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Evangelium vitae -  encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata, (red. ks. 
abp Kazimierz Majdański i zespół), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 
Warszawa 1997, 559s.

Recenzowana publikacja prezentuje materiały ze zorganizowanego przez Instytut 
Studiów nad Rodziną Kongresu pod tym samym tytułem. Poświęcona jest życiu i jego 
obronie -  sprawom najbardziej istotnym dla każdego człowieka, dla każdej społecz
ności, dla każdego narodu i dla całego świata.

To ważne opracowanie ukazało się w  czasie, gdy życie ludzkie staje wobec śmiertel
nego zagrożenia, gdy cywilizacja śmierci wydaje się postępować w niepohamowanym 
tempie. Nie ma przecież codziennej informacji prasowej, radiowej, czy telewizyjnej, 
która byłaby wolna od ludzkiego dramatu. Oblicze śmierci nie jest już tylko wytworem 
wojny. Staje się codziennością, jest wszędzie. Nie omija nawet instytucji powołanych 
do ratowania życia. Towarzyszy postępowi technicznemu i niestety wnika coraz bru
talniej w głąb kolebki Życia i Miłości, w intymną sferę życia rodzinnego.

Cywilizacja śmierci staje się zjawiskiem globalnym, urastającym do rangi symbolu 
kończącego się stulecia. Jak więc można pozostawać obojętnym mając świadomość 
tego zjawiska. Jak można pozostawać obojętnym mając świadomość największych we 
współczesnym świecie zmagań w  obronie życia. Jak można wreszcie być obojętnym 
na głos największego współczesnego Autorytetu moralnego, wydobywający się w  spo
sób opatrznościowy z Encykliki Evangelium vitae, wzywający do wyboru Prawdy i do 
zajęcia w  tych zmaganiach jednoznacznej postawy po stronie cywilizacji Życia.

Książka jest zbiorem analiz tego głosu. Są one dokonane przez znakomitych krajo
wych i zagranicznych znawców przedmiotu. Zostały zawarte w  21 opracowaniach, 
z czego ponad połowę stanowi dorobek Instytutu Studiów nad Rodziną, autonomicz
nej jednostki naukowo-dydaktycznej, należącej do Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Jest też wśród nich dorobek innych ośrodków krajowych (lubelskiego, 
krakowskiego, sandomierskiego i toruńskiego), oraz ośrodków zagranicznych (ame
rykańskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i ośrodków włoskich).

W  książce omówiono genezę Encykliki Evangelium vitae i jej doktrynę oraz postu
laty z ukierunkowaniem ich na działalność naukową, prawno-polityczną i duszpaster
ską. Wśród zasadniczych kwestii należących do genezy Encykliki rozważa się niezby
walne prawo człowieka do życia, kwestię wartości i nienaruszalności życia oraz kwe
stię wolności i prawa.

Kwestie doktrynalne to Dobra Nowina o życiu, dar życia w porządku stworzenia 
i zbawienia, oraz wartość życia w aspekcie powołania, a także cel życia i życie w bla
sku prawdy.



1 6 8 RECENZJE [2]

Wśród postulatów z dziedziny nauki główne rozważania dotyczą konfrontacji ro
dziny z biotechniką, postrzegania rodziny na scenie cywilizacji miłości i życia, oraz 
ukazania nauki o rodzinie w świetle Evangelium vitae.

Postulaty z zakresu działalności prawno-politycznej to przede wszystkim program 
ocalenia rodziny w skali narodu, ukazanie problemów Encykliki Evangelium vitae  na 
tle współczesnej polityki światowej i międzynarodowych układów społecznych, a tak
że wpływ religii na proces twórczy. Nie pominięto też specyficznej kwestii regional
nej, dotyczącej religii i rodziny w Rosji.

I wreszcie dziedzina duszpasterska to przede wszystkim apostolstwo na rzecz życia, 
rola wiary i modlitwy oraz obrona życia i godności macierzyństwa, a także fundamen
talna kwestia służby życiu w strukturach diecezjalno-parafialnych.

Wszystkie te kwestie omówiono zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym, 
głównie angielskim. Wyjątek stanowiątrzy opracowania przedstawione w języku pol
skim i włoskim lub hiszpańskim ze streszczeniami w języku angielskim. Dzięki tej 
wielojęzycznej prezentacji omawiane dzieło ma zasięg międzynarodowy. Służy do
brze popularyzacji nauki polskiej poza granicami kraju. Jest wyrazem bogatej więzi 
i współpracy naukowej Instytutu Studiów nad Rodziną z licznymi ośrodkami nauko
wymi w kraju i zagranicą.

Oddając ducha Encykliki, dzieło to daje czytelnikowi świadomość i umacnia go 
w przekonaniu, że:

-  prawo do życia to nie tylko kwestia światopoglądu i religii, ale to przede wszyst
kim prawo osobiste, podstawowe i niezbywalne każdego człowieka;

-  poszanowanie życiajest fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpi
saną w sumienie każdego człowieka;

-  miarą cywilizacj i, uniwersalną, ponadczasową i obejmującą wszystkie kultury jest 
jej stosunek do życia;

-  cywilizacja, która odrzuca słabych i bezbronnych, choćby miała wielkie osiągnięcia 
gospodarcze, techniczne, artystyczne i naukowe, staje się cywilizacją barbarzyńską.

Ranga przedstawionych kwestii stawia omawiane dzieło w rzędzie dzieł najbardziej 
wartościowych w życiu jednostki i całych społeczeństw i jako takie zasługuje bez wąt
pienia na najwyższą ocenę.
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Wielki Jubileusz Roku 2000 obfituje nie tylko coraz bogatszą literaturą na temat 
teologicznego znaczenia Jubileuszu, ale również cennymi pozycjami wydawniczymi, 
ukazującymi wielki dorobek myśli chrześcijańskiej w  dwudziestu wiekach. W okresie


