączek współczesnej kultury.
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Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Jan Paweł II o Eu
ropie i europejskości, Ossolineum, Wrocław 2003, ss. 318

Jeśli o jakiejś publikacji należy powiedzieć, że jest bardzo aktualna i na czasie, to trze
ba odnieść to do sygnalizowanej tu książki, przygotowanej przez pracowników nauko
wych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: dr. Sławomira Sowińskiego i dr. 
Radosława Zenderowskiego. Pod kierunkiem ks. prof. Helmuta Jurosa przygotowali i ogło
sili drukiem bardzo aktualną i potrzebną pozycję książkową.

Przedłużają się w Polsce i w krajach kandydatach do Unii Europejskiej dyskusje wokół 
wizji przyszłej Europy. Jedni widzą ją czysto horyzontalnie, jako wspólnotę gospodarczo- 
polityczną. Inni przypominają, że przyszła Europa winna być budowana na wartościach 
chrześcijańskich, że winno w niej być miejsce na religię i zasady ewangeliczne, że winna 
to być Europa jako federacja narodów, a niejako zunifikowane państwo federalne, wyob
cowane z tradycji, historii i kultury poszczególnych państw narodowych.

Prezentowana książka składa się z pięciu części. Autorem pierwszych dwóch jest dr 
Radosław Zenderowski. Część pierwsza nosi tytuł: Czym  je s t  E uropa? Kim  są  E uropejczy
cy?  Autor podejmuje tu problem narodzin Europy i europejskości. Wspomina najpierw
o procesach, w wyniku których doszło do ukształtowania się Europy i jej kultury. Następ
nie prezentuje europejską jedność w różnorodności, uwydatniając „dwa płuca” Europy. 
Część drugą zatytułował autor: D w a oblicza  Europy: zjednoczenie i now e po d zia ły . Mówi 
tu najpierw o kryzysie Europy, który w jakiś sposób łączy się z kryzysem chrześcijaństwa,


