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T H E O L O G I A  N O S T R I  AEVI .

TEOLOGIA DOGMATYCZNA.

Św. Tomasz a czasy obecne. Wiadomo, jak bogate za
stosowanie znalazła filozofia zwłaszcza Arystotelesowska w teolo
gicznym systemie św. Tomasza. W pływ ten omawia dość obszer
nie w szeregu publikacyj A. Mi t t e r e r .  Stara się on wykazać 
zależność Tomasza od filozofii Stagiryty i od ówczesnych nauk 
przyrodniczych i wpływ, jaki one wywarły na jego światopogląd. 
Równocześnie wykazuje Autor zmianę, jaka się dokonała w po
glądach na świat w ciągu tego okresu we fizyce i w naukach 
przyrodniczych.

A. Mi t t e r e r ,  Der Dienst des Menschen an der Natur nach dem 
Weltbild des hl. Thomas von Aquin und dem der 
Gegenwart: Zeitsch. f. Kath. Theol. 1932, str, 1—45. 
Mann und Weib nach dem biologischen Weltbild 
des hl. Thomas und dem der Gegenwart: Zeitsch. 
f. Kath. Theol. 1933, str. 491—556.
Der Bewegungssatz (omne quod movetur, ab alio 
movetur) nach dem Weltbild des hl. Thomas von 
Aquin und dem der Gegenwart: Scholastik 1934, 
str. 372—399; 481—519.
Das Ringen der alten Stoff-Form -M etaphysik mit 
der heutigen Stoff-Physik (Wandel des Weltbildes 
von Thomas a u f heute, Bd 1), 160 str., Innsbruck 
1935, Tyrolia.
Profanwissenschaft als Hilfswissenschaft der Theo
logie, Zeitsch. f. Kath. Theol. 1936, str. 241—244.

W ywody Autora dotyczą w wielkiej mierze filozofii, wcho
dzą atoli takie w znacznym stopniu w dziedzinę teologiczną.

W artykule: „Mann und W eib“... omawia M. specjalne kon
sekwencje, jakie wypływają z pojęcia stosunku mężczyzny do 
kobiety dla dogmatyki, szczególnie mariologii i nauki o grzechu



pierworodnym (str. 506—514). Autor domaga się nowej syntezy 
teologii i nauk przyrodniczych, zaznaczając, że stworzenie jej 
odpowiadałoby w całej pełni duchowi św. Tomasza (str. 514).

W artykule „Der Bewegungssatz...“ wskazuje Mitterer na 
wpływ, jaki ówczesna fizyka wywarła na powstanie tej zasady 
u Tomasza i na ewolucję, jaka się w tym względzie dokonała.

Tomasz przyjmuje, że ciała same w sobie trwają w bez
ruchu i są tylko zdolne do ruchu, co jest zupełnie sprzeczne 
z obecnym doświadczeniem. „Körperindividuen und Körperwelt 
sind nach Thomas an sich beweglich (mobile), aber nicht be
wegt (motuin), sondern an sich unbewegt... Sein der Körper ist 
kein Bewegtsein“ (str. 374—375). Zupełnie inne są dzisiejsze po
jęcia. „Heute kann (und muss wohl) die Körperwelt auf Grund 
ihrer Schöpfung als innerlich bewegt und bewegend aufgefasst 
werden, und es bedürfte des wunderbarsten ausserkörperlichen 
Eingriffes sie unbewegt zu machen“ (str. 399).

W artykule „Profanwissenschaft als Hilfswissenschaft der 
T heologie“ domaga się Mitterer, by teologia rzeczywiście po
sługiwała się naukami innymi dla wyjaśnienia swych twierdzeń 
i by nie posługiwano się teologią dla podtrzymania twierdzeń 
fizyki, które wobec obecnego stanu nauk doświadczalnych pod
trzymać się nie dadzą. Autorowi chodzi o hylemorfizm, który 
zdaniem jego jest zupełnie inaczej pojmowany niż go pojmował 
św. Tomasz i niż jest wyrażony w  znanych 24 tezach tomi- 
stycznych.

W ywody Autora już spotkały się z uwagami krytycznymi 
i — w niejednym słusznie. W szczegółach bowiem nie we w szyst
kim można się z Mitterem godzić. Na podkreślenie zasługuje 
jednak sama dążność Autora, by wykazać, co u Tomasza jest 
trwałe i co bezwzględnie przyjąć należy, a co powstało jedynie 
na skutek ówczesnych pojęć z dziedziny fizyki oraz biologii 
lub t. p. I gdyby dzisiejsi teolodzy dobrze byli obznajomieni 
z naukami t. zw. ścisłymi — wobec ich ogromu nie jest to oczy
wiście łatwe — mniej zapewne byłoby pozornych sprzeczności 
pomiędzy teologią a owymi naukami. Starczy tu przypomnieć 
stanowisko niektórych teologów w kwestii ewolucjonizmu. Syn
teza wszystkich nauk byłaby pożądana i ktoby potrafił zużyt
kować obecny stan nauk ścisłych — tak wiele tam atoli jeszcze 
hipotez — dla teologii, bezwątpienia oddałby teologii niezmierną 
przysługę.

Teologia pozytywna i spekulatywna. A. S t o l z ,  O. S. B., 
Positive und spekulative Theologie: Divus Thomas (Freib.), XII, 
1934, str. 327—343.

Powszechny jest obecnie podział teologii na pozytywną i spe- 
kulatywną czyli scholastyczną. Pozytywna stwierdza, jakie prawdy



objawione zawarte są w Piśmie św., w dziełach Ojców Kościoła, 
w orzeczeniach soborów czy w  praktyce Kościoła, teologia spe- 
kulatywna ma za zadanie wysnuć z prawd objawionych kon
kluzje teologiczne, stworzyć system teologiczny i wniknąć, jak 
dalece to jest możliwe, w treść prawd objawionych. Stolz wy
kazuje, że taki podział jest stosunkowo nowy, gdyż starsi teolo
gowie np. Petavius, Gonet, Berti utożsamiali co do treści teo
logię pozytywną i scholastyczną, uznając pomiędzy nimi tylko 
różnice co do formy. Również św. Tomaszowi obcy jest nasz 
podział, gdyż teologię spekulatywną przeciwstawia on praktycznej 
a nie pozytywnej.

W obec tego zaznacza Autor, „nasza pozytywna teologia nie 
może być utożsamiana z takąż teologią Petaviusa ani nasza spe- 
kulatywna z teologią spekulatywną św. Tomasza“ (str. 340), 
Stolz wskazuje przy tym na niebezpieczeństwa, jakie kryje w sobie 
obecny podział i wyraża życzenie, by powrócono do dawnych 
pojęć i nie zajmowano się jednostronnie jedną lub drugą.

Życzenie Autora wobec obecnego stanu rzeczy nie łatwo 
będzie zrealizować, przyznać atoli trzeba, że jest ono zupełnie 
słuszne.

T ró jca  św . i C h rysto log ia . R. A r n o u ,  Unité numérique 
et unité de nature chez les Pères après le Concile de Nicée: Gre- 
gorianum XV, 1934.

R. A r n o u ,  Nestorianisme et Néoplatonisme. L’unité du 
Christ et l’unité des intelligibles: Gregorianum XVII, 1936, str. 
1 1 6 -1 3 1 .

R. Arnou świetny znawca neoplatonizmu daje nam w tych 
dwóch krótkich artykułach cenne wyjaśnienia pewnych wyrażeń 
teologicznych. W pierwszym wypadku chodzi o Trójcę św., 
której „jedności numerycznej“ nie uznawali niektórzy ojcowie 
(Grzegorz z Nazjanzu).

W drugim chodzi o naukę Nestoriusza o jedności Osób 
w Chrystusie. Arnou wyjaśnia na podstawie wpływów filozofii 
arystotelesowskiej i neoplatońskiej, że Ojcowie, wzbraniając 
się przed wyrażeniem „jedność numeryczna“ w rzeczywistości 
przyjmowali to, co obecnie przez to wyrażamy, t. zn. jedność 
natury Trójcy św. i że Nestoriusz, aczkolwiek tak często pod
kreśla jedność natur w Chrystusie, pojmował jedność tę na spo
sób filozofii neoplatońskiej. Była to jedność bardzo luźna, tak 
że Nestoriusz rzeczywiście był nestorianinem.

Ł ask a . Kwestia stosunku natury do nadnatury znajduje się 
u podstaw teologii dogmatycznej — chodzi tu przecież o zagadnienie,



czy objawienie nadprzyrodzone jest możliwe do przyjęcia przez 
człowieka; jest ona też szeroko omawiana w nowszej literaturze. 
Szczególnie wkracza ona w traktat o łasce.

Zagadnienie to było już żywo dyskutowane w ubiegłym  
dziesiątku lat; starczy tu wymienić szereg artykułów, jakie ogłosił 
de Broglie w różnych czasopismach, artykuły Mularda, art. La- 
porta’ego, Chorliera, Garrigou-Lagrange’a, artykuły Gardeila i jego 
dwutomową pracę: „La structure de l’âme et l’expérience mysti
que“, Paris 1927.

Kwestia ta nie przestała być aktualna w literaturze teolo
gicznej ostatnich kilku lat. Traktuje o niej szereg autorów:

R. G a r r i g o u - L a g r a n g e ,  O. P., Le sens du mystère et 
le clair — obscur intellectuel, Paris, Desclée de Brouwer et Cie, 
1934 (343 sir.).

Garrigou-Lagrange porusza w pracy swej cały szereg pro
blemów tak filozoficznych jak i teologicznych, chcąc wykazać, 
co w różnych kwestiach jest jasne, a co pozostaje tajemnicą nie
dostępną dla rozumu ludzkiego. Chodzi tutaj o następne pro
blemy: poznania w ogólności, tak przyrodzonego jak i nadprzy
rodzonego poznania Boga i kwestię łaski.

Nas tutaj obchodzą te ostatnie; zajmują one też przeszło 
połowę książki. Autorowi chodzi głównie o wyświetlenie dwóch 
problemów: 1. „Czy można udowodnić istnienie prawd porządku 
nadprzyrodzonego?“ 2. „Czy można także udowodnić możliwość 
widzenia uszczęśliw iającego?“ (str. 157).

Pierwszy z tych problemów był przez Autora szeroko oma
wiany w dziele De Revelatione, 1931. G. L. wraca doń znowu 
ostatnio w art. An supernaturalia possint naturaliter cognosci: 
Angelicum, XIII, 1936, str. 241—246.

Garrigou - Lagrange broni twierdzenia wypowiedzianego 
w De Revelatione, że umysł sam bez objawienia może wykazać 
istnienie w  Bogu prawd nadprzyrodzonych w  ogólności, oczy
wiście bez bliższego ich określenia. W tym duchu tłumaczy on 
tekst św. Tomasz, C. Gent. I, 3.

Odpowiadając na zarzuty, jakie podniósł Ranverz, zazna
cza, że „mają one na uwadze Bóstwo tylko materialnie“, ut res 
est, a nie formalnie, „ut est obiectum notum soli Deo et aliis 
per revelationem“ (p. 169, 170). A. dochodzi do konkluzji: „Są 
w Bóstwie tajemnice nadprzyrodzone. Nie możemy, bez wąt
pienia, poznać najmniejszej z nich, ani też żadnego z nich wy
mienić, ale one są “.

Jednak, czy raczej nie ma racji Ranverz? Możemy według 
G. L. niby in genere udowodnić istnienie tajemnic nadprzyro
dzonych, ale argumenty przezeń podane nie są przekonywujące.



Bezsprzecznie możemy domyślać się, że jest w Bogu coś, czego 
nie znamy, ale nie będzie tu chodziło o tajemnice w tym zna
czeniu, w  jakim mówimy o nich po objawieniu nam icli przez 
Chrystusa.

Na str. 177— 178 Garrigou-Lagrange zgadza się właściwie 
z Ranverzem. To, co tam pisze o Mystère surnaturel, nie jest 
już nim we właściwym znaczeniu, określonym przez Sobór Wa
tykański.

M. R a n V e r z, O. P., Est-il possible de démontrer l’existence 
en Dieu d ’un ordre des mystères strictement surnaturel: Revue Tho
miste, XV (XXXVII) 1932, p. 6 6 0 -6 6 7 .

Autor występuje przeciwko twierdzeniom O. Garrigou-Lagran- 
ge’a w De Revelatione. Słusznie rozróżnia A. „tajemnice nadprzyro
dzone w ścisłym tego słow a znaczeniu“, np. Trójca św. i tajemnice 
nadprzyrodzone w szerszym znaczeniu, które nazywa przyrodzo
nymi, gdyż rozum sam może wykazać ich istnienie.

Słusznie też stwierdza, że rozum nie może wykazać istnienia 
choćby w ogólności tajemnic nadprzyrodzonych w ścisłym tego 
słow a znaczeniu.

A. V e r r i e 11 e, Le surnaturel en nous et le péché originel, 
Paris 1932, str. 262 (Bibliothèque Catholique des sciences reli
gieuses).

Verrielle stara się w swej pracy objąć całość porządku nad
przyrodzonego. Aczkolwiek ramy, jakie nakreśla wydawnictwo, 
w którym się ukazała, zmuszały go do streszczania się, wyczer
pująco przedstawił zagadnienie nadprzyrodzoności. Autor omawia 
kolejno pojęcie nadprzyrodzoności: objawienie, rozdawnictwo 
łask, sprawiedliwość pierwotną i grzech pierworodny. W kwestii 
stosunku natury do nadnatury, Autor wypowiada się za zdaniem 
św. Tomasza, pojmuje je jednak odmiennie od wielu tomistów: 
„Pour saint Thomas, la grâce n’est que le perfectionnement 
suprême de la nature, son achèvement dernier, auquel elle est 
par essence ordonnée radicalement, mais sans que, de soi, elle 
puisse le réaliser ou y avoir exigence“.

Zaznacza dalej, że jest w  naturze człowieka „pewna anty
nomia“, „pewnego rodzaju rozdźwięk wewnętrzny“, dopóki „łaska“ 
i „chwała“ nie wprowadzą tam harmonii i jedności (str. 59).

W kwestii grzechu pierworodnego Autor odbiega znacznie 
od św. Tomasza, przy czym jest zdania, że teologia grzechu pier
worodnego rozwija się od Augustyna poprzez św. Tomasza aż 
do nowszych czasów. Choć nie wszyscy na jego zdanie się zgo
dzą, przyznać trzeba, że autor dołożył wszystkich starań, by 
dogmat grzechu pierworodnego uczynić bardziej przystępnym.



Stosunek natury do nadnatury omawia również w swej roz
prawie doktorskiej A. D a r  me t ,  Les notions de raison séminale 
et de puissance obédientielle chez St. Augustin et St. Thomas 
d ’Aquin, Belley 1934, str. 166.

Autor nie zamierza przedstawić całości zagadnienia, lecz, 
jak wynika z tytułu, zakreśla sobie skromniejsze zadanie. Dar- 
met przeprowadza analizę wymienionych pojęć u obu wielkich 
doktorów Kościoła. Wyniki jego są nader cenne; w niejednym 
punkcie prostuje poglądy Gardeil’a.

Co do stosunku pojęcia „ratio sem inalis“ do pojęć pokrew
nych, Autor pisze: „Autre, nous paraît être la puissance obé
dientielle, autre la raison séminale, autre surtout, malgré ses 
rapports avec l’une et l’autre, la capacité du surnaturel“ (14 s.). 
Pojęciem „ratio sem inalis“ nie można się zdaniem D. posługiwać, 
by rozwiązać problem stosunku natury do nadnatury w teologii 
św. Augustyna. Przez „ratio sem inalis“ Augustyn tłumaczy bo
wiem tylko cud fizyczny lub moralny, a nigdy nie wyraża przez 
to zdolności duszy do przyjęcia łaski (s. 35).

Znamienne jest również zdanie D. o „potentia obedien- 
tialis“ u św. Tomasza, która według niego nie pokrywa się ze 
zdolnością do przyjęcia łaski; „potentia obedientialis" jest poję
ciem szerszym i znajduje się we wszystkich stworzeniach, pod
czas gdy tylko byty rozumne uczestniczyć mogą w łasce.

Wywody Autora o usprawiedliwieniu według św. Augu
styna budzą pewne wątpliwości. Proces usprawiedliwienia wystę
puje u św. Augustyna odmiennie; i — chcąc go przedstawić — 
należałoby uwzględnić całość jego nauki, szczególnie to, co pisze 
o skutkach grzechu pierworodnego.

Ks. Wł. R o s ł  a n, Idea ζωή w pismach Ojców Apostolskich, 
Warszawa 1936 (39 str.).

Ks. Rosłan podaje nam tutaj dalsze wyniki swych badań nad 
dogmatem łaski w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Swą 
poprzednią pracę o łasce: „Istotne cechy łaski według pism  
Ojców Apostolskich“, Warszawa 1934, uzupełnia tutaj studium 
o życiu. Autor omawia pojęcie życia w języku hellenistycznym, 
w Piśmie św . tak Starego jak i Nowego Testamentu i w po
szczególnych pismach Ojców Apostolskich. Widzimy, że chrze
ścijaństwo nadało pojęciu życia zupełnie nową treść. Szczególnie 
wyraźnie występuje ona w Ewangelii św. Jana i w  listach św. 
Pawła, a w pływ ich nauki, choć w różnych odcieniach, widoczny 
jest u Ojców Apostolskich.

Predestynacja. Niestrudzony O. R. G ar r i g o u - La g r a n g e ,  
О. P., obdarzył nas w ostatnim czasie nadto nowym dziełem



0 predestynacji: La prédestination des saints et la grâce, Paris 
1936, str. 419.

Autor umyślnie nadał dziełu swemu tytuł „predestynacja św ię
tych“, chcąc przez to podkreślić, że predestynacja do łaski tylko, 
która nie prowadzi do wiecznej szczęśliwości, nie jest prawdziwą 
predestynacją (s. 9).

W pracy swej stara się czcigodny Autor objąć całość za
gadnienia, które już od tylu wieków jest przedmiotem ożywio
nych dyskusji, a dotychczas rozwiązane nie zostało i — zdaje się — 
rozwiązane w tym życiu nie będzie.

G.-L. omawia naukę Pisma św. o predestynacji i oficjalną 
naukę Kościoła, wskazuje na różnice pomiędzy tomizmem a mo- 
linizmem, zatrzymuje się dłużej nad głównymi trudnościami za
gadnienia, podkreślając przy tym niemożliwość całkowitego ich 
rozwiązania.

Wiele miejsca poświęca G.-L. stronie historycznej zagad
nienia; kolejno przesuwają się przed nami twierdzenia św. Augu
styna, św . Jana Damasceńskiego, autorów z okresu wczesnej 
scholastyki; szczególnie obszernie omawia G.-L. naukę św. T o
masza i teologów tomistycznych, by przejść do teologów  pro
testanckich i jansenistycznych i teologów katolickich, odbiega
jących od tomizmu.

Autor jako tomista broni oczywiście teorii tomistycznej
1 przyjmuje premocję fizyczną. Premocję tę tak określa: „C’est 
une motion passivement reçue dans la cause seconde pour la 
porter à agir, et, si la cause seconde est vivante et libre, à agir 
vitalement et librement“ (s. 282). Jeżeli mówi się o premocji, 
to należy pamiętać, że chodzi tutaj o „prioritas causalitatis“ 
(s. 287); o premocji fizycznej mówi się w przeciwstawieniu do 
moralnej a nie do metafizycznej lub duchowej (s. 298).

Jak w tym systemie uratować wolność woli, nie wiadomo; 
i wywody Autora tutaj trudności usunąćby nie mogły.

Odkupienie. Ks. R i v i e r è ,  prof. Uniwersytetu strasbur- 
skiego, jest dziś bezsprzecznie najlepszym znawcą dogmatu Od
kupienia, którym się zajmuje od lat przeszło trzydziestu. Temu 
zagadnieniu pośw ięcił też większą część swej bogatej w plony 
pracy naukowej. W ostatnich latach wydał w trzeciej edycji 
swe studium o Odkupieniu, Le dogme de la Rédemption, Étude 
théologique, Paryż 1931, nadto opracował gruntownie historyczny 
rozwój nauki Odkupienia w ciągu wieków.

Ks. R i v i è r e ,  Le dogme de la Rédemption chez saint Augustin, 
3 ed., Paris 1933, str. 422.
Le dogme de la Rédemption après saint Augustin, 
Paris 1930, str. 303.



Le dogme de la Rédemtion au debut du Moyen- 
Age (Bibliothèque Thomiste XIX), Paris 1934, 
str. 515.
Le dogme de la Rédemption devant l’histoire. Un 
plaidoyer de M. Turmel, Paris 1936, str. 48 (od
bitka z Revue des sciences religieuses).

Pomijamy tamte dzieła jako starsze, zatrzymując się tylko 
na dwóch ostatnich.

Okazją do napisania tych podobnie jak i prac o Odku
pieniu według św. Augustyna i w okresie po św. Augustynie 
były ataki ks. Turmela, modernisty, który pełniąc wówczas 
jeszcze funkcje kapłańskie, równocześnie pod różnymi pseudo
nimami podważał podstawy historyczne dogmatów katolickich. 
Ataki swe skierował także przeciwko dogmatowi Odkupienia, 
starając się wykazać, że dogmat ten uległ całkowitemu prze
kształceniu. Zdaniem Turmel’a w okresie patrystycznym i później 
aż do czasów św. Anzelma i Abelarda, panowało w kościele 
przekonanie, że szatan był rzeczywistym panem upadłej ludz
kości i że Bóg w dziele Odkupienia musiał to prawo diabła 
uwzględnić, w przeciwnym bowiem razie wyrządziłby mu krzywdę.

Przy pomocy drobnostkowej analizy tekstów wykazuje Ri
vière brak podstaw tezy Turmelowskiej. Teoria o prawach sza
tana bezwątpienia odgrywała pewną rolę w teologii tego okresu, 
nie była jednak teorią dominującą. Rivière przeprowadza dowód, 
że teologia wykazuje w tym zagadnieniu rozwój, który bynaj
mniej nie jest skażeniem wiary pierwotnej, lecz lepszym jej zro
zumieniem i odrzuceniem naleciałości późniejszych, zwłaszcza  
błędnego pojmowania praw szatana.

Pracę swą o dogmacie Odkupienia na początku średnio
wiecza dzieli Autor na trzy części: 1) dalsze trwanie starej teo
logii, 2) nowe drogi, 3) spotkanie się obu kierunków.

Rivière omawia szczegółowo, w jakim znaczeniu teolodzy 
z początków średniowiecza uznają jeszcze teorię o „prawie“ sza
tana, jakie miejsce teoria ta zajmuje w całości ich systemu.

Nader cenne są oba rozdziały drugiej części, gdzie wskazuje 
A. na ewolucję, jaka się dokonuje w teologii Odkupienia pod 
wpływem św. Anzelma, który całkowicie z systemu swego usuwa 
teorię o prawach szatana. Przeciwko Turmelowi wykazuje Autor, 
iż pierwszeństwo w okresie tym należy przyznać Anzelmowi a nie 
Abelardowi.

W kilku dodatkach omawia R. jeszcze kwestię konfliktu po
szczególnych cnót boskich, rozwój dogmatu Odkupienia w wieku 
XII i tworzenie się syntezy u wielkich scholastyków w. XIII.

Jak wszystkie prace Autora tak i ta odznacza się świetną 
znajomością przedmiotu, wnikliwą analizą tekstów, przy równo



czesnej umiejętności ujmowania syntetycznego. Na charakter 
pracy wpływał w znacznym stopniu takt, że jest to polemika 
przeciwko Turmelowi. Ktokolwiek będzie zajmował się dogma
tem Odkupienia, prac ks. Rivière’a pominąć nie będzie mógł.

„Le dogme de la Rédemption devant l’histoire“ jest odpo
wiedzią Rivière’a na zarzuty, postawione mu przez Turmela 
w „Historii dogmatów“. Turmel, który naogół nie liczył się 
ze zdaniem innych, uważał wobec silnych i rzeczowych ata
ków ze strony ks. Rivière’a za potrzebne usprawiedliwić swe 
stanowisko. Przy tym znamienne jest (str. 12), że T. zwraca swe 
wywody przeciwko pierwszemu dziełu Rivière’a o Odkupieniu 
wydanemu w r. 1905, nie uwzględnia natomiast zarzutów, jakie 
R. wytoczył w swych późniejszych dziełach przeciwko jego twier
dzeniom.

Rivière i tym razem wykazuje, że zniekształcenie dogmatu 
Odkupienia przez Turmela nie odpowiada rzeczywistości i pod
trzymuje sw e konkluzje.

Sakramenta. B. P o s c h m a n n ,  Mysteriengegenwart im 
Lichte des hi. Thomas von Aquin: Theologische Quartalschrift, 
1935, str. 53— 116.

Wiadomo, jak liczne dyskusje wywołały wśród teologów  
prace opublikowane w ostatnich kilkunastu latach o Mszy św. 
Chodzi tutaj głównie o zagadnienie, w czym należy szukać meta
fizycznej istoty Najśw. Ofiary.

Do najgruntowniejszych prac należały tu bezsprzecznie dzieła 
de la Taille’a i Lepin’a. Inne zupełnie teorie głoszą Vonier i Casel, 
wprowadzając pojęcie „Mysteriengegenwart“. Głoszą oni miano
wicie „uobecnienie s ię“ we Mszy św. męki Zbawiciela.

Poschmann w artykule swym, który ukazał się także jako 
odbitka, postanowił zbadać, o ile teoria Casela odpowiada nauce 
św. Tomasza. Oto wynik badań Autora: „W czym różni się nauka 
powyżej przedstawiona św. Tomasza od nowej teorii, uobecnienia 
mistycznego, „Mysteriengegenwart?“. Czyż nie przyjmujemy jej, 
kiedy również mówimy, że w e Mszy św. na nowo powtarza się 
ofiara Krzyża? Różnica atoli ujawnia się w odrębnym rozumieniu 
pojęcia „forma sakramentalna“. Według Casela bowiem uobecnia 
się akt zbawczy jako taki, tak że męka dokonywuje się w sposób  
tajemniczy pod postaciami sakramentalnymi. Św. Tomasz tym
czasem uznaje tylko uobecnienie męki na sposób repraesentatio 
i applicatio, t. zn. że mamy we Mszy św. „skuteczne wyobra
żenie“ — ein wirkkräftiges Abbild — „męki Jezusa“. „Hoc sacra
mentum est signum passionis Christi et non ipsa passio“ (4 Sent, 
dist, 12 q. 1, a 3, q. 3, ad 2, str. 111). Zgadza się natomiast 
Poschmann z Caselem co do wniosków praktycznych, które



Casel z swej teorii wysnuwa. Przyznać trzeba z Poschmannem, 
że o ile chodzi o uobecnienie się męki Chrystusa we Mszy św., 
Casel wychodzi ponad św. Tomasza i nie oddaje dokładnie 
jego myśli.

A. T y m c z a k ,  Quaestiones disputatae de ordine, Historico- 
dogmatica disquisitio de ordinibus minoribus nec non de quae
stionibus connexis, Przemyśl 1936 (396 str.).

Praca ks. Tymczaka jest wyczerpującą monografią o sakra
mencie kapłaństwa. Autor uwzględnia szeroko tak stronę histo
ryczną jak systematyczną i omawia obszernie kwestie, co do 
których brak jest jednomyślności wśród teologów. W kwestiach 
tych stanowisko ks. T. zasługuje na uwagę. Odbiega on bo
wiem zupełnie od zdania kard. Van Rossum, obecnie często przez 
teologów przyjmowanego i wypowiada się za zdaniem, „iż po
dwójna jest materia“ tego sakramentu („impositio manuum“ 
i „traditio instrumentorum"). Za ryt istotny uważa ks. T. także „tra
ditionem instrumentorum“. Ponieważ rytu tego nie było w pierw
szych wiekach lecz powstał dopiero później, Autor wyjaśnia 
dość szeroko władzę Kościoła w kwestii dotyczącej rytów sakra
mentalnych.

Autor zgromadził w dziele swym bardzo wiele materiału 
i dał nam pracę sumienną, na wywody jego atoli nie wszyscy  
będą się mogli zgodzić.

T e o lo g ia  a  a k cja . Théologie et Action: Revue Thomiste, 
XII, 1935, 325— 609.

Stosunkowi teologii do akcji poświęcił „Revue Thomiste" 
w ubiegłym roku specjalny numer, w którym szereg autorów  
z zakonu kaznodziejskiego omawia problem ten z różnego punktu 
widzenia. W ychodzą oni bowiem z słusznego założenia, iż zgubne 
jest rozdzielanie działalności apostolskiej od teologii; podobnie 
bowiem jak świat nie może obejść się w życiu bez moralności, 
tak też nie może się obejść bez należytej znajomości prawd wiary.

O. J. M e s s a u 11, O. P. w art. Le rôle intellectuel de la 
théologie dans l’apostolat (str. 330—386) omawia naturę na
szego rozumu, wykazując przy tym braki, mieszczące się w sy
stemach antyintelektualistycznych Bergsona, Brunschviga i Blon- 
dela, by po dłuższych wywodach o naturze objawienia i wiary 
wykazać, w jakim stopniu teologia jest udoskonaleniem rozumu.

M. M. P h i 1 i p o n, O. P. La théologie science suprême de 
la vie humaine udowadnia, że tylko teologia daje ostateczne 
naukowe rozwiązanie problemu życia. Warto jeszcze zwrócić 
uwagę na artykuł Garrigou-Lagrange’a, O. P., „La Théologie et



la Vie de la Foi“ (str. 402—514); przez „życie z wiary“ Autor 
rozumie „żywotność wiary chrześcijańskiej“, już to w całym Ko
ściele w poszczególnych okresach jego istnienia, już to w jed
nostce w jej stosunku do Boga. Że stosunek taki istnieje, nie 
ulega wątpliwości. Teologia chroni bowiem życie wewnętrzne 
przed zejściem na manowce, pozwala wniknąć głębiej w treść 
objawienia, a przy tym sama korzysta z rozwoju życia wew
nętrznego.

Na uwagę zasługuje negatywne stanowisko, jakie Autor 
zajął w  stosunku do filozofii Blondela.

Na zarzuty G.-L. odpowiedział w numerze następnym tegoż 
czasopisma В 1 o n d e 1, Fidélité conservée et croissance de la Tra
dition, str. 611—626, wyjaśniając dokładniej swe stanowisko 
w kwestiach poruszanych przez Garrigou-Lagrange’a w liście do 
redakcji pisma uważa wyjaśnienia te za wystarczające. Nie można 
wobec tego zaliczać Blondel’a do grona modernistów.

Można dodać, że Ch. B o y  er, wybitny teolog jezuicki zajął 
naogół życzliwe stanowisko wobec systemu Blondela, wyłuszczo- 
nego przezeń w dziele „La Pensée“ (Ch. B o y  er, La Pensée de 
M. Blondel et la théologie: Gregorianum, XVI, 1932, str. 485—503).

Lublin Ks. Antoni Słomkowski.


