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Jest to obszerny ekstrakt pracy doktorskiej autora, zasługujący na 
szczególną uwagę dla kilku racji. Najpierw ze względu na temat, nie
zwykle aktualny od wielu lat, obecnie zaś zwłaszcza w · Europie poja
wiający się na pierwszych iszpaltach prawie wszystkich doniesień agen
cyjnych. Naświetlenie tego tem atu w oparciu o działalność Konferen
cji Episkopatu Polski, której przewodniczył Kardynał Tysiąclecia, na
daje mu tym większą rangę. Dziś zdaje się nie ulegać wątpliwości, że 
wielki powiew wolności, jaki idzie poprzez wszystkie kraje Europy 
Wschodniej, zaczął się od Polski, a jego niezaprzeczalnym źródłem 
była wspaniała działalność Kościoła, która broniąc wolności religij
nej, jednocześnie wytyczyła drogę do osiągnięcia pokojowo wolności 
politycznej.

Autor przystępując do opracowania tego ważnego tematu zebrał im
ponujący m ateriał bibliograficzny, który obejmuje aż 44 strony dru
ku. Zgodnie z przyjętym zwyczajem został podzielony na źródła (fonti) 
i opracowania (studi). W ramach tych obszernych części spotykamy 
podpodziały, które stanowią wielkie ułatwienie dla czytelnika. W wy
kazie źródeł idą kolejno dokumenty obejmujące: 1. Naliczanie papie
skie (poczynając od Piusa VI — 1790 r.), 2. Nauczanie Soboru W aty
kańskiego II i 3. Nauczanie Biskupów. W ramach tego ostatniego 
umieszcza autor najpierw  wypowiedzi Synodu Biskupów oraz między
narodowych organów biskupich, a następnie dokumenty Episkopatu 
Polski. Znajdujemy tu przede wszystkim Listy Pasterskie, Komunikaty 
sesji plenarnych, apele przeznaczone dla wiernych, osobno dokumen
ty Prymasa Polski (Hlonda, Wyszyńskiego i Glempa).

W „opracowaniach” na pierwszym miejscu spotykamy wykaz opra
cowań historycznych, a po nich opracowania dotyczące paktów mię
dzynarodowych, teorii i praktyki zachodniej, teorii i praktyki marksi
stowsko-leninowskiej, teorii i praktyki praw  człowieka w Polsce. Ko
lejno zamieszczono opracąowania etyczno-filozoficzno-prawne, biblijno- 
-patrystyczno-teologiczne, opracowania dotyczące Urzędu Nauczyciel
skiego Kościoła, jak również opracowania o charakterze ekumenicz
nym.

Zaprezentowany wyżej olbrzymi m ateriał bibliograficzny ukazuje
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ogrom pracy autora opracowania, a ponadto na pewno będzie z wielką 
wdzięcznością przyjęty przez tych, którzy interesują się nie tylko te
matem dotyczącym Konferencji Biskupów, lecz także osobą ludzką 
i przysługującymi jej uprawnieniami.

Rozprawa obejmuje dwie części. W pierwszej Autor wykazuje, że 
sprawa obrony godności i praw osoby ludzkiej znajdowała się w cen
trum  duszpasterskiej troski biskupów polskich. W związku z tym 
przedstawia najpierw ogólnie postawę Kościoła polskiego wobec „no
wej sytuacji” narodowej: pierwsze reakcje Konferencji Biskupiej; sto
sunek Kościoła do wyborów parlamentarnych i postulaty konstytucyj
ne Episkopatu. Następnie (szczegółowo) wskazuje na różne akty ze 
strony Episkopatu Polski mające na uwadze obronę wielkiej godności 
człowieka i jego praw od epoki stalinowskiej aż do naszych czasów. 
Po omówieniu wypowiedzi zawierających ogólnie obronę praw człowie
ka, przechodzi Autor do przedstawienia obrony poszczególnych upraw
nień: 1° prawa do życia, 2° uprawnień związanych z wolnością re 
ligijną, 3° prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym 
przekonaniem, 4° prawa do wolności sumienia i tolerancji, 5° wolności 
w zakresie środków społecznego przekazu i prawa do prawdy, 6° praw 
dotyczących spraw społecznych ekonomicznych i politycznych.

W drugiej części Autor przedstawia podstawy teologiczno-antropo- 
logiczne godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Bo
że, odkupionego krwią Chrystusa, obdarzonego Bożym synostwem i po
wołanego do życia z Bogiem przez całą wieczność. Autor wykazuje, 
że właśnie te aspekty teologiczno-pastoralne, nie zaś racje polityczne, 
były podstawą nauczania podejmowanego przez Episkopat Polski w za
kresie obrony godności osoby ludzkiej i praw jej przysługujących.

Przedmowę napisał ks. prał. Bogumił Lewandowski, Dyrektor Sekcji 
Biura Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie. Wyraża w niej nadzie
ję, że prezentowana pozycja przyczyni się do zrozumienia jak czymś 
niezmiernie ważnym dla jakiegoś narodu jest nauczanie jego bisku
pów. Ponieważ Autor często cytuje obszerne wypowiedzi Episkopatu, 
dlatego jego książka staje się szczególnie wartościowa, gdyż zachodnie
mu czytelnikowi prezentuje autentyczną myśl Kościoła polskiego; wyra
żoną poprzez Jego Pasterzy.

Po przedmowie zamieszczono krótkie streszczenie w języku polskim, 
co pozwala każdemu z Polaków zapoznać się choćby ogólnie z treścią 
tej cennej rozprawy doktorskiej.
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