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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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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,
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oraz wymienia i opisuje stare i nowe bariery, które hamują jednoczenie się państw naszego 
kontynentu. Wśród nich wymienia nie tylko bariery społeczno-polityczne (fakt różnych 
systemów społeczno-politycznych), ale i religijne (skandaliczny fakt podziału chrześci
jaństwa na naszym kontynencie).

Autorem dwóch następnych części jest Sławomir Sowiński. W części trzeciej tenże 
autor omawia polityczne areopagi zjednoczonej Europy. Najpierw wspomina o pionierach, 
powojennych „ojcach” jedności europejskiej, a następnie wymienia polityczne areopagi 
współczesności, dążące do jedności. Z kolei rozważa sprawę integracji europejskiej, wska
zując na europejskie dobro wspólne jako najważniejszą rację budowania jedności na na
szym kontynencie. Część czwartą poświęca autor sprawie miejsca i roli Polski w zjedno
czonej Europie. Omawia warunki naszej integracji z Unią Europejską. Mówi o potrzebie 
zachowania suwerenności, tożsamości kulturowej,, a także zastanawia się, jaki wkład mo
żemy wnieść do jednoczącej się Europy.

Piąta część sygnalizowanej książki stanowi zbiór wypowiedzi Jana Pawła II o Europie 
i europejskości. Autorzy zgromadzili tu 20 tekstów Ojca Św., poczynając od Aktu europej
skiego z Santiago de Compostella, z dnia 9 listopada 1982 r., a kończąc na przemówieniu 
papieskim do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, z dnia 
10 stycznia 2002 r. Warto tu przytoczyć przynajmniej krótki fragment z owej pierwszej, 
słynnej papieskiej wypowiedzi. Oto słowa Jana Pawła II tam przedłożone: D latego  ja , Jan 
Paweł, syn po lsk iego  narodu, który zaw sze uw ażał się  za naród europejski ze w zględu na 
sw e począ tk i, tradycje, kulturę i żyw otne w ięzy; syn narodu słow iańskiego w śród  iM tynów  
i łacińskiego p o śród  Słowian, ja , następca P iotra  na Stolicy Rzymskiej, stolicy, którą C hry
stus zechcia ł u m ieścić  w  E uropie i którą kocha za j e j  trud szerzenia  chrześcijaństw a na  
całym  św iecie, ja , biskup Rzymu i p a ste rz  K ościoła  pow szechnego, z  Santiago kieruję do  
ciebie, stara  Europo, w ołan ie pełn e m iłości. O dnajdź siebie sam ą! B ądź sobą! O dkryj sw o 
je  początki. Tchnij życ ie  w  sw oje  korzenie. Tchnij życie  w te autentyczne w artości, które 
spraw iały, że tw oje  dzie je  były  pełne chwały, a tw oja obecność na innych kontynentach  
dobroczynna. O dbuduj sw oją  je d n o ść  duchową w  klim acie pełn ego  szacunku dla  innych 
religii i d la  praw dziw ych  sw obód. O ddaj cesarzow i to, co cesarskie, Bogu zaś, co Boskie. 
Nie chełp s ię  sw o im i podbojam i, pom na na ich m ożliw e negatyw ne konsekwencje. N ie  
zn iechęcaj się z pow odu  zm niejszania się tw ojego znaczenia w  św iecie  czy też z pow odu  
kryzysów  spo łecznych  i kulturalnych, które cię dotykają. M ożesz je s zc ze  b yć  latarnią cyw i
lizacji i bodźcem  postępu  dla  św iata. Inne kontynenty pa trzą  na ciebie i spodziew ają  się p o  
tobie te j sam em  odpow iedzi, ja k ą  św ię ty  Jakub d a ł Chrystusowi: „M ogę  ”.

To pierwsze orędzie zjednoczeniowe Jan Paweł II wielokrotnie potem rozwijał, uczynił 
je ważnym elementem swego pontyfikatu. Czyż nie warto wgłębiać się w to przesłanie 
Piotra naszych czasów? Czyż nie warto wołać głosem prawdy i pragnąć prawdziwego do
bra dla naszego kontynentu?

Autorom prezentowanej książki należą się słowa szczerej wdzięczności za przekazanie 
polskiemu społeczeństwu tak cennego daru na czas naszej drogi do Unii. Zamieszczone 
w książce wypowiedzi Jana Pawła II o Europie i o europejskości winny okazać się stymu
latorem do podejmowania wysiłku ku budowaniu wspólnego chrześcijańskiego domu na 
Starym Kontynencie.
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