
Sporo jest w omawianym tomie tematyki filozoficznej, która zawarta jest w has ach:
iluminacja, immanencja, indeterminizm, indukcja, indywidualizm, intelekt, intuicja, irrac-

jonalizm, istnienie, istota, a takze w has ach biograficznych: Ingarden Roman, Jaspers Karl.

Z problematyki warmińskiej i Pomorza Wschodniego nie ma zbyt wielu hase . Jest
informacja o Jezioranach, o dziejach miasta, parafii, o tamtejszych siostrach katarzynkach.
Jest has o I awa, które zawiera przestarza e informacje o organizacji parafialnej w mieście.
Has o Islandia dalekie jest od Polski, ale mi o w nim przeczytać, iz w Reykjaviku tamtejszy
klasztor zasiedli y w 1984 r. karmelitanki bose z Elblaga.

Tom zawiera kilka hase biograficznych. Odnotowany jest ks. Jakub Jaga a CR rodem
z Kieźlin, a w nim nawet list E. Lach z Tygodnika Powszechnego. Sa has a biograficzne
poświecone ks. Janowi Jab ońskiemu, proboszczowi w Bartagu i Lesinach, dzia aczowi
polskiemu na Warmii, a takze ks. Antoniemu Jag owskiemu, ojcu duchownemu Seminarium
Duchownego i proboszczowi parafii św. Jakuba w Olsztynie.

Do tomu wesz o has o: Jan z Kwidzyna, informujace o tym znakomitym średniowiecz-
nym teologu i kierowniku duchowym b . Doroty z Matów.

W tomie jest has o o biskupie pomocniczym poznańskim Pawle Jedzinku, rodem
z Braniewa, zas uzonym w budowie kościo a parafialnego w Olsztynku. Na uwage zas uguje
biogram Boles awa Jezio owicza, w latach 1929–1935 nauczyciela szko y polskiej z Unie-
szewa, rozstrzelanego w 1939 r. przez hitlerowców w Bydgoszczy.

Co budzi pewien niedosyt? Has o Jan Nepomucen św. wydaje mi sie pobieznie
opracowane. S aba jest szczególne bibliografia. Doda bym ksiazki: E. Vlcek: Jan z Pomuku

eni a slavne pusobeni ve svetle soucasne historie

a antropologie) Praha 1993, s. 70 + 22 il.; J. Hochleitner: Powiernik tajemnic królowej. Kult
św. Jana Nepomucena na Warmii, Elblag 1996, s. 175.

Has o Jeńcy wojenni, jezeli juz sie w tomie znalaz o, wymaga o szerszego potraktowania
i omówienia problemów towarzyszacych np. eksterminacji, robót przymusowych, duszpas-
terstwa.

Has o iroszkoci, zamiast watpliwej jakości szczegó ów ascetycznych, mog oby zawierać
wiecej informacji o ich teologii duchowości. Niektóre has a, jak integralna katecheza, mozna
by o pod aczyć do bardziej ogólnego katecheza. Podobnie has o integracja emigrantów

mog o z powodzeniem być omówione przy emigrantach.
Zbyt szeroko opracowane wydaja mi sie has a z psychologii, np. immunologia, izolacja.

W tej materii ma miejsce szybki postep i obszerne has a sie dezaktualizuja.
Wydanie Encyklopedii Katolickiej, przygotowywane staraniem Towarzystwa Nauko-

wego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zbliza sie do po owy. Nie jest to atwe
zadanie, gdyz czytelnik oczekuje nie tylko solidnie opracowanego has a, ale chcia by kolejne
tomy Encyklopedii Katolickiej mieć jak najszybciej do swojej dyspozycji. Spe nienia tych
trudnych wymagań zycze redaktorom Encyklopedii Katolickiej TN KUL.

Ks. Marian Borzyszkowski

Andreas L a u n, Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht, Franz-Sales-Verlag,
Eichstätt 20006, ss. 223.

Andreas Laun, wiedeński moralista i obecny biskup pomocniczy diecezji w Salzburgu,
w środowisku niemieckojezycznych moralistów uznawany jest za swego rodzaju enfant

terrible. Jego twórczość obejmuje krytyczne opracowania najnowszych i najbardziej kont-
rowersyjnych problemów etycznych, zaś cecha jego pisarstwa jest nie tylko zrozumia y,
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logiczny tok argumentacji, solidna wiedza, erudycja i jasny jezyk, ale takze nieskrywana, dla
krytyków niemal przesadnie demonstrowana sympatia i lojalność wobec nauki papieza
i Urzedu Nauczycielskiego Kościo a. Omawiana tutaj publikacja posiada równiez te
charakterystyczne dla wypowiedzi biskupa Launa cechy, chociaz zawarta w niej polemika na
pewno nie jest przesadna, a ca a publikacja utrzymana jest raczej w tonie pozytywnego
wyk adu. Szóste juz wydanie tej pozycji wskazuje na jej poczytność, mimo iz w gruncie
rzeczy zawiera ona poglady spo ecznie bardzo niepopularne. Kazde kolejne wydanie by o
przez Autora uzupe niane i dopracowywane, a efektem tej pracy jest opracowanie, które
z powodzeniem mozna polecić zarówno studiujacym teologie, jak tez duszpasterzom i parom
przygotowujacym sie do zawarcia sakramentu ma zeństwa. Nie jest ona jedynie broszura,
czy skrótowym poradnikiem, ale stanowi solidne, choć skrótowe kompendium katolickiej
nauki dotyczacej sfery p ciowości, ma zeństwa i rodziny.

Kazdy z dwudziestu dziewieciu krótkich bloków tematycznych poświecony jest jednemu
aspektowi katolickiej etyki ma zeństwa i rodziny. Zanim Autor przystapi do omawiania
konkretnych problemów, w poczatkowych rozdzia ach ksiazki ukazuje antropologiczno-
-teologiczne podstawy. W nauczaniu Kościo a w drugiej po owie dwudziestego wieku autor
dostrzega prze om, polegajacy na dowartościowaniu i pog ebieniu katolickiej nauki o mi ości
seksualnej, co znalaz o swoje szczególne odzwierciedlenie w nauczaniu Jana Paw a II
(rozdz. I). W kolejnych rozdzia ach (rozdz. II–IV) Autor ukazuje elementy biblijnej nauki
o ludzkiej p ciowości, omawiajac tez formy i szanse powodzenia mi ości. Analize zagadnień
szczegó owych Laun rozpoczyna m.in. od interesujacych wywodów dotyczacych wstydu,
pruderii i nagości (rozdz. V–VI). Jedna z przyczyn wspó czesnej rozwiaz ości bp Laun
upatruje w skrzywionym pojmowaniu seksualności w minionych epokach, którego egzemp-
larycznym przyk adem by a w aśnie pruderia. Reakcja na groźne i niszczace wp ywy
panujacego dzisiaj libertynizmu i rozwiaz ości nie moze być propagowanie jedynie postaw
zrodzonych z leku i kompleksów na tle seksualnym. W aśnie w autentycznej katolickiej wizji
p ciowości i seksu widzi bp Laun lekarstwo na b edy zarówno przesz ości jak i wspó czesno-
ści. W kontekście Biblii Autor omawia takze zagadnienie pokusy (rozdz. VII).

Kolejne rozdzia y dotycza problematyki ma zeńskiej i rodzinnej, a konkretnie okresu
przedma zeńskiego (rozdz. VIII), roli seksu w mi ości oblubieńczej (rozdz. IX), stosunku
rodziców do dzieci (rozdz. X), problemów zwiazanych ze wzajemnym stosunkiem ma zon-
ków i czystości ma zeńskiej (rozdz. XI) oraz ma zeńskiej wierności (rozdz. XII).

W osobnym rozdziale (rozdz. XIII) Autor prezentuje fundamentalne dla katolickiej nauki
o ma zeństwie zagadnienie naturalnej regulacji poczeć. W bardzo rzeczowy sposób przed-
stawia On podstawy sprzeciwu Kościo a wobec antykoncepcji. Nawiazujac do aktualnych
problemów zwiazanych z nowymi technikami wspomaganej prokreacji, bp Laun wyjaśnia
przyczyny sprzeciwu Urzedu Nauczycielskiego Kościo a wobec sztucznego zap odnienia
(rozdz. XIV).

Kilka rozdzia ów (rozdz. XV–XVII) bp Laun poświeci sytuacjom kryzysowym w ma -
zeństwie. Oprócz teoretycznych wskazówek w rozwiazywaniu kryzysów ma zeńskich,
czytelnik znajdzie tutaj równiez autentyczne historie par ma zeńskich i analize ich trudności.
Poruszone sa tutaj takze zagadnienia zwiazków, w których ma zonkowie czuja sie nieszcześ-
liwi oraz sytuacja rozwiedzionych. Bp Laun nie stroni od ukazania sytuacji, w których
ma zeństwo staje sie autentycznym krzyzem, ale wskazuje równiez na duchowe znaczenie
takich doświadczeń. Autor nie ogranicza sie do uwag pastoralnych, ale analizuje równiez
g ebokie aspekty teologiczne, np. zagadnienie sakramentalności ma zeństwa czy tez we-
zwanie ma zonków do wzajemnej pomocy w drodze do świetości (rozdz. XVIII–XIX).

Ten blok tematyczny kończy rozdzia niemalze „poradnikowy”, zatytu owany po prostu:
„Jak bierze sie ślub kościelny?” (rozdz. XX). Oprócz konkretnych porad rozdzia ten zawiera
równiez omówienie takich zagadnień kościelno-prawnych, jak ma zeństwa mieszane, czy
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problem powtórnego ma zeństwa po rozwodzie. Tym rozdzia em mozna by w aściwie
zakończyć ca a publikacje, jednak Laun dodaje jeszcze dziewieć dodatkowych rozdzia ów,
dotyczacych innych problemów wokó katolickiej etyki seksualnej. Krótko zostaje omówio-
na bezzenność dla królestwa Bozego (rozdz. XXI) oraz problem uświadomienia i edukacji
seksualnej (rozdz. XXII). Natomiast szerzej Autor omawia problematyke dewiacji seksual-
nych, szczególnie wiele miejsca poświecajac problemowi zachowań i zwiazków homosek-
sualnych (rozdz. XXIII–XXIV). Problematyka ta jest jak najbardziej aktualna w świetle
postepujacej liberalizacji spo eczeństw zachodnich, w których dazy sie do uprawomocnienia
„ma zeństw” homoseksualnych i zrównania takich zwiazków w przywilejach i prawach
z ma zeństwami heteroseksualnymi. Laun zajmuje równiez stanowisko w innych bardzo
kontrowersyjnych kwestiach, takich jak AIDS oraz przeludnienie (rozdz. XXV–XXVI).
Odpierajac zarzuty bierności Kościo a czy rzekomej szkodliwości propagowania zasad
katolickiej etyki seksualnej dla opanowania sytuacji w tych dziedzinach, Autor ukazuje
stanowisko Kościo a jako próbe uzdrowienia przyczyn, a nie tylko nieskuteczna terapie
objawowa, polegajaca na propagowaniu antykoncepcji i podtrzymywaniu iluzji, iz najlep-
szym zabezpieczeniem przed AIDS jest stosowanie prezerwatyw. Omawiajac w kolejnym
rozdziale kwestie aborcji, autor zajmuje równiez krytyczne stanowisko wobec rozpowszech-
nionych opinii, iz szerzenie antykoncepcji jest jedna z najskuteczniejszych metod zmniej-
szania liczby aborcji.

Ostatnie dwa rozdzia y ksiazki dotycza problemu przemocy wobec kobiet (rozdz.
XXVIII) oraz feminizmu (rozdz. XXIX). W tym ostatnim rozdziale Laun przytacza
wypowiedzi Jana Paw a II dotyczace zarówno problemu przemocy wobec kobiet, jak
i konieczności tzw. „nowego feminizmu”. W odróznieniu od kierunków feministycznych
opartych na ostrym antagonizowaniu p ci, na kulcie kobiecości, czy tez na elementach
teologii feministycznej papiez proponuje, zdaniem biskupa Launa, odkrycie g ebi powo ania
kobiety i przyznanie kobietom takiego spo ecznego statusu i wp ywu na bieg wydarzeń, jaki
im sie z racji tegoz powo ania nalezy. Omawiana pozycja kończy sie wykazem fragmentów
najwazniejszych wypowiedzi Urzedu Nauczycielskiego Kościo a dotyczacych ma zeństwa
i rodziny.

Jest jasne, iz omawiana publikacja nie stanowi wyczerpujacego wyk adu katolickiej
nauki o ma zeństwie i rodzinie. Zwiez ość, zywy jezyk i klarowność argumentów czynia
z niej jednak cenna pomoc katechetyczno-duszpasterska. W tym kontekście nie raza tez
nieliczne kolokwializmy spowodowane pragnieniem prowadzenia zywego dialogu z czytel-
nikiem. Ta w aśnie umiejetność przedstawiania w sposób zrozumia y teologicznie g ebokich,
filozoficznie zawi ych i etycznie trudnych zagadnień jest jedna z mocnych stron kazdej
publikacji A. Launa.

W kontekście polskim warto podkreślić jeden interesujacy aspekt. W naszej rodzimej
dyskusji na temat wizji ma zeństwa i rodziny unika sie po stronie katolickiej raczej uzywania
pojecia „partnerstwo”. Postawa ta podyktowana jest obawa, iz termin ten jest sztandarowym
pojeciem laickiej koncepcji luźnego zwiazku kobiety i mezczyzny, który opiera sie na
skrajnym indywidualizmie, tolerancji wobec niewierności oraz swego rodzaju handlowo-
-us ugowym pojmowaniu wzajemnych kontaktów. Taki model stoi oczywiście w ostrej
opozycji do tego, czego Kośció naucza na temat ma zeństwa i rodziny. Chociaz s owo
„partner” jest w spo eczeństwach zachodnich w jeszcze wiekszym stopniu niz u nas
naduzywane ideologicznie, biskup Laun wcale go nie unika, ale wrecz przeciwnie — nape -
nia je g eboko chrześcijańskim znaczeniem. Juz sam tytu ksiazki: „Mi ość i partnerstwo
z katolickiego punktu widzenia” wskazuje na to, iz pojecie to stoi w samym centrum
katolickiej nauki o ma zeństwie, oczywiście jedynie wówczas, gdy zostanie odpowiednio
zrozumiane. Być „partnerem” oznacza tutaj pe nie wzajemnego szacunku i autentyczna
wspólnote cia a i ducha, a nie przyrównanie ma zeństwa do kontraktu handlowego. Autor
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przytacza w tym kontekście wypowiedzi Ojca Świetego dotyczace niemozności pogodzenia
biblijnej wizji ma zeństwa ze świeckimi strukturami poddaństwa jednej strony pod absolutna
w adze drugiej. Dzieki temu bp Laun juz samym tytu em swojej ksiazki sugeruje czytel-
nikowi, iz katolicka nauka o ma zeństwie i rodzinie nie polega jedynie na krytyce
wspó czesnych negatywnych tendencji, ale jest wizja jak najbardziej pozytywna i nowoczes-
na.

Polski rynek czytelniczy w ostatnich latach nie moze narzekać na brak kompetentnych
publikacji z dziedziny katolickiej nauki o ma zeństwie i rodzinie. Jednak ewentualne polskie
t umaczenie omówionej ksiazki biskupa Andreasa Launa nie tylko nie by oby zbednym
mnozeniem bytów, ale wielu wierzacym da oby do reki zwiez e i wartościowe kompendium
wiedzy o katolickiej wizji ma zeństwa i rodziny.

Ks. Marian Machinek MSF

Adolf S e t l a k, S uzba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach
alumnów i kap anów rezerwistów z 1970 r. Studium historyczno-socjologiczne na
przyk adzie Bartoszyc, Warszawa 2000 (mps pracy doktorskiej — Archiwum Uniwer-
sytetu kard. Stefana Wyszyńskiego).

W historii powojennej dopiero od poczatku lat dziewiećdziesiatych Kośció w Polsce jest
wolny od nacisków i ograniczeń. Skończy sie etap naszej historii, nacechowany kolizja
Kościo a z totalitaryzmem oraz próby sterowania przez państwo zyciem Kościo a. Opis tego
doświadczenia nie jest atwym zadaniem, wymaga bowiem wielu wnikliwych analiz
stosunków państwo – Kośció w okresie lat 1945–1989.

Wydawa oby sie, ze po upadku komunizmu, kiedy nie ma cenzury i zakazu prowadzenia
wszechstronnych badań i publikacji, nie istnieja juz zadne bariery. atwiej jest nie tylko
poznać, ale i przyjać obiektywne oceny dotyczace stosunków państwo – Kośció za czasów
realnego socjalizmu w Polsce. Istnieje juz sporo publikacji i dokumentów na ten temat, np.:
wydana w 1996 r. przez londyńska oficyne ANEKS ksiazka Tajne dokumenty Państwo

– Kośció 1960–1980, która zawiera protoko y posiedzeń Zespo u ds. Kleru przy Wydziale
Administracyjnym KC PZPR. Zadaniem tego zespo u by o przedk adanie problemów
dotyczacych stosunków kościelno-państwowych dla Komisji KC PZPR ds. Kleru, która jako
najwyzszy organ partyjny ustala a strategie postepowania w tych sprawach. W dokumencie
nr 15, na str. 76 tej ksiazki czytamy: Nie chcemy wspó istnienia ideologicznego z Kościo em

ani zadnego dialogu, jak to niektórzy wysuwaja gdyz światopoglady nasz i Kościo a nie sa

równouprawnione. Podobne znaczenie ma trzytomowa edycja obszernego wyboru źróde

opracowanego przez Petera Raine, Kośció w PRL. Dokumenty. Kośció katolicki a państwo

w świetle dokumentów 1945–1989, tom 1, lata 1945–59, Poznań 1994; tom 2 lata 1960–74,

Poznań 1995; tom 3 lata 1975–89, Poznań 1996. Nalezy zaznaczyć, ze materia y zaprezen-
towane przez Raine pochodza g ównie z archiwów kościelnych. Z zebranych dokumentów
wyraźnie wynika, ze decydujacy g os w sprawach dotyczacych Kościo a zawsze mia y
instancje partyjne oraz UB i SB. Rzetelny i pe ny opis przesz ości nie jest mozliwy bez
znajomości archiwów partyjnych. Temu z kolei s uzy miedzy innymi praca Andrzeja
Garlickiego, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993.

Pomimo bogatej edycji źróde i publikacji dotyczacych powyzszego okresu, pojawiaja
sie wypowiedzi i opinie, które wrecz neguja, ze faktycznie istnia a dyskryminacyjna polityka
PPR i PZPR w stosunku do Kościo a katolickiego za czasów państwa ludowego. Takim
przyk adem moze być artyku Adama opatki, ministra kierownika Urzedu do Spraw
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