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562 RECENZJE

Beziehung leben – zwischen Ideal und Wirklichkeit, Hrsg. W. Krieger, B. Sieberer, 
Wagner Verlag, Edition Kirchen–Zeit–Geschichte, Linz 2010, ss. 198, ISBN 978-
3-902330-47-5.

Człowiek jest istotą rodzinną i jego powołaniem jest życie w rodzinie, do
której droga prowadzi przez małżeństwo. Jak czytamy jednak w konstytucji 
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, „Małżeń-
stwo [...] nie jest ustanowione wyłącznie dla rodzenia potomstwa; sama bowiem 
natura nierozerwalnego związku między dwoma osobami oraz dobro potomstwa 
wymagają, aby także wzajemna miłość małżonków odpowiednio się wyrażała, 
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aby się rozwijała i dojrzewała” (nr 50). Jest ona bowiem wartością, która stanowi 
o wewnętrznej konstrukcji małżeństwa, o tym, że jest ono „głęboką wspólnotą
życia i miłości” (tamże, nr 48).

Miłość małżonków, która jest źródłem właściwych relacji wzbogacających ich 
wzajemną więź, daje następnie początek życiu rodzinnemu. Sprawia, że dwoje 
ludzi wiążących się nierozerwalnym węzłem na całe życie szuka własnego dopeł-
nienia w sobie i dziecku. Dzięki niej wspólnota małżeńska istnieje. Ważniejsze dla 
niej jest „my” niż „ja” lub „ty”. W jej blasku wartością staje się również wspólne 
dobro i oddanie się w darze współmałżonkowi. Oddanie to jest pełnowartościo-
we, gdy wyraża dojrzałe pragnienie woli, a nie tylko uczucia; objawia się jako 
chęć wzajemnej przynależności i służby wybranej osobie. Wybiera ją bowiem dla 
niej samej, aby dać jej wszystko, a nie dla samych wartości seksualnych lub gry 
uczuć. Osobowa miłość małżeńska jest wtedy stała, gdyż nie jest podporządko-
wana zmiennej zmysłowości i uczuciowości, chociaż stwarza również możliwość 
ujawnienia się całej pełni ich bogactwa, dostępnego w relacjach między dwojgiem 
ludzi, którzy pragną swego dobra.

Z obawą należy dziś patrzeć na potęgujące się, zwłaszcza w Europie Zachodniej, 
niekorzystne procesy społeczno-kulturowe, których niepokojącym następstwem są 
pojawiające się objawy degradacji miłości małżeńskiej, niszczące w małżeństwie 
i rodzinie jakość stosunków międzyosobowych, a w dalszej kolejności prowadzą-
cych także do wzrastającej stale plagi rozwodów i utrwalającej się mentalności 
przeciwnej poczęciu nowego życia. 

Na te zagadnienia zwraca również uwagę niniejsza recenzowana monografia 
naukowa (Beziehung leben zwischen Ideal und Wirklichkeit), będąca owocem 
kolejnej konferencji naukowej pastoralistów obszaru języka niemieckiego (Öster-
reichische Pastoraltagung), która pod tym samym tytułem odbywała się w domu 
formacyjnym St. Virgil w Salzburgu od 7 do 9 stycznia 2010 roku. Oprócz wielu 
znanych pastoralistów, pedagogów i psychologów z Austrii i Niemiec, zgroma-
dziła ona także licznych słuchaczy z innych krajów europejskich (np. Belgia, 
Polska), którzy pod różnym kątem widzenia zajęli się tą zaproponowaną przez 
organizatorów problematyką. Zdaniem wielu prelegentów, doniosłość posługi 
pastoralnej Kościoła wobec małżeństwa i rodziny, powinna wynikać obecnie 
nie tylko z powodów merytorycznych, ale także z powodu wielu uwarunkowań 
egzystencjalnych, niosących zagrożenie dla właściwego kształtowania się relacji 
małżeńskich i rodzinnych. Zagrożenia te tkwią w specyficznym kształcie kultury 
i wytworzonej przez nią obyczajowości, odcinającej życie rodziny od właściwych 
jej źródeł duchowych i moralnych. Wokół tych spraw toczą się dziś coraz głośniej-
sze dyskusje. W całej Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, obserwowane są 
wciąż trwające procesy cywilizacyjne, oddziałujące w kierunku zdegradowania 
miłości i życia duchowego rodziny do poziomu hedonistycznego utylitaryzmu. 
Najjaskrawszym przejawem tego trendu są dziś próby nadawania konkubinatom 
i związkom homoseksualnym tych samych praw, które należą się małżeństwu i ro-
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dzinie. Wszystko to wiedzie do zagrożenia miłości małżeńskiej, a w konsekwencji 
do rozpadu więzi małżeńskiej i rodzinnej, czego konsekwencją są rozwody.  

W anonsowanej publikacji poddano wnikliwej analizie i ocenie narastanie 
tych zjawisk w dzisiejszej Austrii. Problem ten rozważany jest tu głównie pod 
kątem refleksji pastoralnoteologicznej i to zarówno w wymiarze teoretycznym, 
jak i praktycznym.

W pierwszej grupie artykułów przedstawione zostały aktualne uwarunkowania 
dla życia rodzinnego w tym kraju. Ich autorzy pokazują, że w społeczeństwie 
konsumpcyjnym, do którego należy zaliczyć dziś także Austrię, wartość niero-
zerwalności małżeństwa jest obecnie coraz bardziej lekceważona (Johannes Ulz, 
Kirchliche Vorstellungen von Ehe und Familie); z coraz większą nachalnością 
żąda się też prawnego uznania nowych „form związków“ oraz wspólnego życia, 
które de facto nie mają nic wspólnego z tradycyjnym obrazem rodziny. Czyni się 
również starania, mające na celu zalegalizowanie związków homoseksualnych. 
Zdaniem niektórych prelegentów, decydujące znaczenie w tych przemianach ma 
przede wszystkim liberalna polityka władz austriackich oraz narastająca pry-
watyzacja życia, niszcząca prawdziwą więź małżeńsko-rodzinną (por. Martina 
Beham-Rabaner, Paar- und Familienbeziehungen heute: Balanceakt zwischen 
Anforderungen und Überforderungen; Johannes Ulz, Kirchliche Vorstellungen...).  

Bardzo interesujące są też analizy tej sytuacji, przedstawione w drugiej części 
publikacji. Autorzy tych artykułów zwracają m.in. uwagę na to, że dokonujące się 
w społeczeństwie austriackim na płaszczyźnie małżeńskiej i rodzinnej przeobraże-
nia są bardzo niepokojące, ponieważ godzą one w różnej mierze w prawdę o god-
ności osoby ludzkiej oraz wypaczają samą ideę rodziny jako miejsca wspólnego 
życia i intymnych relacji małżeńskich męża i żony (por. Alfons Vansteenwegen, 
Liebe, ein Tätigkeitswort). Na uwagę zasługują tu również refleksje tych auto-
rów, którzy zwracają uwagę nie tylko na wiele narastających zagrożeń dla życia 
małżeńsko-rodzinnego, ale skupiają się także na tym, jak pomóc tym związkom 
sakramentalnym, które muszą oprzeć się destrukcyjnym działaniom, niszczącym 
tradycyjny model małżeństwa i promującym rozwiązłość w intymnych stosunkach 
małżeńskich (por. Alfons Vansteenwegen, Liebe...; Franz Harant, Leitlinien zum 
Umgang mit Menschen in Beziehungen „außer der Norm”).

Wreszcie, obok analizy aktualnej sytuacji rodzin austriackich oraz refleksji 
skupiającej się na działaniach wspierających je pod kątem psychoanalitycznym 
i teologicznym (por. Erich Lehner, Beziehungen gestalten und vertiefen. Perspek-
tiven aus der Geschlechtforschung. Psychoanalise und Theologie), recenzowana 
publikacji poświęca w swej trzeciej części większą uwagę na te zagadnienia, które 
koncentrują się na wypracowaniu praktycznych wskazań, mających na celu wspar-
cie małżonków austriackich w budowaniu ich autentycznej wspólnoty małżeńskiej 
i rodzinnej, opartej na nierozerwalnym sakramencie (por. Susanne Savel-Damm, 
Wenn Beziehungsideale und Lebenswirklichkeit in Konflikt geraten... Erfahrungen 
aus der Ehe- und Familienberatung; Thomas Knieps-Port Le Roi, Beziehung und 
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Spiritualität in Ehe und Familie) oraz służących każdemu małżeństwu i rodzinie 
specjalistycznym poradnictwem. Chodzi tu także o te pary małżeńskie, które za-
grożone są rozpadem ich wzajemnych więzi, oraz te, które pragną coś zmienić albo 
poprawić w swoim życiu (por. Susanne Heine, Brüche – Scheitern – Neuanfang. 
Biblische Inspirationen). Autorzy zwracają tu również uwagę na to, że istniejące 
w każdej diecezji austriackiej wspólnoty i organizacje kościelne stanowią dziś 
istotne profilaktyczne wsparcie dla tych rodzin, jak również dla osób rozwiedzio-
nych czy żyjących w powtórnych związkach (por. Walter Schmolly, Beziehungs-
Pastoral: Prioritäten und aktuelle Herausforderungen; Klaus Küng, Beziehung 
leben zwischen Ideal und Wirklichkeit: Wir sind auf dem Weg).   

Warto zaznaczyć, że recenzowana publikacja może mieć istotne znaczenie dla 
pogłębienia refleksji pastoralnoteologicznej, dotyczącej bardzo ważnej tematyki, 
związanej z duszpasterstwem rodzin. Należy również pochwalić jasność języka 
i dobrą czytelność tej książki.

Ks. Ireneusz Celary, Uniwersytet Śląski




