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Achille M. T r i a c c a  — Giovanni P i a n a z z i ,  Realtà  
e valori del Sacramento del m atrim onio  (Convegno di aggior- 
nam ento, Roma, Facoltà di Teologia della U niversità Pontificia 
Salesiana, 1—4 novem bre 1975), Roma 1976 ss. XVI, 455.

W duchu soboru watykańskiego II, który uwydatnił wartość małżeń
stwa w  kontekście jego sakramentalności i świętości chrześcijańskiej 
(KK, KDK), a także w  odpowiedzi na program Ewangelizacja i sakra
m ent m ałżeństwa, przedłożony przez XII konferencję episkopatu w ło
skiego, odbył się w  dniach 1—4 XI 1974 r. w  Rzymie zjazd zorganizo
wany przez Wydział Teologiczny Papieskiego Uniwersytetu Salezjań
skiego. Wzięło w  nim udział ponad 300 uczestników: księży diecezjal
nych i zakonnych, sióstr zakonnych i przedstawicieli laikatu. Problema
tyka zjazdu objęła dwa zagadnienia: rzeczywistość małżeństwa rozwa
żanego w  sobie samym i w  świetle najnowszej doktryny katolickiej; 
wartości realizowane w  małżeństwie ze szczególnym uwzględnieniem  
fazy przygotowawczej do jego zawarcia. Omawiana książka zawiera 
relację z  18 wygłoszonych referatów, które podzielono na 4 części te
matyczne: 1) rzeczywistość małżeńska; 2) małżeństwo w  nauczaniu i ży
ciu Kościoła; 3) wartości do zrealizowania; 4) przygotowanie do m ał
żeństwa.

Punktem wyjścia książki są biblijne podstawy małżeństwa, stano
wiące przedmiot wykładu N. M. L o s s a  (s. 3—63). W świetle tekstów  
ST i NT autor wskazuje na znamienną ewolucję, jaką małżeństwo 
przeszło od faktu socjo-kulturowego do religijnego. Z kolei małżeń
stwo chrześcijańskie przedstawia antycypację rzeczywistości, jaką sta
nowi zjednoczenie Boga z ludzkością w  Chrystusie. W ST małżeństwo 
było instytucją „stworzoną” przez Boga i noszącą w  sobie znak n ie
naruszalnej sakralności, która chroniła je od wszelkich wpływów ze
wnętrznych. NT określając naturę relacji między Chrystusem i Kościo
łem odwołuje się jako do prawzorca do jedności małżeńskiej. W ten 
sposób starotestamentowa instytucja małżeństwa osiągnęła pełnię w  
Chrystusie i w  Kościele przez swą przemianę w  „fakt sakramentalny”, 
tj. w  rzeczywistość ściśle chrześcijańską.

Z tego podłoża wyrasta teologia małżeństwa jako sakramentu, ozna
czającego nowy sposób bytowania w  Kościele. Zagadnieniu temu są po
święcone rozważania G. L e c l e r c a  (s. 65—79). Małżeństwo odnowione 
przez Chrystusa, który je uwolnił od skażenia moralnego wchodzi w za
kres powołania chrześcijanina oraz ukazuje się jako charyzmat, tj. dar 
Ducha Św. przeznaczony do budowania Kościoła. Rozwijając temat sa
kramentalności małżeństwa G. B a l d a n z a  ukazuje jedność zaślubio
nych w  Chrystusie jako nowy stały porządek, który polega na trwałej 
wspólnocie życia i miłości przeżywanej na obraz zbawczej i trwałej 
wspólnoty Chrystusa z Kościołem (s. 81—102). Wspólnota małżeńska za
chowuje ciągły dynamizm, domaga się trwałej łaski i ją powoduje. 
Ostateczną racją trwałości znaku sakramentalnego jest włączenie go 
w historię zbawienia. Jak przez dawne przymierze z Jahwe powstał 
naród poświęcony (Pwt 7, 6), lud święty (Kpł 9, 2), lud kapłański (Wj 
19, 6), tak przez nowe przymierze małżonkowie otrzymują ontologiczną 
konsekrację, by stać się świętymi, tj. poświęconymi do spełniania 
specjalnej funkcji w  Ciele mistycznym Chrystusa. Taka konsekracja
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jest „przymierzem” historiozbawczym, które się realizuje każdego dnia 
i charakteryzuje wewnętrzną, permanentną wspólnotą Boga z człowie
kiem, podlegającą ciągłemu rozwojowi (perspektywa eschatologiczna).

A. M. T r i а с с a rozważa rzeczywistość małżeńską w  aspekcie teolo- 
giczno-liturgicznym (s. 103—150). Wychodzi ona poza samą akcję ry
tualną, „objawiając” łaskę we wzajemnej wspólnocie życia nadprzyro
dzonego. Życie w  m ałżeństwie jest odtwarzaniem misterium stworze
nia i odkupienia poprzez ustawiczne składanie ofiary i zachowanie po
stawy kul tycznej.

W świetle przedstawionych założeń doktrynalnych o małżeństwie na
biera wymowy nauka i praktyka Kościoła ostatnich stuleci. Teologią 
potrydencką zajął się S. A r d i t o (s. 153—172). Okres ten przyniósł od
powiedź na szereg problemów teologiczno-prawnych, które nie zostały 
rozwiązane na soborze: identyczność między kontraktem i sakramen
tem; określenie szafarza małżeństwa jako sakramentu; wyjaśnienie na
tury sakramentalnej małżeństwa niewierzących po ich nawróceniu; 
kwestia wyłącznej kompetencji Kościoła w  zakresie małżeństwa 
ochrzczonych. Magisterium Kościoła jednak nie zajęło stanowiska wobec 
spekulacji teologów. Dopiero na soborze watykańskim II podjęto pro
blem celów małżeństwa. Zagadnieniu temu poświęcił swoje studium  
A. F а V a 1 e (s. 173—210). W zamierzeniu soboru nie leżało przedsta
w ienie całej nauki o małżeństwie, ale poruszenie niektórych zasadni
czych punktów nauki Kościoła. Sobór przezwyciężył zbyt wąską wizję 
małżeństwa rozpatrywanego prawie wyłącznie w  profilu jurydycznym, 
zwracając uwagę na istotną łączność między małżeństwem i miłością 
małżeńską. Pozwoliło to ująć rzeczywistość małżeństwa jako traditio- 
acceptatio  dwojga osób, które miłując się wzajemnie decydują się 
w sposób wolny i nieodwołalny na wspólne życie, z natury zorientowa
ne na prokreakcję. W tej personalistycznej koncepcji małżeństwa stra
ciło rację bytu dotychczasowe rozróżnienie pierwszorzędnego i drugo
rzędnego celu, stąd nic dziwnego, że sobór pominął tę terminologię.

W ostatnich latach magisterium zwyczajne wykazuje duże zaintere
sowanie zagadnieniem małżeństwa, a zwłaszcza jego współczesnymi 
uwarunkowaniami. Nauczanie to jak również pastoralną troskę Kościo
ła w  tym zakresie przedstawił Т. В e r  t o  n e  (s. 211—234). W postępu
jącym dziś procesie ogólnej sekularyzacji, Kościół pragnie ochronić ży
cie rodziny i pokierować jej wewnętrzną dynamiką. We współpracy ze 
wszystkim i zainteresowanymi tym problemem przedkłada rodzinie jako 
zadanie misję zbawiania i świadczenia. W dzisiejszej zdezintegrowanej 
społeczności rodzina pozostaje jedynym miejscem, gdzie trwają jeszcze 
prawdziwe relacje międzyosobowe: ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, 
braterstwo.

Oprócz małżeństwa istnieją w  Kościele od początku — jako do
browolny wybrany stan życia — dziewictwo i celibat. Konfrontacja 
ich w  oparciu o dokumenty magisterialne oraz dane biblijne i antro- 
pologiczno-personalistyczne jest przedmiotem studium E. F e r a s i n a  
(s. 235—275). Obydwa stany są konieczne dla duchowego życia Kościo
ła. Refleksję nad tym problemem winien cechować zm ysł krytyczny, 
który eliminowałby elem enty niechrześcijańskie czy wątpliwe, np. ne
gujące wyższość dziewictwa w  imię źle rozumianej wolności seksual
nej, czy sugerujące, że człowiek psychologicznie dojrzały powinien ak
ceptować powołanie naturalne do małżeństwa odrzucając możliwość 
zasługiwania poprzez uczynki o wyższej wartości. Motywacja dla w y
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boru chrześcijańskiego stanu dziewictwa tkwi w  jego związku z kró
lestwem  Bożym (por. Łk 14, 28—27).

Część moralno-pastoralną książki otwierają rozważania G. P i a n -  
z z i e g o  o miłości małżeńskiej w  świetle konstytucji Gaudium et spes 
i encykliki Humanae vitae  (s. 279—310). Miłość ta została przedstawiona 
od strony jej licznych komponentów natury fizycznej, afektywnej, du
chowej i nadprzyrodzonej. Charakteryzując miłość małżeńską w  relacji 
do miłości bliźniego, autor stwierdza uprzednią konieczność rozwoju 
zdolności samooddania się i przyjaźni jako warunku jej realizacji. 
Z kolei autentyczna miłość małżeńska stanowi bazę, na której opiera 
się rodzina i jej w łaściwe działanie. W kierunku poznania wartości 
i problemów małżeństwa winien pójść rozwój katechezy i przygotowa
nie do niej księży.

Analizę semantyczną wyrażenia „odpowiedzialne ojcowstwo” przed
stawił G. B o n o m i  (s. 313—329), wskazując na dwie podstawy auten
tycznego ojcostwa: zrozumienie wartości występujących w  akcie pro- 
kreacji oraz decyzję na przyjęcie dziecka jako osoby miłowanej, m a
jącej wartość w  sobie samej i będącej świadectwem współpracy ro
dziców ze Stwórcą. Świadome ojcostwo, w  oparciu o ogólną kulturę 
duchową rodziny, ożywianą w  miłości małżeńskiej przez Ducha Sw., 
prowadzi rodzinę do prawdziwej wspólnoty zaangażowanej w  świad
czenie miłości braterskiej wobec innych.

Temat duchowości małżeńskiej rozumianej jako pozytywna reali
zacja wartości małżeńskich jest przedmiotem rozważań przedstawi
ciela laikatu P. S c a b i n i e g o  (s. 331—348). Rozwój tej duchowości 
można osiągnąć przez kursy przygotowawcze do małżeństwa, przez pra
cę w  grupach rodzinnych i wspólną refleksję nad problemami w ia
ry, przez charytatywne zaangażowanie rodzin oraz ich kierownictwo 
duchowe ze strony kapłanów. To samo zagadnienie od strony negatyw
nej tj. wartości nierealizowanych w  małżeństwie poruszył C. M a r t i -  
n o na podstawie praktyki sądowej (s. 349—356), oraz R. M a r t i n o -  
- B o t t i g l i e r i  w  oparciu o kontakty z nieletnim i przestępcami 
(s. 357—361).

Ostatnia część książki poświęcona jest aspektom psycho-pedago- 
gicznym małżeństwa chrześcijańskiego i  rodziny. A. R o n с o analizuje 
trzy psychologiczne uwarunkowania miłości: afektywne, akceptacji cie
lesnej i osobowego oddania się (s. 365—370). L. M а с a r i o ukazuje 
różnice interpretacji tych samych wartości rodzinnych w  różnych ge
neracjach (s. 371—396). D. T e t t a m a n z i  zajmuje się problemem w y
chowania do miłości młodzieży w  okresie narzeczeństwa z punktu w i
dzenia teologicznomoralnego, pojmując je jako przygotowanie do w ol
nego i odpowiedzialnego postępowania (s. 397—422). Współczesna ka
techeza przedmałżeńska winna kierować się doświadczeniem Kościoła 
i prowadzić do autentycznego, wewnętrznego nawrócenia poprzez czyn
ną wiarę. Duszpasterstwo małżeństwa bowiem wchodzi ściśle w  za
kres ewangelizacyjnego zadania Kościoła.

Omawiana praca zbiorowa zasługuje na szczególną uwagę z tej ra
cji, że stanowiąc owoc kongresu poświęconego problematyce małżeń
stwa i rodziny, jest n ie tylko teoretycznym ujęciem zagadnienia, ale 
także wynikiem praktycznej refleksji. Małżeństwo zostało przedsta
wione w  perspektywie hiśtoriozbawczej, co stanowi dużą wartość tego 
studium. Wychodząc z biblijnego obrazu małżeństwa poprzez ukazanie 
różnych jego wymiarów, autorzy podali syntezę współczesnej nauki Ko
ścioła o małżeństwie jako instytucji naturalnej, wyniesionej przez
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Chrystusa do godności sakramentalnej, realizującej misję uświęcania 
i zbawiania człowieka. Obok obszernego materiału biblijnego i teolo
gicznego dzieło zawiera cenne naświetlenie probelmatyki małżeństwa 
od strony nauk antropologicznych, socjologii, psychologii, pedagogiki 
i katechetyki. Wartość jego podnosi fakt, że oprócz teologów zabrali 
głos również specjaliści świeccy — wychowawcy, prawnicy, lekarze. 
Z uwagi na szeroki zakres problematyki można polecić jego przestu
diowanie także duszpasterzom, zwłaszcza duszpasterzom rodzin.

Czesław Rychlicki

W aldem ar M o l i n s k i ,  Theologie der Ehe in  der Geschich
te, A schaffenburg 1976 ss. 246.

Monografia znanego polskim teologom jezuity W. Molinskiego uka
zała się w  ramach encyklopedycznego wydawnictwa Der Christ in 
der W elt jako tom siódm y w  dziale VII noszącym tytuł: Die Zeichen  
des Heiles. Powodów do zajęcia się tematem małżeństwa w  aspekcie 
historycznym jest dziś wiele: zm ienił się w  znacznej mierze stosunek 
do małżeństwa: kwestionuje się bezsporne dawniej prawo do aktuali
zacji seksualności wyłącznie w  ramach małżeństwa; celibat jest mniej 
poważany i zachowywany. Katolicka doktryna o małżeństwie, która co 
najmniej od czasów soboru trydenckiego uchodziła za definitywnie 
ustaloną i w  nowszych czasach korygowana była w  nieistotnych szcze
gółach, dziś znalazła się wobec zarzutu niewystarczalności. Rewizji 
poddawane są wszystkie istotne elementy tradycyjnej doktryny, a więc 
zagadnienie celów małżeństwa, pożycia przed- i pozamałżeńskiego, nie
rozerwalności, jurysdykcji itp. Stawia się też pytanie o specificum  
chrześcijańskiego małżeństwa. Wszystko to sprawia, że teologia m ał
żeństwa należy obecnie do spraw trudnych w  Kościele. Z tym w ięk
szym zainteresowaniem sięga się po monografię dotyczącą tej proble
matyki.

Refleksja historyczno-dogmatyczna nad rozwojem teologii małżeń
stwa pozwala lepiej zrozumieć zależność dzisiejszych pojęć od trady
cji kościelnej, a tym samym ustawia współczesną m yśl teologiczną na 
szerszej płaszczyźnie. Kto pragnie zrozumieć, jak od przekazu N. Te
stamentu doszło do aktualnej teologii małżeństwa, powinien prześle
dzić jej historyczny rozwój, sięgając do założeń, jakie w  przeszłości 
czyniono na temat seksualności i małżeństwa. Tego rodzaju irefleksja 
pokazuje, o ile katolicka nauka o małżeństwie jest wypadkową różnych 
kierunków teologicznych oraz w  jakiej mierze wywarły na ndą wpływ  
elementy uwarunkowane historycznie, a zatem zmienne.

Zamieszczone na początku każdego rozdziału zestawienia bibliogra
ficzne pozwalają czytelnikowi zorientować się wśród licznych mono
grafii i opracowań dotyczących różnych aspektów teologii małżeństwa. 
Np. do rzadkości należą opracowania syntetyczne, a te, które istnieją, 
pochodzą przede wszystkim  z terenu anglosaskiego. Od strony meto
dycznej warto podkreślić, że autor nie tyle sili się na przedstawianie 
doktryny poszczególnych pisarzy teologicznych w  kolejności ich chro
nologicznego występowania, ile raczej ogranicza się do tych, którzy 
istotnie wpływali na rozwój doktryny małżeńskiej. W ten sposób ak


