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TYTUŁEM WSTĘPU

Książeczka Spór o rodzinę stanowi próbę odpowiedzi
na pytanie: czym jest małżeństwo i rodzina w perspek-
tywie filozofii klasycznej? Wielu specjalistów i prakty-
ków diagnozuje obecne zagrożenia wymierzone w
małżeństwo i rodzinę1. Cel niniejszej pracy jest inny. Jest
nim apologia (obrona) małżeństwa i rodziny w perspek-
tywie filozofii św. Tomasza z Akwinu, tomizmu i perso-
nalizmu. Zawarte w publikacji problemy nie stanowią
jakiegoś badawczego novum, lecz raczej są zestawieniem
istniejących już poglądów, zgodnie ze słowami z Ewan-
gelii św. Mateusza: „Każdy uczony w Piśmie, który stał
się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do
ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare” (Mt 13,52). 

1 M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe po-
jęcia, mechanizmy, działania, tłum. G. Grygiel, Warszawa 2010; ta, Poli-
tyka globalistów przeciw rodzinie, tłum. A. Ciborowska, M. Gizmajer,
Warszawa 2013; M. Gizowski, K. Knyżewski, Wybrane zagrożenia stanu
bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji, Gdynia 2017.



W Sporze o rodzinę wskazano, że fundamentem mał-
żeństwa i rodziny są: natura ujęta w sensie arystotelesow-
skim i prawo naturalne oraz osobowe relacje (miłość,
wiara, nadzieja). Rodzina jest najważniejszą ze wspólnot,
odpowiedzialnych za spłodzenie i wychowanie potom-
stwa. Winna być szkołą mądrości, wiedzy, sprawiedliwo-
ści, męstwa, roztropności, umiarkowania, w tym
cierpliwości, pracowitości, patriotyzmu… Verba docent,
exempla trahunt! Słowa uczą, przykłady pociągają! Przy-
kład ten jest obecny w rodzinie. Dom jest pierwszą
szkołą dziecka, rodzice zaś pierwszymi nauczycielami. 

Książka składa się z trzech rozdziałów oraz Aneksu,
w którym zostały zamieszczone dwa teksty dotyczące
miłości w ujęciu Mieczysława Gogacza i Karola Wojtyły. 

Rozdział pierwszy dotyczy rozumienia natury i
prawa naturalnego jako fundamentów małżeństwa i ro-
dziny oraz genetycznego ujęcia człowieka, czyli wskaza-
nia na tworzące go przyczyny celowe i Przyczynę
Sprawczą. 

Rozdział drugi stanowi omówienie małżeństwa i ro-
dziny z perspektywy filozofii człowieka i cywilizacji. 

Rozdział trzeci traktuje małżeństwo i rodzinę w
aspekcie moralnym i wychowawczym.

W pracy zachowano reguły obowiązujące w pracy
naukowej. Intencją autora nie jest jednak napisanie ko-
lejnej pracy naukowej na ten temat. Jak zostało to już
nadmienione, jest to raczej książka o charakterze apo-
logicznym, wskazująca na to jak być powinno, a nie na
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to jak jest. Stąd w książce ograniczono się do przedsta-
wienia źródeł współczesnego sporu o rodzinę, ich ideo-
logicznych i filozoficznych źródeł. Najważniejsze wydaje
się wskazanie na te stanowiska, które w tym sporze po-
kazują właściwe rozumienia i w konsekwencji prowadzą
do obrony rodziny i jej tożsamości. 

W walce o tożsamość osoby nie zawsze warto stawiać
na próżną oryginalność. Bogactwo tkwi w sprawdzonej
tradycji. Jan z Salisbury głosił, że: „stojąc na barkach
olbrzymów widzimy więcej niż oni, dalej i dokładniej”2.
Mając „własnych” olbrzymów, stańmy na ich barkach.
Zobaczmy więcej, patrząc z perspektywy którą nam dają:
Arystoteles, św. Bernard z Clairvouix, św. Tomasz z Ak-
winu, bł. Edmund Bojanowski, Pius X, o. Jacek Woro-
niecki, o. Feliks Wojciech Bednarski, o. Mieczysław
Albert Krąpiec, Karol Wojtyła – Jan Paweł II czy Mieczy-
sław Gogacz. Obecnie mamy ich wybitnych następców:
Barbarę i Henryka Kieresiów, o. Andrzeja Maryniarczyka
SDB, s. Marię Loyolę Opielę BDNP. Skorzystajmy z tego
„co stare i nowe”, broniąc prawdy o osobie i rodzinie. 
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2 Pełny cytat brzmi: Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos,
gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre,
non utique proprii visus acumine, aut eminentna corporis, sed quia in
altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea - Bernard z Char-
tres mawiał, że jesteśmy jak gdyby karłami, którzy dostali się na ramiona
olbrzymów, aby mogli widzieć więcej i dalej niż oni, wprawdzie nie dzięki
bystrości własnego wzroku lub wzrostowi ciała, lecz dlatego, że wznosi
ich i wywyższa wielkość olbrzymów. Joannis Saresberensis, Metalogicus,
III, 4, PL 199, 900. 



Jeszcze jednym z powodów powstania tej książeczki
jest obchodzony na Ukrainie Rok Świętości Małżeństwa
i Rodziny (grudzień 2018 – grudzień 2019). Nieprzy-
padkowo w związku z tym niniejszą pracę otwiera Słowo
wstępne J.E. Ks. Biskupa Jana Sobiły, któremu składam
serdeczne Bóg zapłać! 

Korzystając z możliwości jaka przysługuje autorowi,
w pierwszej kolejności chciałbym podziękować s. prof.
nadzw. dr hab. M. L. Opieli, która jako pierwsza prze-
czytała brudnopis książki, dzieląc się cennymi uwagami
i wskazówkami oraz szanownym i drogim Recenzent-
kom: p. prof. nadzw. dr hab. Barbarze Kiereś i p. dr Te-
resie Stankiewicz, dziekan Pedagogiki SWPR. Dziękuję
również J.M. p. Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Ro-
dzin w Warszawie, prof. zw. dr hab. Elżbiecie Myciel-
skiej-Dowgiałło, która wspaniałomyślnie zgodziła się na
wydanie kolejnej mojej pracy oraz p. mgr Joannie Ło-
kietek, odpowiedzialnej za przygotowanie książeczki do
druku. Serdecznie dziękuję swojej żonie Teresie za przy-
gotowanie tłumaczenia w języku rosyjskim. 

kwiecień 2019 r.
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