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Angelo Scola, Uomo-donna. II „caso serio” delPamore, Milano 2002,118 s.
W śród coraz bogatszej literatury teologicznej na tem at roli i znaczenia miłości
oblubieńczej, wydana niedaw no książka pt.: Uomo-donna. II„caso serio”delUamore
(M ilano 2002) bpa A ngelo Scoli, byłego rektora U niw ersytetu L aterańskiego (19952002), obecnie patriarchy Wenecji, jawi się jako publikacja cenna i pożyteczna z wie
lu względów. N ie jest to pierwsza książka tego autora dotycząca związku oblubień
czego mężczyzny i kobiety. A. Scola jest autorem dwóch wcześniej wydanych pozycji,
będących dogłębnym studium tego zagadnienia: 11 mistero nuziale. 1. Uomo-Donna,
(R om a 1998) ' o ra z IImistero nuziale. 2. M atim onio e fam ilia (R om a 2000). Omaw ia
na książka nie jest kolejnym tom em zag ad n ien ia// mistero nuziale. Stanowi odrębną
całość, pisaną pod adresem innego czytelnika. Tak jak poprzednie dwie części prze
znaczone były raczej do teologów i specjalistów z zakresu tem atyki małżeńsko-rodzinnej, tak niniejsza książka skierow ana jest nie tylko do naukowców, ale również do
szerszego grona czytelników, posiadających jed n ak znajom ość podstaw zarówno fi
lozofii, jak i teologii. Nie m ożna bowiem omawiać złożonych problem ów dotyczą
cych człowieka bez znajomości podstawowych pojęć filozoficzno teologicznych. A u
tor, m ając świadomość, że odbiorcy mogą mieć braki w tej wiedzy podstawowej, wy
chodzi im naprzeciw wyjaśniając w książce niektóre istotne pojęcia, jak np. szczęście,
wolność, pragnienie, dziewictwo, autorytet czy ojcostwo. A utor pokazuje jak niekie
dy znane pojęcia są niewłaściwie używane i błędnie rozum iane. Dzięki uściśleniu po 
jęć, czytelnicy łatwiej mogą przyswoić sobie treść omawianej książki. Troska o właści
we rozum ienie pojęć w przedstaw ianiu zagadnień z zakresu antropologii teologicz
nej jest cechą charakterystyczną całej twórczości A. Scoli.
Książka A. Scoli Uomo-donna. II „caso serio” deWamore składa się z trzech czę
ści: I - Ja i ty; II - „Kocham cię”; III - M iłość rodzi miłość.
We w stępie auto r zaznacza, że sprawy dotyczące serca ludzkiego, o których chce
pisać, prostsze są do odczuw ania i przeżyw ania niż do wyjaśniania. Już m ałe dziec
ko widząc uśm iech swojej m atki odpow iada uśm iechem . W każdego człowieka w pi
sana jest potrzeba relacji, potrzeba miłowania. G dy nie zostaje ona zaspokojona,
lub gdy jest zaspokajana w sposób niewłaściwy, cały człowiek ponosi tego skutki.
A. Scola we w stępie uzasadnia także podtytuł książki: „caso serio” - poważny przy
padek, ważna sprawa. Książka ma ukazać zagadnienie miłości w sposób integralny,
nie ograniczając się jedynie do wymiaru etycznego. W ymiar ten oczywiście w książ1 R ecenzja tej książki: A. Skreczko, Rec. A. Scola, 11 mistero nuziale. 1. Uomo-Donna, R o
m a 1998, ss. 208, S nR 2001, nr 8, s. 198-200 oraz C T 2001, nr 2, s. 219-221.
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ce nie został pom inięty, ale m a on być - w edług au to ra - konsekw encją rozpozna
nej prawdy. Inaczej podejm ow anie tem atu miłości będzie zwykłym moralizowaniem , n a które „alergicznie” reagują zwłaszcza ludzie młodzi.
A. Scola, pragnąc ukazać fenom en miłości oblubieńczej sięga do jej źródła, do
aktu stwórczego Boga. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę i uczy
nił ich uczestnikam i swojej boskiej natury, która posiada wymiar komunijny. Tajem
nica Trójcy Świętej jest więc właściwym fundam entem dla om aw iania fenom enu
ludzkiego miłowania.
W pierwszej części książki autor omawia zróżnicowanie płciowe, które wyraża wy
m iar relacyjny natury ludzkiej. Mężczyzna i kobieta zostali sobie nawzajem p odaro
wani przez Boga. O boje są osobam i, ale są odm ienni seksualnie. Ta różnica, przeni
kając wszystkie wymiary ich człowieczeństwa, wyraża nie tylko ontologiczną zależ
ność człowieka od Boga, ale również jego zdolność i potrzebę budow ania relacji, aby
wzrastać do swojej pełni. Nie oznacza to wcale, że pojedynczy człowiek jest niekom 
pletny. Z ostał on jednak powierzony drugiem u. Chodzi o uczenie się i kształtowanie
swojego „ja” poprzez odm ienne „ty”. A utor nazywa tę odm ienność płciową - szkołą
(.scuola elementare). Ta odm ienność wyraża otw artość na drugiego i relacyjność czło
wieka, jako jeden z istotnych elem entów jego podstawowego doświadczenia. Potrze
ba, pragnienie drugiej osoby, które człowiek doświadcza, nie jest więc jakim ś b ra
kiem, czymś na kształt handicap w człowieku, ale echem wielkiej pełni, która jest
obecna w Bogu Trójosobowym. Człowiek jest przecież stworzony na Jego obraz i po
dobieństwo (Rdz 1,27). A Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajem nice oso
bowej komunii miłości. A. Scola nie rozwija tego zagadnienia tak dogłębnie, jak w p o 
przednich swoich książkach, dodając, że w Chrystusie została nam objawiona tajem 
nicza miłość Ojca, a przez to miłość i cała ludzka egzystencja uzyskała nowe światło
i pełną prawdę. K ultura, która nie przyjmuje objawienia się Trójjedynego Boga
w Chrystusie nie jest również zdolna - jak stwierdza autor (por. s. 18) - do pozytyw
nego myślenia o odmienności seksualnej mężczyzny i kobiety oraz do przyjęcia pier
wotnego zamysłu Boga wobec człowieka. A utor ukazuje ew identne przykłady niew ła
ściwego współczesnego rozum ienia równości i odmienności mężczyzny i kobiety. Ich
wzajemnie dopełniająca się relacja ma prowadzić do odkrywania pełni, za którą tęsk
ni serce człowieka. Kiedy mężczyzna i kobieta budują wzajemną relację z pom inię
ciem prawdy o sobie, ich związek nie otw iera na Universum, za którym tęskni ich ser
ce, a jest pełen lęków i niepokojów i w konsekwencji staje się dla nich grobem .
A. Scola szeroko om aw ia znaczenie ludzkiej cielesności. Jest ona terenem o d 
krywania w łasnego „ja”, godności, jak też „podstawow ego napięcia” (ten sion ef

,

; A. Scola używa tego term inu w oparciu o nauczanie H ansa U rsa von B althasara. Teolog
ten wymienia trzy tensioni fondam etali: anim a - corpo, uom o - donna, individuo - societä.
W tym, jak też w innych m iejscach książki, w idać duży wpływ tego szw ajcarskiego teologa na
poglądy A. Scoli.
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które prow adzi w m ałżeństwie do zjednoczenia w una caro. Ciaio jest drogą, na któ
rej człowiek uczy się bycia darem dla drugiego (s. 39). W zorem jest Chrystus, całko
wicie oddany Ojcu. Tylko tak, poprzez całkow ite oddanie w wolności drugiej osobie
m oże realizować się prawdziwa miłość. M oje ciało nie przynależy do m nie na
kształt jakiegoś przedm iotu3. Nie mogę nim też dow olnie dysponować. M am w so
bie uwzględniać jeszcze Kogoś. W relację kochających się osób, relację „ja-ty” m ęż
czyzny i kobiety, wpisany jest na trw ałe Ten, który ich stworzył i odkupił.
A uto r podejm uje także tem at pow ołania. M iłość jest podstawowym i w rodzo
nym pow ołaniem każdej istoty ludzkiej. Bóg z miłości pow ołuje człowieka do życia,
a zarazem do jego pełni. M ałżeństw o, obok życia konsekrow anego jest sposobem
realizacji ludzkiego pow ołania do miłości. W obu tych pow ołaniach znajdujem y
obietnicę pełni (totalita) daną przez Boga. Jedynie to, co pełne trwa wiecznie i za
spokaja serce człowieka. Ż ad en z ludzi, będąc istotą skończoną nie może tego dać
ani sobie, ani drugiem u. W spółczesny człowiek - stwierdza A. Scola - woli jed nak
żyć w złudzeniu samowystarczalności, możności utrzym ania wszystkiego pod kon
trolą (s. 46). Lekceważąc wolę Stwórcy, dochodzi często do rozczarowania i bezna
dziei. Szczęściem człowieka jest życie nowością i pełnią, którą przyniósł nam Jezus
Chrystus. C hrześcijanin to człowiek otw arty na całą rzeczywistość (por. IK o r 3,22),
którą Bóg stworzył ze względu na człowieka. Przyjmując orędzie Chrystusowe czło
wiek m oże nieustannie zachowywać m łodość ducha, pozwalającą panow ać nad
światem i swoim ciałem. A. Scola podaje przykład O jca Świętego Jana Pawła II.
A u to r kończy tą część rozważań stw ierdzeniem , że w ludzkie m iłowanie wpisany
jest specyficzny rodzaj posiadania. N ie chodzi bowiem o dosłowne posiadanie d ru 
giej osoby, co raczej possesso nel distacco, tzn. posiadanie poprzez dystans, rozłąkę.
W dalszej części książki czytelnik znajdzie dokładne wyjaśnienie tego pojęcia.
Treść drugiej części książki stanowi analiza fenom enu zakochania, a następnie
miłowania. A naliza ta zasadniczo o p arta jest na nauczaniu świętego Tomasza
z Akwinu. N auczanie to - w edług A. Scoli - nie straciło nic na swej aktualności
i w sposób najbardziej czytelny wyjaśnia to zagadnienie. Przedstaw iona analiza
w naturalny sposób prow adzi do podjęcia tem atu małżeństwa i rodziny, który jest
przedm iotem ostatniej części omawianej publikacji. Łącznikiem jest zagadnienie
płodności, widzianej jako owoc miłości, wyrażającej w ew nętrzne ukierunkow anie
miłości oblubieńczej.
A. Scola stwierdza, że zagadnienia odmienności seksualnej, miłości i prokreacji są
ze sobą ściśle powiązane. To właśnie miłość nadaje płciowości wymiar ludzki. Pozwala
małżonkom żyć w wymiarze daru. D a r ujawnia szczególną prawidłowość bytowania
osobowego. Życie ludzkie jest darem , który przyjmujemy po to, a by je ponownie ofia
rować. Próba separowania tych elementów, co niestety czyni się współcześnie dość czę
3 Podobnie poczęte dziecko w łonie m atki. To fem inistki swego czasu w USA wykrzykiwa
ły: „mój brzuch należy do m nie”, dom agając się praw a do aborcji.
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sto, prowadzi do utraty ich właściwego sensu. D la przykładu, jeśli małżonkowie nie
mogą mieć dzieci, to ich miłość powinna znaleźć inne formy wyrazu. Także osoby kon
sekrowane muszą poszukiwać właściwych form realizacji swojej seksualności i przyno
szenia owoców życia. Płodność ludzka zawiera i wyraża w sobie ślad płodności samego
Boga. A utor, omawiając powyższe zagadnienia odwołuje się do nauczania Kościoła,
a zwłaszcza do nauczania Papieża Pawła V I (Humanae vitae) oraz Jana Pawła II.
A. Scola w swojej książce Uomo-donna. II „caso serio” dell’amore podejm uje je 
dynie w ybrane zagadnienia bogatej problem atyki miłości oblubieńczej, są to jed n ak
zagadnienia fundam entalne. L ek tu ra książki utw ierdza czytelnika w przekonaniu,
że został stworzony po to, by kochać. Bóg, stwarzając człowieka n a swój obraz, w pi
sał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety pow ołanie, a więc zdolność i odpow ie
dzialność za miłość i w spólnotę. O d uznania i właściwej realizacji tej praw dy zależy
szczęście, za którym tęskni ludzkie serce. Książka A. Scoli m oże być tu dobrym
przew odnikiem dla każdego. Z pew nością zasługuje ona na przetłum aczenie na ję 
zyk polski i szersze jej rozpow szechnienie.
ks. A d a m Skreczko

III Spotkanie Wyższych Instytutów Studiów nad M ałżeństwem i Rodziną oraz
Centrów Bioetyki
Siedem lat tem u Jan Paweł II przekazał światu Encyklikę Evangelium vitae, przy
gotow aną w związku z M iędzynarodow ym R okiem Rodziny. W tym ważnym doku
m encie Papież podkreśla wyjątkową w artość życia i ważność rodziny, „sanktuarium
życia”. Z achęca z tego pow odu wszystkich chrześcijan, aby z coraz większym zaan 
gażowaniem oznajm iali światu „Ew angelię życia” (n. 6), które należy przyjąć i chro
nić od chwili poczęcia aż do n aturalnej śm ierci.
Pierwsze tego typu Spotkanie odbyło się w dniach 21-23 listopada 1993 roku, d ru
gie - od 5 do 7 października 1995 roku natom iast obecne trzecie odbywające się
w dniach 15-17 lutego 2000 roku było okazją do pogłębienia podstawowych treści za
wartych w Encyklice Evangelium vitae. Była to również doskonała okazja do wymiany
opinii i doświadczeń, konfrontacji i porów nań pomiędzy różnymi strukturam i form a
cyjnymi i badawczymi. Dzisiaj różnorodna problem atyka dotycząca życia ludzkiego
zyskała szczególną ważność. Na zakończenie obrad uczestnicy uznali za pożyteczne
dokonać syntezy niektórych podstawowych wniosków tego III Spotkania.
PR Z Y JĄ Ć I C H R O N IĆ Ż Y C IE O D P O C Z Ę C IA A Ż D O N A T U R A LN E J
ŚM IER C I
My, dyrektorzy lub delegaci wyższych Instytutów Studiów nad M ałżeństw em
i R odziną oraz C entrów Bioetyki, zgrom adzeni w Rzymie, z inicjatywy Papieskiej

