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2. R E C E N Z JE
A bp Kazimierz M ajdański, ks. M ich e l Schooyans, Jan
Kłys (red.), „Arena bitw y o życie" - Aktualna sytuacja
demograficzna w świecie i Polsce, Fundacja „P om oc
Rodzinie", Łom ianki 2000, s. 331.
„Arena bitwy o życie” zawiera teksty trzech Autorów. Ks. Abp prof. Kazimierz
M ajdański jest założycielem Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.
Mimo, że nie jest demografem, od wielu lat zajmuje się problematyką rodziny,
zarówno na polu naukowym, jak i duszpasterskim. Ks. Prof. Michel Schooyans
jest wybitnym uczonym, specjalistą w zakresie filozofii m oralności i polityki.
Profesor w Sao Paolo, w Brazylii, I w Louvain, w Belgii, jest autorem wielu prac
naukowych, z których znane jest tłumaczone na język polski dzieło pt. „Aborcja
a polityka”. Dr }an Kłys jest wykładowcą Instytutu Studiów nad Rodziną w Ło
miankach. Powyższa pozycja to zbiór referatów oraz wykładów wygłaszanych
między innymi w Instytucie Nauki nad Rodziną oraz na KUL-u. Poruszają one
problematykę życia człowieka na ziemi, które jest coraz bardziej zagrożone p o 
przez zanik podstawowych wartości, poszerzający się indywidualizm moralny,
dążenie za dobrami moralnymi oraz alienację z życia wspólnotowego. Według
Autorów największym sprzymierzeńcem tego zagrożenia jest milczenie, któremu
próbuje przeciwstawić się Jan Paweł II, na którego Autorzy bardzo często się po
wołują.
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią Instytutu na wołanie Papieża: „Bądźcie
solidarni z życiem”, a największą wspólnotą życia i miłości jest właśnie rodzina,
której poprzez program dydaktyczny i naukowy służy Instytut. Podejmuje on m i
sję bycia wiernym wartościom rodziny w świecie, który stał się „areną bitwy o ży
cie”. Książka przeznaczona jest dla każdego, komu bliska jest rodzina i jej losy.
Stanowić może dopełnienie wiedzy dla studentów takich kierunków jak etyka,
socjologia, psychologia, filozofia, teologia. Zawiera wiele danych statystycznych,
myśl teologiczną, polityczną oraz etyczną.
Zbiór składa się z trzech rozdziałów, które poruszają problematykę rodziny
we współczesnym świecie. Rozdział pierwszy zatytułowany „Przemiany ludno
ściowe w Polsce i w świecie” przedstawia sytuację ludnościową Polski u progu
XXI wieku, uwarunkowania kryzysu ludnościowego oraz porusza ważny pro
blem życia w cywilizacji śmierci. Przybliżona zostaje sytuacja demograficzna
świata i Polski. Ma to na celu zrozumienie walki, pomiędzy cywilizacją śmierci
a cywilizacją życia, trwającej we współczesnym świecie. Wskazuje również na ro

dzinę będąca w centrum powyższej problematyki. W spólnota ta jest atakowana
przez cywilizację śmierci, która posługuje się najpotężniejszym narzędziem- de
mografią.
Rozdział drugi „Demografia a rodzina” przedstaw ia rodzinę, jej zadania,
cele, funkcje jakie ma spełniać w społeczeństwie oraz zagrożenia i wypaczenia
tradycyjnie ujętej rodziny. Przedstawione zostają zjawiska przeciwne rodzinie,
takie jak zmniejszenie pomocy państwowej wobec rodziny oraz prowadzony antyrodzinny system podatkowy. Zwrócona zostaje uwaga na spadek zawieranych
małżeństw, na samo rozumienie słowa rodzina. Od konferencji ONZ w Pekinie
używa się tego słowa w nowym znaczeniu, które stawia na równi tradycyjnie uję
tą rodzinę oraz związki homoseksualne. Propaguje się ideologię gender zaciera
jącą prawdę o człowieku jako istocie płciowej.
W rozdziale trzecim „Ocalić rodzinę” ukazana jest próba ochrony i ratowania
rodziny, przedstawienie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. Jedyną drogą
do osiągnięcia tego celu jest służba prawdzie. Poprzez zdemaskowanie działal
ności potężnych organizacji międzynarodowych skierowanych przeciw rodzi
nie i przeciw ludzkiemu życiu. Należy zabezpieczyć prawa człowieka i prawa do
życia opierając się na autorytecie Boga. Nie przyłączać się do walki z rodziną,
konsekwencją której jest zdobycie władzy nad człowiekiem, poprzez wyrwanie
go z jego naturalnych odniesień. Rodzina jest atakowana, gdyż stanowi swego
rodzaju sanktuarium życia, jest ochroną przed New Age, imperializmami, oraz
wszelkimi formami totalitaryzmu. Całość kończą rozważania „Chrystus zwycię
żył śmierć”. W aneksie zostaje załączone kalendarium - „Obrona życia nienaro
dzonych w Polsce - kalendarium ważniejszych wydarzeń”. Jan Paweł II wzywa
rodzinę aby w czasach jej kryzysu stała się tym czym jest. Sięgnęła do swych
źródeł, tradycji, realizowała zadania stawiane przez Boga.
Książka napisana jest językiem jasnym i zrozumiałym dla każdego. Zawiera
wiele cytatów i odniesień do Pisma Świętego oraz nauki Ojca Świętego. Struktura
książki jest przejrzysta i logiczna. Zawiera bogatą bibliografię pozycji z dziedziny
socjologii, demografii, psychologii ale również dzieła Magisterium Kościoła. Jest
to pozycja bardzo uniwersalna, przedstawiająca najmniejszą grupę społeczną,
jaką jest rodzina, w świetle współczesnych konfliktów oraz zagrożeń.
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