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miejscu, gdzie mówi : „Prim o modo della giustificazione, al quale 
non concorre opera alcuna“ (CT XII 847). Należy również prze
ciw Autorowi (str. 162 n.) podkreślić, że Seripando wyklucza 
jakąkolw iek zasługę przy walce z pożądliwościam i i przy od
puszczaniu grzechów lekkich, przypisując to jedynie łasce bożej 
(CT XII 835). Również przy lekturze om aw ianego dzieła odnosi 
się wrażenie, jakoby przedstaw ienie wzajem nego stosunku du
plicis iustificationis u Seripandy nie oddaw ało istoty zagadnienia. 
Przyczyna niefortunnego ujęcia leży w tym, że w edług Seripandy 
iustitia inhaerens jest pew ną jednostką pow stałą  z połączenia 
caritas i operatio, czego dow odzą zachodzące nie rzadko u w ło
skiego teologa w yrażenia jak „ex sua inhaerente iustitia seu ex 
operibus suis in gratia factis“, nie zaś jak tw ierdzi Autor (str. 175 n.) 
stan łaski uświęcającej „als W irkprincip“. Podkreślając w artość 
m etody pozytywnej na soborze trydenckim , sądzi Autor, że Serip. 
nie tylko stroni od term inów scholastycznych, „sondern auch 
nicht genügend in ihr (schol. M ethode) bew andert (is t)“ (str. 181). 

Jakkolw iek nie m ożna w ątpić o pewnym dyskwalifikowaniu scho- 
lastycznej m etody ze strony teologa augustiańskiego, w czym 
był wyrazem  sw ego czasu, mimo to jednak zupełnie n ieuzasad
nionym w ydaje się tw ierdzenie jakoby ten, który przez 6 lat 
k ierow ał generalnym  studium  augustiańskim  i sam i to przez dłuż
szy okres czasu kom entow ał dzieła Egidiusza Rzymskiego i in
nych scholastyków  nie znał się na metodzie scholastycznej.

Z powyższych zastrzeżeń — a pom ijam  drobniejsze odno
szące się do samej krytyki tekstu pism soborow ych — wynika, 
że praca Stakem eiera zdradza braki dość znaczne. Atoli, jak
kolwiek poruszanego problem u zasadniczo nie rozwiązuje, mimo to 
stanow i d la  augustynizm u epoki trydenckiej pewien naukow y 
dorobek, z którym  każdy badacz tej epoki pow inien się za
znajom ić.

Lwów X . Stanisław  Franki.

Engelbert Eller, Das Gebet Religionspsychologische S tu 
dien, P aderborn  1937, Ferd. Schöningh. Str. 232.

Książka niniejsza sk łada się z^szeregu artykułów , które 
w sum ie stanow ią mniejwięcej całość zagadnień psychologicz
nych w związku z m odlitwą. Autor staw ił sobie za zadanie obok 
celu teoretycznego i naukow ego także cel praktyczny, religijny, 
w  szczególności chciałby rozpatrzeć m ożliwość i potrzebę m o
dlitwy dla człow ieka dzisiejszego. D latego tak często nawiązuje 
do w spółczesnych p rądów  filozoficznych, dlatego tyle dygresyj 
w  dziedzinę psychologii św iatopoglądu. Aby rzecz uczynić zu
pełnie aktualną, sięga dla ilustracji do wynurzeń osobistych ludzi 
dzisiejszych, do listów , dzienników, cytuje często now szych po



etów. W ykrywa zatem w duszy człow ieka w spółczesnego, w jego 
filozofii niepew ność i wahanie, troskę o „egzystencję". W  tej 
niepew ności m odlitw a staje się, a przynajmniej m ogła by stać 
się, oparciem  i uzasadnieniem  egzystencji. Staje się ona możliwą 
i w prost konieczną z chwilą, gdy człowiek uśw iadam ia sobie 
sw ą stw orzoność, w tedy stanowi ona pom ost z tego św iata do 
tam tego. Te rozw ażania św iatopoglądow e i filozoficzne zajmują 
znaczniejszą część książki; są  też najbardziej oryginalne i udane.

W łaściwe spraw y psychologiczne dookoła modlitwy miesz
czą się w części II, a m ianowicie: udział sił psychicznych w mo
dlitw ie, zależność m odlitwy od wieku, płci, tem peram entu itd., 
m odlitwa indyw idualna i zbiorow a, postaw a w ew nętrzna i zew
nętrzna m odlącego się, przeszkody. Tutaj au tor nie sięga zbyt 
głęboko. Zwykle daje kilka uw ag na podstaw ie psychologii ogól
nej, krótko zaznacza ich zastosow anie do psychologii modlitwy, 
wreszcie przytacza dla ilustracji przykłady biograficzne i lite
rackie. Jedyną podstaw ą em piryczną stanow ią doświadczenia 
w łasne (Selbsterfahrung, nie Selbstbeobachtung), odwołuje się 
au tor także do przeżyć czytelników ; innych zaś źródeł i mate
riałów  zdaje się nie uznawać, nie sięga też do literatury spe
cjalnej (np. Bolleya, Lindworskiego). W arto zaznaczyć, że autor 
prym at w m odlitwie przypisuje woli, k tóra pozornie m ało jest 
czynną, przed rozumem, a zw łaszcza przed w yobraźnią i uczu
ciami.

Część III zajmuje się jeszcze więcej niż w II spraw am i prak
tycznymi, jak treścią modlitwy, jej okolicznościami, sposobam i itd., 
pod kątem widzenia psychologii. Są to rzeczy trzeźwe i poży
teczne, cel zaś budujący w ysuw a się na czoło.

Zupełnie pom inięto w powyższych rozstrząsaniach modlitwę 
m istyczną, gdyż autor nie czuje się tutaj kom petentnym . Zresztą 
nie jest to potrzebne ze względu na cel pracy. Szkoda nato
m iast, że autor, który tak  obficie przytacza wyznanie ludzi w ąt
piących i w ew nętrznie rozdwojonych, nie pow ołał się jeszcze 
więcej na postacie m istrzów m odiitwy, choćby dla ilustracji.

Rogoźno Wlkp. Ks. Kazimierz Werbel.
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