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URBANUS NAVARRETE SJ, Structura iuridica m atrimonii secundum
Concilium Vaticanum Π, Roma (Pontificia U niversità Gregoriana) 1968,
ss. 155.

(Praca ta była drukowana w Periodica de re morali canonica liturgica, Koma 56 (1967) 357—383; 554— 578; 57 (1968) 131— 167; 169— 216).
Małżeństwo jest rzeczywistością bardzo doniosłą w społeczeństwie,
niem niej jednak bogatą w aspekty i złożoną, toteż rozpatryw ać je moż
na z różnego punktu w idzenia teologicznego, etycznego, prawnego, so
cjologicznego, biologicznego czy psychologicznego. De facto jednak na-,
uka Kościoła teologiczno-etyczno-praw na o m ałżeństwie rozwinęła się
przede wszystkim w trzech schematach, których zresztą nie można
adekw atnie od siebie oddzielić, mianowicie w schemacie dóbr m ałżeń
skich (bonum prolis, fidei et sacram enti), w schemacie istoty i przy
miotów istotnych m ałżeństw a (essentia et proprietates essentiales), oraz
w schemacie celów m ałżeństw a (fines m atrim onii: finis prim arius et
fines secundarii). О. N avarrete, profesor praw a kanonicznego na Gregorianum w Rzymie, omawia stru k tu rę praw ną m ałżeństwa według
Soboru W atykańskiego II z tego w łaśnie potrójnego punktu widzenia.
Przedm iotem jego analizy jest K onstytucja Soborowa o Kościele
w świecie współczesnym, num ery 47—52. Sobór nie zamierzał wyłożyć
całej nauki Kościoła o małżeństwie, lecz tylko „niektóre rozdziały
nauki Kościoła w jaśniejszym św ietle” ( G a u d i u m e t s p e s nr 47
§ 3) ukazać. Poza tym K onstytucja jest duszpasterska, skierow ana do
wszystkich ludzi, przeto użyto stylu prostego, dostosowanego do współ
czesnego człowieka i celowo zaniechano term inów technicznych. Za
daniem teologów i praw ników jest wydobyć z K onstytucji oraz syste
matycznie i naukowo podać elem enty nauki Kościoła. Do tego celu
zmierza omawiana książka. A utor staw ia sobie pytanie, jaki jest sto
sunek K onstytucji „Gaudium et spes” do dawnej nauki Kościoła ujm o
wanej dotychczas w trzech wyżej wym ienionych schematach.
We w stępie pracy znajdujem y uwagi odnośnie wspomnianych
schematów i wzajemnego między nim i stosunku. Choć żaden z nich
nie w yczerpuje problem atyki m ałżeństwa, każdy jednak przyczynia
się do poznania jej w całej rozciągłości. W pierwszym rozdziale, po
szkicu historycznym dotyczącym rozwoju nauki o celach małżeństwa,
A utor stara się odpowiedzieć na pytanie, o ile dotychczasowa nauka
o celach instytucji małżeństwa znajduje się w K onstytucji „Gaudium
et spes” i co nowego wnosi do tej nauki Sobór.
W drugim rozdziale przedmiotem zainteresow ania A utora jest n a 
uka o dobrach małżeństwa. By zrozumieć co nowego pod tym wzglę
dem zaw iera „Gaudium et spes”, koniecznym jest mieć przed oczyma
stan pauki przed ogłoszeniem K onstytucji, toteż najpierw czyni O. Na-

352

Recenzje

[4]

varrete syntezę ewolucji nauki o dobrach małżeństwa i zwraca uwagę
na ważne odróżnienie bonum prolis, fidei et sacram enti essentiale
(istotne) i accidentale (nie istotne), następnie dopiero bada czego w tej
m aterii uczy Sobór.
Trzeci rozdział poświęcony jest istocie i istotnym przymiotom m ał
żeństwa. N ajpierw omawia Autor na tle dotychczasowej nauki Kościoła
doktrynę soboru odnośnie aktu zawarcia małżeństwa (m atrim onium in
fieri), następnie odnośnie stanu małżeńskiego (m atrim onium in
facto esse); na trzecim m iejscu analizuje teksty soborowe dotyczące
istotnych przym iotów czyli jedności i nierozerw alności węzła m ałżeń
skiego.
Uwypuklenie znaczenia miłości m ałżeńskiej jest cechą najbardziej
charakterystyczną nauki Soboru o m ałżeństw ie i rodzinie, jest nie
w ątpliw ie ■najważniejszym punktem doktryny katolickiej o małżeń
stwie, jaki Sobór zamierzał w jaśniejszym św ietle ukazać. Tej m i
łości poświęca O. N avarrete czwarty rozdział swej pracy. Omawia ją
jednak, zgodnie z założeniem książki, pod jednym tylko aspektem,
mianowicie praw nym . Po analizie tekstów dotyczących problem u m i
łości m ałżeństkiej, stara się odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Ja k poj
m uje Sobór tę miłość? Czy jako cel małżeństwa, czy jako bonum, czy
też przedstaw ienie miłości m ałżeństkiej ma związek z istotą i istotny
m i przym iotam i m ałżeństwa? 2. Jakie jest znaczenie praw ne miłości
m ałżeńskiej? Postaw ione kwestie rozwiązuje A utor w trzech punktach,
mianowicie 1. Miłość m ałżeństka i cele małżeństw a; 2. Miłość m ałżeń
sk a i dobra m ałżeństw a; 3. Miłość i istota oraz istotne przym ioty m ał
żeństwa. Szczególnie interesującym w ydaje się być punkt pierwszy.
Problem bowiem, czy miłość jest celem m ałżeństwa, był ostatnio
w niektórych kołach bardzo dyskutowany. Poza tym, jak zauważa
A utor omawianej pracy, w czasie Soboru zawsze, gdy om awiano kw e
stie małżeńskie, gazety i czasopisma podawały, że miłość jako cel
m ałżeństwa, była kw estią bardzo dyskutow aną w auli soborowej.
O. N avarrete na podstawie dokum entów stara się odpowiedzieć jak
było napraw dę. Ciekawe są poza tym jego wnioski w tym względzie
jak również sugestia, że koncepcja Soboru odnośnie celów i miłości
m ałżeńskiej zbliża się raczej do ujęcia przedstawionego w encyklice
.Leona X III „A rcanum ”, za którym to ujęciem i sam A utor pracy się
opowiada, niż do koncepcji Kodeksu czy encykliki Piusa X I „Casti
connubii”.
W artość pracy podnosi fakt, że opracowana została na bogatym m a
teriale dokum entacyjnym , tzn. uwzględnia nie tylko tekst ostateczny
K onstytucji „Gaudium et spes”, zaaprobowany dnia 12 grudnia '1965,
lecz także wszystkie poprzednie schematy tekstu, relacje Komisji Re
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dakcyjnej, popraw ki wniesione przez Ojców Soboru jak również w y
powiedzi Ojców w auli soborowej i w ykazuje jak doktryna Soboru
w omawianej kw estii kształtow ała się od początku, od pierwszych
schematów aż do tekstu definitywnego. Wiele bowiem zdań łatw iej
zrozumieć znając jak dany tekst powstawał. Poza tym przed omówie
niem każdego punktu nauki soborowej A utor przedstaw ia dotychczaso
wy stan nauki katolickiej odnośnie do poruszanego problemu, co nie
w ątpliw ie ułatw ia zrozumienie postępu, jaki uczynił Sobór i zarazem
czyni pracę przystępną nie tylko dla ekspertów. W nikliwa zaś analiza
tekstów, logiczny i przejrzysty układ pracy, jasne wyrażenie myśli
oraz interesująca problem atyka czynią lekturę książki ciekawą i po
żyteczną.
P raca O. N avarrete, napisana z w ielkim znawstwem problem u jest
ważnym głosem w dyskusji na tem at celów, dóbr i istoty oraz przy
miotów istotnych m ałżeństwa z punktu widzenia prawnego i chyba
nie tylko prawnego.
Ks. Zenon Grocholewski

Ignatius G o r d o n S.I. LITURGIA ET POTESTAS IN RE LITURGICA, Roma 1966, P. U niversitas Gregoriana, ss. 174.
Spośród kom entarzy do soborowej K onstytucji Sacrosanctum Con
cilium o L iturgii św., jakie w okresie posoborowym licznie się ukazują,
na szczególną uwagę — ze względu na kanonistyczne ujęcie tem atu —
zasługuje stosunkowo niewielka lecz znakom ita praca I. Gordona. P r a 
ca ta jest w pewnym sensie wznowieniem, gdyż wcześniej była publi
kowana w trzech artykułach w czasopiśmie Periodica de re morali ca, nonica, liturgica (54 ( 1965) 89— 140,, 352—405 , 517—582 ).
P raca I. Gordona składa się — poza w stępem i wprowadzeniem, na
które złożyły się wypowiedzi Papieża Paw ła VI na tem at natury praw a
kanonicznego — z trzech części zatytułow anych: 1) De liturgiae con
ceptu, 2) De liturgiae agente et forma, 3) De legitima in re liturgica
potestate.
W części p i e r w s z e j pracy A utor, zanim da pojęcie liturgii, roz
w ija zagadnienie m isterium paschalnego, które jest centralnym punk
tem liturgii oraz ukazuje związek Kościoła z tym m isterium . Według
bowiem Soboru W atykańskiego II liturgia jest aktualizacją kapłańskie
go działania Chrystusa. K apłańskie działanie C hrystusa osiąga swój
moment kulm inacyjny w jego męce i zm artwychw staniu. Liturgia
Kościoła jest nie tylko składaniem Bogu należnego mu kultu, lecz za
razem uobecnianiem i kontynuacją dzieła zbawienia dokonanego przez
Chrystusa. Gdy chodzi o pojęcie liturgii rozw ażanej samej w sobie, to
23 — P raw o K anoniczne

