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Jesuiten. Wohin steuert  der  Orden? Eine kritische SelbsdarStellung von  einem  
A u toren team  SJ,  Freiburg in B reisgau 1975, Verlag H erder, s. 159.

Pokrótce w szystko o jezuitach, tak m ożna określić popularną ale i rów no
cześnie interesującą prezentacją zakonu Tow arzystw a Jezusow ego przez sa
m ych jezuitów . Publikacja zm ierza do tego, aby przedstaw ić jezuitów  dzisiaj, 
ale naw iązujących do sw ego założyciela oraz historii zakonu. Opracowanie 
składa się z trzech części: 1. Struktura T ow arzystw a Jezusow ego, 2. Jezuici 
oraz ich historia, 3. Dokąd zm ierza zakon. Broszura zaw iera dane odnoszące 
się do życia i organizacji zakonu, jego zakresu działania oraz struktury w e
w nętrznej. Szkic h istorii T ow arzystw a poprzedza ukazanie sy lw etk i duchowej 
jego założyciela, św . Ignacego L о у o 1 i, w  oparciu o w ypow iedzi charaktery
styczne dla różnych postaw  na przestrzeni czterech w ieków  istn ienia jezu
itów. Barw  -konkretu życia nadaje rów nież publikacji zam ieszczenie na końcu  
każdej z w ym ienionych części w ypow iedzi sam ych jezu itów  na tem at ich  
pracy apostolskiej, historii, i aktualnych tendencji wśród członków  Tow a
rzystwa.

Ze zrozum iałych w zględów  zainteresow anie czytelnika, jak można się  
spodziewać, koncentruje się w okół w spółczesnych tendencji dostrzegalnych  
w  życiu  i działalności zakonu. W iąże się to z całokształtem  przem ian w sp ół
czesnego św iata i Kościoła. Mimo sw ego rozprzestrzenienia po całym  św iecie  
pozostawało jednak T ow arzystw o do czasów  drugiej w ojny św iatow ej zakonem  
europejsko-am erykańskim , ze w zględu na przew ażającą ilość członków  pocho
dzących z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. Sytuacja pod tym  w zględem  
zm ienia się obecnie bardzo szybko ze w zględu na dynam iczny rozwój zakonu  
w  A zji i A fryce, zw łaszcza w  Indiach i Indonezji, podczas gdy kryzys pow o
łań od kilkunastu lat staje się szczególnie w yraźny w  Europie zachodniej.

Publikacja zw raca uw agę na zm iany zachodzące w  szkolnictw ie prowa
dzonym  przez jezu itów  (tzw. kolegia), a m ianow icie na rosnące za in tereso
w anie się m łodzieżą z uboższych w arstw  społeczeństw a. Pozostaje to w  zw ią
zku z zagadnieniem  w łaściw ego stosunku do dóbr m aterialnych, a także du
chow ych, jak w iedza i w yższe w ykształcenie, które stw arzają sytuację uprzy
w ilejow ania  w  życiu społecznym . D latego też zagadnienie ścisłego pow iązania  
w iary i spraw iedliw ości zostało potraktowane na ostatniej kongregacji gene
ralnej zakonu jako problem  kluczow y zakonu dzisiaj, praca zaś badaw czo- 
-dydaktyczna w  tym  zakresie w ysuw a się na czołow e m iejsce.

N aszkicow ana problem atyka została przedstawiona w  publikacji pod ką
tem zainteresow ania czyteln ików  z obszaru języka niem ieckiego (Austria, 
RFN, Szw ajcaria), n iem niej jednak może stanowić źródło pierw szej inform a
cji o spraw ach jezuitów  nie tylko na tym  terenie.

ks. Z ygm u n t P e rz  SJ, W arszaw a

Josef WOHLMUTH — H ans Georg KOCH, L eitfaden  Theologie. Eine Einfüh
rung in A rbeits techniken, Methoden und Problem e der Theologie, Zü
rich—E insiedeln—Köln — 1975, B enziger Verlag, s. 156.

W prowadzić czytelnika w  problem atykę teologii i w drożyć go do pracy 
teologicznej, oto cel jaki staw iają sobie autorzy „przewodnika po teologL”. 
Jest on przeznaczony dla początkujących, uczestników  kursów  i am atorów  
studium  prywatnego. Podręcznik jest ow ocem  długoletniej pracy pedagogicz
nej w  zakresie teologii. U jaw nia się to w  praktycznym  ujm ow aniu niełatw ych  
skądinąd zagadnień n ie tylko m etodycznych, lecz także m erytorycznych z za
kresu problem atyki w iary i jej teologicznego opracowania. Stosunkow o n ie
w ie le  m iejsca pośw ięcili autorzy om ów ieniu ogólnych zasad i techniki pracy 
naukowej w  teologii. Zdają się je zakładać i jedynie sum arycznie przypom i
nają, ograniczając się do naszkicow ania zasad opracowania tzw . referatu spra
w ozdaw czego jako elem entarnego zastosow ania metod pracy w  tej dziedzinie.
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Zasadniczy trzon w prow adzającego przew odnika koncentruje się w około  
zagadnienia teologii jako „zadania naukow ego”. Po ogólnych uwagach na 
tem at naukow ego charakteru teologii jako nauki, w iększą część w prow adza
jących uw ag i praktycznych ćw iczeń  odnosi się do ukazania problem atyki 
i metod pracy w  poszczególnych dyscyplinach teologicznych, poczynając od 
nauk biblijnych, poprzez historię Kościoła, teologię fundam entalną, dogm a
tyczną, m oralną, do teo log ii praktycznej jako „pedagogiki re lig ii”.

Na podkreślenie zasługuje zam ierzony przez autorów  i w  przystępny spo
sób realizow any cel publikacji, a m ianow icie budzenie zainteresow ania, uka
zanie problem u i naprow adzenie na w łaściw e szukanie odpow iedzi przy po
m ocy odpow iednich m etod naukow ego upraw iania teologii w  m yśl zasad kry
tycznego m yślenia.

ks. Z y g m u n t P erz  SJ, W arszaw a

Joseph MÖLLER, Die Chance des Menschen  — G ott genannt.  W as V e r 
nunft und Erfahrung heute von  G ott sagen können,  Zürich—E insiedeln—Köln 
1975, Benziger Verlag, s. 328.

M imo że niektórzy filozofow ie, a naw et teologow ie proklam ow ali już 
„śmierć Boga”, pytanie o N iego nie ustaje i staw iane jest w  kontekście w spół
czesnej kultury z n ie m niejszą ostrością niż daw niej. Autor staw ia sobie za 
cel przedstaw ienie syntezy tych poszukiwań, g łów nie z filozoficznego punktu  
w idzenia, przy czym  od razu trzeba pow iedzieć, że synteza ta jest sam odzielna  
i szereg rzeczy naśw ietla  w  sposób nowy.

Po dobrym szkicu historycznym  przedstaw iającym  istotę tego, co bardziej 
znani filozofow ie zachodni pow iedzieli o Bogu, autor przechodzi do d ialektyki 
pytania o Boga. A nalizuje przy tym  szczegółow o zarówno w szystk ie w ażniej
sze trudności przeciw  istn ien iu  Boga, jak też niem ożliw ość udowodnienia  
tezy o Jego nieistnieniu. Na szczególną uw agę zasługuje przy tym  w nikliw a  
krytyka teorii, w ed ług której człow iek w ytw arza Boga jako absolut urzeczy
w istn iający sw oje niespełn ione pragnienia. Teoria ta zapoznaje zasadniczą 
różnicę m iędzy poznaniem  zm ysłow ym  a um ysłow ym . Poznanie zm ysłow e jest 
niezdolne do w ytw orzen ia  przedm iotu religii, jakim  jest Bóg. Przedm iot religii 
jest bow iem  z czysto fenom enologicznego punktu w idzenia całkow icie niepo
rów nyw alny z innym i przedm iotam i ludzkich postaw  i działań.

W szelka problem atyka poznania Boga, a w  szczególności dow ody na Jego 
istn ienie, jest naznaczona m yśleniem  dialektycznym . D ow ody te, które nie 
potrafią odpow iedzieć na pytanie, kim  Bóg jest sam w  sobie i spow odować 
religijne Jego uznanie, w skazują jednak na nieskończoność B ytu  i z istnienia  
bytów  skończonych w noszą o konieczności istn ien ia  B ytu  nieskończonego.

N ajbardziej istotną dla całej książki jest jej część czw arta m ów iąca o tym , 
co rozum i dośw iadczenie mogą o Bogu pow iedzieć. Rozum ludzki w  sw oim  
pytaniu o Boga stoi rów nież w obec dialektycznych przeciw ieństw . M usi bo
w iem  starać się w ytłum aczyć to, co przeżyw a w ielu  ludzi w spółczesnych, 
a m ianow icie nieobecność Boga w  życiu czyli tajem nicę Boga ukrytego przy 
rów noczesnej Jego intym nej obecności. Przed podobnym  zagadnieniem  stoi 
rozum w  spraw ie transcendencji Bożej, która jest rów noczesna z Jego im m a
nencją. D alej przedm iotem  analizy jest Bóg jako Duch, tajem nica, jako osoba, 
Bóg w ieczny, a zarazem  zaw sze przychodzący.

Można pow iedzieć, że autor jest najbardziej sobą, przedstaw iając rolę 
dośw iadczenia w  poznaniu Boga. M ö l l e r  n ie uw aża, aby istotne było tutaj 
przeżycie Boga jako potężnego W ładcy w  sposób niejako odczuw alny. Bóg 
jest dośw iadczany w e w szelk im  dobru czynionym  bezinteresow nie, w  uczci
w ości i praw ości, w  cierpieniu i konieczności śm ierci jako granicznego do
św iadczenia człow ieka. W  sposób sw oisty  można rów nież dośw iadczyć Boga 
w  pragnieniu szczęścia, w  oczekiw aniu i cierpliw ości oraz w  nadziei, która 
należy do struktury bytu  człow ieka.


