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ment jest słuszny, jeśli stosuje się do człow ieka pozbawionego łaski. Ale 
i czyn zasługujący nie posiada tej rangi i wartości głów nie dzięki mocy 
ludzkiej. Bez wątpienia trudność pozostaje nadal. Zbyt poważne są jej pod
stawy, które w szak doprowadziły do podziału Kościoła. Kwestia usprawie
dliwienia i łaski zajmuje tutaj m iejsce centralne. Dalsze trudności są tylko 
logicznym i konsekwencjam i rozbieżności w yjściow ych.

N a uwagę zasługuje bardzo interesujący rozdział na temat sekularyzacji. 
W prawdzie zagadnienie to doczekało się w  ostatnim czasie cennych opra
cowań ze strony teologów  katolickich i dlatego część uwag krytycznych  
M ehla straciła na sile, niemniej idzie o problem w ażny w spółcześnie i kon
trowersyjny, a lektura rozdziału dostarcza w iele  istotnych sprecyzowań  
odnośnie do punktów spornych. Zwłaszcza, że Mehl pozostaje pod wyraź
nym w pływem  i urokiem m yśli B o n h o e f f e r a ,  chyba nie odczytanej 
jeszcze do końca przez protestantów i, tym bardziej, przez teologów  kato
lickich w  Polsce.

W  ostatniej części książki na niew ielkiej, lecz wystarczającej ilości 
stron, czytelnik otrzymuje informację na temat punktów stycznych obu etyk. 
Do nich zalicza autor przede wszystkim  biblijną perspektywę dzisiejszych  
studiów teologicznom oralnych oraz wzmożone zainteresowanie problema
tyką społeczną.

W  sumie, Mehl ukazuje, jak jesteśm y jeszcze daleko od siebie i jedno
cześnie to, co nas łączy. I na tym polega wartość jego książki, autentycznie 
ekumenicznej.

Tadeusz Sikorski

R. L a t o u r e ł l e ,  Théologie science du Salut, Bruges 1968, D esclée de 
Brouwer, ss. 286.

Omawiana książka ukazała się w  serii Essais pour notre temps w ydawa
nej przez Fakultety jezuickie w Montrealu przy współpracy Uniwersytetu  
w  Sudbury. N ależy ona do grupy prac ukazujących całość nauk teologicz
nych w  ich obecnym stanie. Jej cel jest potrójny: ukazanie m ożliwości od
now y teologii, wskazanie w  niej na now e tem aty oraz przedstawienie mo
żliw ie pełnego obrazu i stanu teologii posoborowej. ·

Całość pracy autor podzielił na pięć części. W  dwóch pierwszych oma
wia zagadnienia ogólne: natury, przedmiotu, m etody teologii, wiary i racji 
rozumowych w  teologii oraz, ważne z punktu w idzenia aktualnych badań, 
zagadnienie stosunku w iary do M agisterium Kościoła. W  części trzeciej 
dokonuje zestawu w szystkich dyscyplin teologicznych. Następnie w czwar
tej części zajmuje się omówieniem stosunku teologii do życia chrześcijań
skiego a zwłaszcza do zagadnień kaznodziejstwa, duszpasterzowania, laika
tu i problemów życia w ewnętrznego. Część ostatnia pośw ięcona jest w spół
czesnej orientacji teologii, zwłaszcza jej uwarunkowaniom historycznym,
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personalizmowi teologii, rozpatrywaniu jej w  aspekcie dialogu, określeniu  
jej służebnej roli i szukaniu elem entów  łączących różne gałęzie teologii 
w swoistą jedność.

W śród w ęzłow ych problemów teologii w spółczesnej Latourelle w ym ie
nia grupę najczęściej podejm owanych obecnie tem atów ogólnych, w  obrę
bie których w ysuw a ca ły  szereg tem atów szczegółow ych. Zauważa przy 
tym, że współczesna teologia skupia swoją uwagę głów nie w okół zagadnień  
Pisma św., problemów chrystologicznych, teologii Kościoła, stosunku Koś
cioła do świata, zagadnień łaski i sakramentów oraz problemów eschato
logii.

Szczególną wartość posiadają trzy ostatnie części książki, w  których  
autor jasno określił przedmiot i zakres zainteresowań poszczególnych dzie
dzin teologicznych i ukazał perspektywy ich rozwoju.

Książka Latourelle'a jest dobrym przewodnikiem po całości w spółczes
nych zagadnień teologicznych. Może służyć zarówno znawcom przedmiotu, 
jak również w szystkim  szukającym znajom ości i pogłębienia zagadnień  
teologicznych. Jest posoborowym compendium  podstaw nauk teologicznych. 
Napisana jest przystępnie. Posiada jasny i przejrzysty układ treści i może 
stanowić przykład now oczesnego podręcznika podstaw nauk teologicznych. 
Dodatkowym walorem książki jest aktualna bibliografia dodana do każde
go zagadnienia i całościow o zebrana na końcu tomu. Te szczególnie war
tości sprawiają, że choć wydana stosunkowo dawno, zachowuje swą aktu
alność i zasługuje na spóźnione nawet jej odnotowanie.

Zdzisław Rogalski

Sibylle M ä h 1, Quadriga virtutum. Die Kardinaltugenden in der Geistes
geschichte der Karolingerzeit, Köln 1969, Böhlau Verlag s. 190.

Omawiana książka stanowi dziewiąty tom serii wydawniczej Beiheite zum  
A rchiv  für Kulturgeschichte. W  serii tej ukazały się poprzednio materiały 
źródłowe i prace m. in. na następujące tematy: francuska m yśl polityczna 
do czasów Richelieu, średniowieczny taniec szkieletów , prawny aspekt w oj
ny w niem ieckiej m yśli średniowiecznej, husytyzm.

S. Mähl przedłożyła tę pracę jako rozprawę doktorską pisaną pod kie
runkiem prof. W. Lammersa na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu  
Hamburskiego.

Książka S. Mähl należy do bardzo nielicznej grupy prąc, które dotyczą  
historycznego aspektu aretologii. Antyczna, przejęta przez chrześcijaństwo, 
nauka o czterech cnotach kardynalnych do dziś przenika zachodnią ducho
w ość europejską. Naukowo jest jednak ona zbadana tylko w  niewielkim  
stopniu. Poza szczegółowym i opracowaniami dotyczącym i stoickiej, w czes
nochrześcijańskiej nauki o roztropności, sprawiedliwości, m ęstwie i umiar
kowaniu, istnieją jeszcze prace, które dotyczą scholastycznej etyki, a w  niej


