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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.


