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projekt, którym jest człowiek, realizow any w jego transcendencji upada 
całkow icie, gdy pojm owany jest w yłącznie jako projekt w  św iecie. A le  
„naturalne pragnienie'', którym jest człowiek, możem y rozumieć jako sk ie
rowanie człow ieka do Bytu Transcendentnego, skierowanie istotne dla czło
wieka. Człowiek nie pragnie być Bogiem, lecz pragnie w idzieć Boga" (str. 
414). Albo: „cały mój byt jest wołaniem-do-Boga. Bóg usłuchał tego woła
nia, którym jest człowiek, i wkroczył w  historię. Sprawił on, że Jego Słowo  
przemówiło do człow ieka. Przemówił o sobie i o człowieku" (str. 417).

Chyba bez żadnych oporów może się pod tym podpisać każdy teolog. 
Trudno zgodzić się z następnym zdaniem: „Jeśli tak jest, to wszystko, co 
tutaj pow iedzieliśm y, jest nieistotne. M yślenie ludzkie musi się rozpocząć 
zupełnie od nowa".

Rzecz ma się odwrotnie, jeśli tak jest, to wszystko, co tutaj zostało po
w iedziane, jest prawdziwe. W szystko bowiem, czego autor dokonał w  swoim  
dziele, robione jest sub specie tego, co wyraził w  cytowanym  fragmencie, 
a z czego on sam nie zdaje sobie sprawy.

Fenomenologia egzystencjalna jest interesującą propozycją dla czyteln i
ka, który może znaleźć w niej dużo ciekaw ych przemyśleń do „twórczego 
przyjęcia". Napisana jest bardzo sugestyw nie, choć w  niektórych partiach 
jest trudno czytelna i zakłada u czytelnika znajomość filozoficznej termi
nologii.

Józef Smulczyński

M iguel N i c  o l a u ,  S. I., Teologia del signo sacramental, Madrid 1969, 
BAC, ss. XVIII, 452.

Postępująca odnowa studiów teologicznych domaga się zaprezentowania 
serii monografii w spółczesnych, ukazujących aktualną problematykę. Tego 
zadania podjęła się Biblioteka Pisarzy Chrześcijańskich (ВАС), której pa
tronuje Papieski U niw ersytet w  Salamance. ВАС rozpoczęła w ydawanie 
serii monografii, które pod ogólnym  tytułem  Historia salutis obejmują 
w w ielu  tomach całą teologię dogmatyczną. W  tej serii znajduje się także 
tom zatytułow any Teologia del signo sacramental, którego autorem jest 
M. N  i с o 1 a u, profesor teologii dogmatycznej na Papieskim U niw ersytecie 
w  Salamance.

W  dziele M. N icolau odnajdujemy tradycyjną doktrynę katolicką, ubo
gaconą o w spółczesne badania teologiczne. Dzieło to przenika problem aty
ka, którą zw ykło się dziś określać „znakami czasu”. Chce ono być narzę
dziem do formowania chrześcijańskiej odpowiedzi na aktualne problemy 
Kościoła.

Teologia del signo sacramental składa się z pięciu części: I —-O  znaku 
w  ogólności (Del signo en general); II — O sakramentach w  ogólności i ich 
miejscu w  nauczaniu biblijnym (Sacramentos en general y  en ensenanza
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biblica); III ·—■ Sakramentologia w  okresie patrystycznym  (Docłrina sacra
mental de la epoca patristica); IV —■ Sakramenty w  refleksji teologicznej 
i w  dokumentach Magisterium Kościoła (Los sacramentos en la reflexion 
teológica y en el Magisterio Eclesiastico); V — W spółczesna problematyka 
sakramentalna (Problematica sacramental de los tiempos modernos).

W e w stępie autor przedstawia pojęcie historii zbawienia rozumianej jako 
plan realizow any przez Boga w odniesieniu do człowieka dla w yniesienia  
go do łączności i uczestnictwa w  życiu Bożym, oraz omawia głów ne etapy 
tej historii. Na tle „historii zbawienia" ukazane zostało również m iejsce 
sakramentów, które są pojmowane jako aktualizacja tej historii w  po
szczególnych jednostkach.

W  części pierwszej (Del signo en general), Nicolau omawia pojęcie zna
ku w ogólności i podział znaków. Ze szczególną uwagą podkreśla wartość 
społeczną znaku. Znak jako zewnętrzna manifestaęja wewnętrznego życia 
człow ieka staje się podstawą religijnej postawy w spólnoty wierzących. 
Spotkanie z Bogiem, z Chrystusem i z Kościołem dokonuje się poprzez zna
ki i symbole. Jeśli dialog m iędzy Bogiem i człowiekiem  zaczął się przez 
Słowo, które Bóg skierował i które zostało przyjęte przez człow ieka aktem 
wiary, dialog ten jest kontynuowany przez akcję Boga w  człowieku, akcję 
sym boliczną i sakramentalną, która jest przyjęta przez człow ieka zbliżają
cego się do sakramentów. Sakramenty, jak w szystkie wydarzenia zbawcze 
realizowane przez Boga, są słowami, które nam ogłaszają i przekazują orę
dzie Boże. Są też czynnościami Chrystusa, który je ustanowił, działa w nich, 
realizuje je w  K ościele i za pośrednictwem Kościoła. Jak Kościół jest w i
dzialnym przedłużeniem Chrystusa, także sakramenty są uobecnieniem  
Chrystusa i ziemskim przedłużeniem Jego zbawczego dzieła. Przez sakra
m enty łączy się nierozdzielnie działanie Chrystusa, Kościoła i działanie 
Boga dla zbawienia człowieka. Autor szczególnie mocno podkreślił wartość 
studium biblijnego znaku. Na tle bogato zarysowanej typologii biblijnej 
stara się potwierdzić użyteczność znaku dla wyrażenia rzeczyw istości także 
transcendentnych. Część druga (Sacramentos en general y  en enseńanza 
biblica), omawia pojęcie sacramentum i mysterium, śledząc ew olucję słowa  
sacramentum na tle historii zbawienia i tajem nicy Chrystusa Sakrameutu. 
Studium o sakramentach w ogólności ukazuje rozwój znaku sakramental
nego poprzez Stary i N ow y Testament. W  części trzeciej (Doctrina sacra
mental de la epoca patristica), autor podaje tradycyjny wykład nauki sakra
mentalnej w  epoce patrystycznej, skupiając uwagę na sym bolizm ie i „cha
rakterze" sakramentalnym oraz na sakramentach jako czynnościach Chry
stusa. W  części czwartej, zatytułowanej Los sacramentos en la reflexion 
teológica y  en el Magisterio Eclesiastico zostały om ówione tradycyjne dzia
ły  sakramentologii: liczba i elem enty konstytutyw ne znaku sakramental
nego, szafarz sakramentów i jego intencja, łaska sakramentalna, przyczy- 
now ość sakramentów. W  rozdziale o ustanowieniu sakramentów autor dość 
szeroko omawia naturę m isteriów pogańskich i sakramentów chrześcijań
skich, aby wykazać, że sakramenty chrześcijańskie nie pochodzą z m iste
riów pogańskich. W  oparciu o materiał biblijny i patrystyczny wykazuje, 
że sakramenty pochodzą od Chrystusa jako ich autora. Zakończenie części 
czwartej stanowi rozdział pośw ięcony sakramentaliom. Ostatnia, piąta część
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dzieła (Problematica sacramental de los tiempos modernos),  ukazuje aktual
ną problematykę teologii sakramentalnej, lokalizując ją na tle doktryny 
sakramentalnej Soboru W atykańskiego II. Autor rozważa doktrynę Vati
canum II o sakramentach w  ogólności, zwracając uwagę na m iejsce sakra
m entów w misterium paschalnym, na wymiar eklezjalny sakramentów,, ich 
charakter społeczny i wartość dydaktyczną. Następnie omawia poszczególne 
sakramenty, rezerwując specjalne m iejsce dla Eucharystii. Przy omawianiu 
tego ostatniego sakramentu szczególnie zostały zaakcentowane takie za
gadnienia, jak: Komunia św. pod dwiema postaciami, koncelebra oraz 
Eucharystia jako centruim życia Kościoła.

Jedną ze zdobyczy Sob. Wat. II jest nauka o K ościele jako sakramencie 
(KL 5; LG 1, 9, 48 etc.). W  oparciu o dokumenty soborowe a także materiał 
patrystyczny autor stara się sprecyzować sens Kościoła jako sakramentu. 
Rację, dla której K ościół nazywa się znakiem zbawienia, autor widzi w  po
łączeniu m otyw ów  wierzytelności, które w  niej się zbiegają: przedziwny  
rozwój Kościoła, jego św iętość ł niewyczerpana głębia w  całości dóbr, jego 
katolicka jedność i niezw yciężona stałość. K ościół jest Ciałem Chrystusa, 
Jego przedłużeniem i niejako (veluti) sakramentem, tzn. oznacza Chrystusa, 
daje Go nam i uobecnia Go. Stąd, aby trwać z Chrystusem trzeba być w  "jed
ności z Kościołem i w  Kościele. Kościół jest sakramentem Chrystusa jak 
Chrystus jest sakramentem Boga. Cała struktura socjalna i jurydyczna Koś
cioła oraz jego wewnętrzna konstytucja duchowa, którą ożyw ia Duch św., 
dążą do reprezentowania Chrystusa i Jego Ewangelii zbawienia. Kościół 
jest widzialnym i skutecznym znakiem zbawczej obecności Chrystusa 
w  św iecie, która jest obecnością Boga zbawiającego. Jeśli Chrystus jest 
znakiem zbawienia dla ludzi, jest nim od. samego momentu W cielenia, przez 
całe sw oje życie publiczne, jest nim w m ęce i na krzyżu, gdzie się reali
zuje Jego ofiara dobrowolnie przyjęta. Jest także w  zmartwychwstaniu  
i : wniebowstąpieniu, które wzmacniają przyjęcie od strony Boga ekspiacyj- 
nej ofiary Kalwarii dla zadośćuczynienia za nasze grzechy i dla naszego 
zbawienia. Kościół wskazuje nam i przekazuje ten znak zbawienia, który  
jest w  Chrystusie. Przez to jest sakramentem Chrystusa, znakiem skutecz
nym zbawienia zapowiedzianego w  Chrystusie i przez Chrystusa. W  opar
ciu o Konstytucję  o Liturgii św. {nr 59) autor rozważa także relację między 
wiarą i sakramentami. Zarówno wiara jak i sakramenty jawią się w  Piśmie 
św. jako środki konieczne dla życia duchowego i dla usprawiedliwienia. 
W iara i sakramenty są dwoma istotnym i elementami Kościoła. K ościół opie
ra się na wierze i sakramentach.

Dość wnikliw ie przedstawiony został również wymiar ekumeniczny sakra
mentów. Mając na uwadze wartość dialogu ekumenicznego, N icolau dokład
nie przedstawił pozycję teologii protestanckiej i prawosławnej na terenie 
sakramentów, aby następnie omówił administrowanie sakramentów w as
pekcie ekumenicznym. Całość rozważań kończy rozdział o charakterze im
plikacji pastoralno-ascetycznych (Los sacramentos en la v ida  cristiana. —■ 
r. XVII). Podkreślony tu został w pływ  sakramentów na rozwój duchowy  
chrześcij anina.

Dzieło M. N icolau charakteryzuje się niezw ykłą spójnością wewnętrzną, 
konsekwencją w ypowiedzi, przejrzystością i jasnością treści. W nikliwa ana
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liza spekulatywna, w połączeniu z bogatą argumentacją skrypturystyczną, 
a także podkreślenie wartości pastoralnych i życiow ych traktatu stanowi 
o aktualnej wartości tego dzieła. Dzieło to dzięki swej niezw ykłej równo
wadze badawczej może stanowić doskonałe źródło nauczania na wydzia
łach teologicznych i w  seminariach duchownych.

Czesław Rychlicki

Bernard H ä r i n g ,  Etica medica, Roma 1972, Edizioni Paoline, ss. 398 +  
+  indeks.

W ydawnictwo Edizioni Paoline zwróciło się przed kilkoma laty do B. Hä- 
ringa, aby przejrzał i przygotow ał do druku, dostosowując do dzisiejszych  
warunków, książkę E. F. H ealy'ego Medicina e morale, w e W łoszech w y
soko cenioną, mającą tam już trzy wydania. Häring przyjął to zamówienie 
i zabrał się do pracy adaptacyjnej. W  pewnym momencie jednak uznał on, 
że dzieło H ealy'ego nie nadaje się już do now ego wydania. D oszedł do 
przekonania, że jego treść może budzić sprzeciwy, język zaś jest zbyt ana
chroniczny w  dzisiejszych czasach. Odrzucając m yśl o adaptacji postano
w ił sam zabrać się do napisania dzieła o etyce lekarskiej. Przygotowywane 
przez cztery lata zostało ono obecnie w ydane przez w.w. W ydawnictwo  
w serii Teologia morale, oggi, którą redaguje Häring wraz z J. O. R i o r 
d a  n e m.

Warto kilka słów  pośw ięcić tej serii w ydawniczej. Ma dopiero parę lat 
istnienia, a objęła już kilka cennych pozycji dotyczących żyw ych dziś za
gadnień z zakresu teologii moralnej. Sam jej w spółzałożyciel i współpra
cownik, B. Häring oprócz omawianej tu książki w ydał jeszcze trzy dzieła: 
Shalom. Pace. Nuove prospettive del sacramento della riconciUazione; Etica 
cristiana in un'epoca di secolarizzazione/ La moralità è per la persona. Znaj
dujem y jeszcze w  tej serii pracę R. K o c h a ,  II peccato nelTAntico Testa
mente i B. S c h l e g e r b e r g e r a ,  Rapporti sessuali prima e iuori del ma- 
trimonio.

Książka Häringa Etica medica nie ma wyraźnego odbiorcy i to jest 
chyba jej najpoważniejszą słabością. N ie jest to bowiem podręcznik czy 
vademecum katolickiej etyki lekarskiej w rodzaju pracy H ealy'ego, którą 
miała zastąpić, lub też innych znanych w św iecie prac tego typu jak A. N ie- 
dermeyera (Ärztliche Ethik. Deontologie. Grundlagen und System der ärztli
chen Beruisethik, Wien 1954, Herder Verlag), A. P a z z i n i e g o  (11 medico 
di Ironie alla morale, Brescia 1951, Morcelliana,), J. P a q u i n a, Morale 
et Medecine. Montreal 1960) lub P. T i b e r g h i e n a ,  (Médecine et Morale, 
Paris 1952, Desclée). N a końcu książki znajdujemy bowiem pięciostronico- 
w y słowniczek terminów m edycznych, który dla pracowników m edycyny  
jest zupełnie niepotrzebny. Dość liczne uw agi krytyczne kierowane pod 
adresem daw niejszego układania katolickiej etyki lekarskiej, jak również


